
 
 

 

Regulamin przyznawania i wypłacania specjalnego stypendium naukowego dla polskich 

Uczestników programu stypendialnego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – 

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej z 

dnia 01.10.2019. 

 

Preambuła 

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego wymiany 

stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej (Uczestników 

Projektu).   

Wymiana ma umożliwiać wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia, w skali 

międzynarodowej (trwających od 6 do 30 dni), których celem jest podniesienie 

kompetencji i kwalifikacji naukowych. 

I. Formy kształcenia 

§ 1 

W ramach wsparcia Uczestnik projektu może skorzystać z 1 formy kształcenia spośród: 

1.  Osiemnastu 30-dniowych staży naukowych na zagranicznych uczelniach. 

2.  Trzech 10-dniowych wizyt naukowych, celem przeprowadzenia badań naukowych i 
pozyskania danych do przygotowania publikacji do prestiżowych czasopism naukowych, rozpraw 
doktorskich i wniosków grantowych. 

3. Jedenastu 14-dniowych wizyt naukowych, celem przeprowadzenia badań naukowych i 
pozyskania danych do przygotowania publikacji do prestiżowych czasopism naukowych, rozpraw 
doktorskich i wniosków grantowych. 

4.  Dziesięciu 6-dniowych wyjazdów na konferencje zagraniczne w formie aktywnego 
uczestnictwa, celem przedstawienia wyników badań i/lub pozyskania podmiotów do współpracy. 
Długość wyjazdu uzależniona jest od długości trwania konferencji – liczba dni konferencji plus 
maksymalnie 2 dni na dojazd i powrót. 

§ 2 

Wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia jest możliwe w okresie 21.10.2019-31.08.2020. 

II. Warunki przydzielania Stypendium 

§ 3 

O Stypendium mogą się starać: 



 
1.Doktoranci i uczestnicy Szkoły Doktorskiej, którzy w czasie wyjazdu posiadają status 

doktoranta. 

2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni UEW, dla których UEW jest podstawowym miejscem pracy. 

Uczestnicy muszą posiadać znajomość języka angielskiego lub innego obowiązującego w danym 

kraju na poziomie co najmniej B2. 

§ 4 

Stypendia przyznawane są na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o kryteria 

wskazane w Załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu, z uwzględnieniem warunków wskazanych poniżej. 

Pozycja na liście rankingowej zależna jest od sumarycznej liczby punktów uzyskanej przez 

Uczestnika Projektu. Utworzona w ten sposób jedna lista rankingowa obejmuje wszystkich 

Kandydatów.  

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów: 

1) W pierwszej kolejności, o przewadze kandydata decyduje liczba punktów przyznanych za 

opis planu badawczego, zawierającego opis krótkiej formy kształcenia, planowanej do 

realizacji w ramach programu PROM oraz podejmowanego obszaru badawczego. 

2) W przypadku uzyskania równej liczby punktów za opis w/w planu badawczego, Komisja 

Rektorska ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych dokona ponownej 

ewaluacji treści planu badawczego. 

§ 5 

Nabory na wyjazdy będą ogłaszane 1 dnia każdego miesiąca (lub następnego dnia roboczego) do 

czasu wyczerpania środków. Rekrutacja kandydatów trwa 14 dni kalendarzowych.  

§ 6 

Stypendium obejmuje koszty przeznaczone na dojazd i koszty utrzymania (stawki zryczałtowane, 

zgodnie z Tabelami stanowiącymi Załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz opłat niezbędnych do 

uczestnictwa w wybranej formie kształcenia. Wysokość stawek zryczałtowanych uzależniona jest 

od odległości w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscowością pobytu 

oraz liczby dni pobytu. 

§ 7 

Stypendium wypłacane jest na zasadach wskazanych w umowie. 

 

§ 8 

Informacja o możliwości uzyskania Stypendium, kolejnych naborach oraz wynikach 

postępowania konkursowego ogłaszana będzie na stronie internetowej COBN 

http://www.ue.wroc.pl/badania/18920/program_prom.html 

III. Procedura naboru 



 
§ 9 

Kandydat ubiegający się o przyznanie Stypendium zobowiązany jest do wypełnienia 

elektronicznego formularza wniosku (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 lub Załącznik nr 5 

do Regulaminu w zależności od posiadanego statusu) wraz z wymaganymi załącznikami.  

§ 10 

W przypadku braków formalnych kandydat wezwany zostanie do ich uzupełnienia w ciągu 3 dni 

kalendarzowych. Niedopełnienie formalności skutkuje odrzuceniem aplikacji. 

§ 11 

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prorektor ds. Nauki, po uzyskaniu rekomendacji od 

członków Zespołu zarządzającego projektem, Komisji Rektorskiej ds. rozwoju wiedzy i 

kompetencji naukowo-badawczych oraz Kierowników staży. 

§ 12 

COBN nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od zamknięcia miesięcznego cyklu naboru 

publikuje listę stypendystów na swojej stronie internetowej 

(http://www.ue.wroc.pl/badania/18920/program_prom.html). Uczestnikom Projektu, którzy 

nie uzyskali Stypendium przysługuje prawo złożenia aplikacji w kolejnych naborach.  

IV. Realizacja umowy 

§ 13 

Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali rekomendację przyznania stypendium na udział w 

konferencjach zagranicznych w formie aktywnego uczestnictwa są zobowiązani do dostarczenia 

dokumentów potwierdzających przyjęcie bądź zakwalifikowanie się na wydarzenie przed 

podpisaniem umowy. 

§ 14 

Uczestnicy Projektu zawierają z UEW indywidualną Umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 8 

do Regulaminu  

§ 15 

W przypadku, gdy Stypendium zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych danych 

zawartych we wniosku, które miały wpływ na pozycję doktoranta na liście rankingowej  

i uzyskanie stypendium, decyzja o przyznaniu Stypendium zostanie cofnięta. W takim przypadku 

Stypendium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wydania decyzji 

nakazującej zwrot Stypendium. Decyzja o zwrocie stypendium jest wydawana przez Komisję 

Rektorską ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych. 

§ 16 

W sytuacji, gdy Uczestnik projektu utraci status doktoranta/pracownika naukowo-

dydaktycznego UEW w trakcie realizacji umowy, lub gdy nie może wypełniać obowiązków 

http://www.ue.wroc.pl/badania/18920/program_prom.html


 
zawartych w umowie, Stypendium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia 

wydania decyzji nakazujących zwrot Stypendium. Decyzja o zwrocie stypendium jest wydawana 

przez Komisję Rektorską ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych. 

§ 17 

UEW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania 

konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem wnioskodawców,  chyba 

że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

§ 18 

UEW zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w szczególności w przypadku 

wprowadzania istotnych zmian w przepisach prawach mających wpływ na warunki 

przeprowadzania konkursu, zdarzeń o charakterze siły wyższej, w przypadku wystąpienia ryzyka 

nieefektywnego wydatkowania środków finansowych przewidzianych na konkurs lub w innych 

przypadkach uzasadnionych odpowiednią decyzją UEW. 

 

 

 

 


