Regulamin przyznawania stypendium dla młodych doktorów w ramach projektu pt.
„Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”

§ 1
1.

Stypendia dla młodych doktorów realizujących działalność dydaktyczną oraz naukową
w obszarach kształcenia kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020 zwane
dalej „stypendiami” wypłacane są w ramach projektu pt. „Kształcenie innowacyjnych kadr
GOW w Politechnice Rzeszowskiej”, zwanego dalej „Projektem” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2.

Stypendia mogą otrzymać młodzi doktorzy, którzy do dnia zamknięcia przyjmowania
zgłoszeń na dany konkurs nie ukończyli 35 lat oraz są pracownikami Politechniki
Rzeszowskiej zwanej dalej „Uczelnią”, realizujący działalność dydaktyczną oraz naukową na
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska lub Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
w obszarach kształcenia kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020.

3.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymują inne wsparcie finansowe
o tożsamym lub podobnym celu, finansowane lub współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.

4.

Celem przyznawania stypendiów dla młodych doktorów w ramach Projektu jest zmniejszenie
barier finansowych rozwoju naukowego najbardziej aktywnych naukowo młodych doktorów,
zatrudnionych na Politechnice Rzeszowskiej, realizujących działalność dydaktyczną oraz
naukową na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska lub Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa w obszarach kształcenia kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa
2020.

5.

Limit stypendiów przewidzianych dla młodych doktorów każdego z wydziałów określonych
w ust. 2 będzie ustalany w momencie ogłoszenia naboru przez kierownika projektu
z względnieniem dostepności środków finansowych w Projekcie.

§ 2
1.

Stypendium może otrzymywać młody doktor, który spełnia warunki przedstawione w § 1 ust
2 i 3 oraz złoży wniosek o przyznanie stypendium wraz z udokumentowanym dorobkiem
(osiągnięcia aktywności naukowej), deklarację uczestnictwa do Projektu PO KL, formularz
danych osobowych PEFS, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie
o nieotrzymywaniu innego wsparcia, o którym mowa w § 1 ust 3. Wzór ww. dokumentów
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stanowią załączniki nr 1, 4, 5, 6, 7 do Regulaminu.
2.

Złożenie wniosku przez młodego doktora jest równoznaczne z akceptacją przez niego
niniejszego regulaminu.

3.

Stypendium dla młodych doktorów WBiIŚ jest przyznawane w danym roku akademickim na
12 miesięcy tj. na okres od października do września w latach 2013/2014 i 2014/2015.

4.

Stypendium dla młodych doktorów WBMiL jest przyznawane w danym roku kalendarzowym
na 12 miesięcy tj. na okres od stycznia do grudnia w latach 2014 i 2015.

5.

W razie zaistnienia przypadków wymienionych w § 4 ust. 1 w trakcie trwania roku
akademickiego (WBiIŚ) / kalendarzowego (WBMiL) młody doktor traci prawo do
stypendium.

6.

Wysokość stypendium wynosi 3000,00 zł miesięcznie (wynagrodzenie brutto wraz
z pochodnymi).

7.

Stypendium wypłacane jest przelewem na wskazane przez młodego doktora konto bankowe
w terminie ustalonym w Uczelni.

8.

Warunkiem wypłaty Stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku projektu
„Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”. W przypadku braku
środków, stypendium za dany miesiąc wypłacone zostanie w terminie późniejszym, nie
później jednak niż 30 dni od momentu zasilenia rachunku Projektu wymaganą kwotą.
W takim przypadku nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek.

9.

Podczas roku akademickiego (WBiIŚ) / kalendarzowego (WBMiL) w jakim młody doktor
pobiera stypendium, stypendysta musi co najmniej raz wziąć aktywny udział w naukowej
konferencji krajowej lub zagranicznej lub zgłosić do druku artykuł w czasopiśmie
punktowanym (lista A lub B MNiSW obowiązująca w momencie złożenia publikacji do
druku).

10.

W przypadku braku realizacji działań z ust. 9 młody doktor, nie może aplikować
o stypendium w kolejnym roku akademickim (WBiIŚ) / kalendarzowym (WBMiL).

§3
1.

Stypendium jest przyznawane przez kierownika projektu w ramach limitu stypendiów
przewidzianych dla młodych doktorów danego wydziału, na podstawie listy rankingowej
Komisji ds. stypendiów dla młodych doktorów, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez
kierownika projektu na czas trwania Projektu POKL. Wzór decyzji przyznania stypendium
stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

2.

W skład Komisji wchodzą: kierownik projektu, trzej koordynatorzy wydziałowi (WEiI,
WBiIŚ, WBMiL), radca prawny.

3.

Dla każdego z wydziałów (WBiIŚ, WBMiL) tworzona jest odrębna lista rankingowa.

4.

Komisja ustala listę rankingową na podstawie kryteriów przedstawionych w załączniku nr 2
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do regulaminu.
5.

Jeżeli w ramach limitu przewidzianych stypendiów będzie więcej niż jedna osoba z tą samą
liczbą punktów to przy ustalaniu prawa do stypendium będzie decydować kolejno:
a) wysokość dochodu młodego doktora w przeliczeniu na członka rodziny za ubiegły rok
– preferowane będą osoby o niższych dochodach,
b) uzyskanie punktów z kategorii o wyższej wadze punktowej.

6.

Decyzja kierownika projektu wydana w sprawie ustalenia prawa do stypendium jest
dostarczana młodym doktorom na piśmie w formie pisemnej za pokwitowaniem odbioru.

7.

W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku do
Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. W postępowaniu odwoławczym nie będą
uwzględniane żadne nowe dokumenty uzupełniające pierwotny wniosek.

§4
1.

Młody doktor traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku:
a)
uzyskania bezpłatnego urlopu na okres dłuższy niż 4 tygodnie;
b)
rozwiązania stosunku pracy z Politechniką Rzeszowską;
c)
zawieszenia w prawach pracownika;
d)
zmiany miejsca i warunków zatrudnienia w Politechnice Rzeszowskiej na
niewymienione w §1 , ust. 2;
e)
stwierdzenia, że informacje zawarte we wniosku o przyznanie stypendium dla
młodych doktorów oraz formularzu PEFS są niezgodne ze stanem faktycznym;.
f)
złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe dane w zakresie, o którym mowa
w § 1 ust. 3 i § 2 ust. 1.

2.

Młody doktor otrzymujący stypendium ma obowiązek informowania kierownika projektu
w ciągu 7 dni o zmianie swojego statusu.

3.

W przypadkach określonych w ust. 1 kierownik projektu może przyznać stypendium kolejnej
osobie znajdującej się na liście rankingowej, do końca okresu, na który stypendium było
przyznane osobie tracącej prawo o jego pobierania.

4.

Zwrot stypendium wraz z odsetkami następuje w przypadku gdy młody doktor, któremu
przyznano stypendium utracił prawo do jego otrzymywania a pobierał w tym okresie
stypendium.

5.

W przypadku wskazanym w § 4 ust. 1 pkt. e) i f) młody doktor zobowiązany będzie do
zwrotu całości stypendium pobieranego przez cały okres uczestnictwa w Projekcie wraz
z odsetkami.
§5

1.

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności związanych z wdrażaniem działania.
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2.

Kwestie sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Politechniki Rzeszowskiej.

3.

Wszelkie informacje związane z procedurą przyznawania stypendiów umieszczane będą na
stronie internetowej Projektu pod adresem: http://kształceniekadr.prz.edu.pl/

4.

Młody doktor ubiegający się o stypendium zobowiązany jest do systematycznego
odwiedzania strony internetowej Projektu i zapoznania się z treściami zamieszczanymi na
niej.

5.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 20 listopada 2013 roku

6.

Wszystkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rektor Politechniki
Rzeszowskiej.

Załączniki:
1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium (z załącznikiem),
2. Lista kryteriów przyznawania stypendiów,
3. Wzór decyzji przyznania stypendium,
4. Wzór formularza danych osobowych PEFS,
5. Wzór deklaracji przystąpienia do Projektu,
6. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7. Wzór oświadczenia o nie otrzymywaniu innego wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej.
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