Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/434/08
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 15 września 2008 r.
Regulamin powoływania Komisji Stypendialnej oraz
zasad i trybu przyznawania stypendium doktorantom

REGULAMIN
powoływania Komisji Stypendialnej oraz zasad i trybu przyznawania stypendium
doktorantom w ramach projektu „STYPENDIA NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW”

Rozdział I
Informacje ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów
przez Zarząd Województwa Lubelskiego w latach 2008-2010 w ramach projektu
„Stypendia naukowe dla doktorantów” (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, budŜetu państwa
i budŜetu Samorządu Województwa Lubelskiego. Celem wsparcia stypendialnego jest
rozwój procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce, poprzez system wypłaty
stypendiów doktorantom kształcącym się na kierunkach uznanych za przyczyniające
się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny.
2. Stypendia przyznawane są doktorantom studiów z uczelni wyŜszych i instytutów
naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego i posiadających
moŜliwość nadawania stopnia naukowego doktora. Wsparcie skierowane jest do
doktorantów, których przewody doktorskie charakteryzują się wysokim stopniem
zaawansowania.
3. Obsługę programu stypendialnego powierza się Departamentowi Gospodarki
i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
4. Ilekroć w Regulaminie powoływania Komisji Stypendialnej oraz zasad i trybu
przyznawania stypendium doktorantom w ramach projektu „STYPENDIA
NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW” jest mowa o:
1) regulaminie – naleŜy przez to rozumieć niniejszy Regulamin powoływania Komisji
Stypendialnej oraz zasad i trybu przyznawania stypendium doktorantom w ramach
projektu „STYPENDIA NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW
2) stypendium – naleŜy przez to rozumieć stypendium przyznane w ramach projektu
„STYPENDIA NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW” (Działanie 8.2 Transfer
wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, budŜetu państwa i budŜetu Samorządu Województwa Lubelskiego,
3) doktorancie – oznacza osobę w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyŜszym z dnia 27.07.2005r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.)
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4) wysokim stopniu zaawansowania – naleŜy przez to rozumieć wszczęty przewód
doktorski oraz uzyskanie przez rozprawę doktorską pozytywnej opinii opiekuna
naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej
5) studiach doktoranckich – oznacza studia trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.)
6) promotorze – oznacza osobę w rozumieniu ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 15 marca 2003 r. (Dz. U.
nr 65, poz. 595 ze zm.)
7) komisji stypendialnej – naleŜy przez to rozumieć Komisję przyznawania
stypendium, o której mowa w § 5 ust. 4 niniejszego regulaminu
8) koordynatorze projektu – naleŜy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za
realizacje projektu „STYPENDIA NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW”
9) Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – naleŜy przez to rozumieć
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z siedzibą przy ul.
Spokojna 4, 20 – 074 Lublin, zwany dalej UMWL
10) liście rankingowej – naleŜy przez to rozumieć listę doktorantów spełniających
kryteria ubiegania się o przyznanie stypendium, którzy otrzymali najwyŜszą liczbę
punktów uprawniającą do otrzymania stypendium
11) liście rezerwowej – naleŜy przez to rozumieć listę doktorantów spełniających
kryteria ubiegania się o przyznanie stypendium, którzy otrzymali najwyŜszą liczbę
punktów, jednak niewystarczającą do otrzymania stypendium
§2
1. Stypendium przyznaje się na rok kalendarzowy. W roku 2008 na okres 6 miesięcy (od
czerwca do listopada) w wysokości 3253 zł/m-c brutto, w 2009 r. na okres 7 miesięcy
w wysokości 3485 zł/m-c brutto i w 2010 r. na okres 7 miesięcy (od stycznia do lipca)
w wysokości 3452 zł/m-c brutto. Stypendium wypłacane będzie co dwa miesiące
przelewem na konto bankowe doktoranta.
2. Stypendia przyznawane są jako wsparcie finansowe mające przyczynić się do
ukończenia pracy doktorskiej, wydatkowanie przyznanych stypendiów nie będzie
kontrolowane. Postępy w realizacji prac doktorskich będą monitorowane przez
Koordynatora projektu, na podstawie sprawozdań z przebiegu studiów doktoranckich,
zawierających opinie promotorów prac doktorskich, informacje o udziale w grantach,
projektach lub przedsięwzięciach naukowych wykraczających poza ramy macierzystej
uczelni oraz informacje o udziale w konferencjach naukowych. Sprawozdania będą
przedkładane przez doktorantów, dwukrotnie w trakcie okresu na jaki przyznano
stypendium (w połowie i na koniec tego okresu).

Rozdział II
Kryteria, warunki i zasady przyznawania stypendium
§3
1. O stypendium mogą się ubiegać osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są doktorantami uczelni wyŜszych lub instytutów naukowych, mających siedzibę
na terenie województwa lubelskiego i posiadających moŜliwość nadawania
stopnia naukowego doktora,
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2) których tematy prac badawczych są zgodne z wytycznymi zawartymi
w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, oraz których
przewody doktorskie charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania.
2. Wsparciem zostanie objęci doktoranci z następujących dziedzin:
1) Innowacyjne technologie:
- biotechnologia,
- ochrona środowiska – techniki energooszczędne,
- techniki informatyczne i informacyjne, informatyka stosowana,
- wzornictwo przemysłowe,
- nowoczesne technologie w przemyśle,
- tworzenie i rozwój systemów jakości produkcji,
- aparatura medyczna i telemedyczna,
- systemy informacji przestrzennej,
- balneologia.
2) Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolne:
- badania oraz wdroŜenie nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie
i przetwórstwie rolnym,
- wsparcie produkcji i logistyki biomasy produkowanej na cele energetyczne,
- system obrotu certyfikowanymi produktami rolnymi,
- technologie Ŝywienia, przetwórstwo owoców i warzyw, technologie przechowywania
owoców i warzyw.
3) Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych:
- techniki produkcji energii ze źródeł odnawialnych – energia fotowoltaiczna,
fototermalna, biomasa, biopaliwa, wodna, wiatrowa, geotermalna, odpadowa,
- zwiększenie wytwarzanej energii przez udoskonalanie istniejących systemów
pozyskiwania energii odnawialnej.
4) Turystyka w województwie lubelskim / agroturystyka:
- analityka ruchu turystycznego,
- tworzenie nowych produktów turystycznych z wykorzystaniem lokalnych
i regionalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych,
- systemy atrakcji turystycznych w województwie.
5) Usługi wysokospecjalistyczne:
- rozwój usług informatycznych (zarządzanie informacją)
- certyfikacja produktów i przedsiębiorstw,
- wsparcie rozwoju rynku
- transfer technologii,
- patenty - prawo patentowe,
- logistyka, organizacja produkcji,
- planowanie przestrzenne w gospodarce.
3. Stypendia przyznawane są na pisemny wniosek złoŜony przez doktoranta osobiście
lub za pośrednictwem poczty, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Wzór
wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Doktoranci objęci planowanym wsparciem projektu stypendialnego zostaną wyłonieni
w procesie rekrutacji. Nabór przeprowadza się na podstawie wniosku, w którym
znajdują się: dane osobowe; kierunek studiów doktoranckich; temat rozprawy
doktorskiej wraz z charakterystyką; praktyczne moŜliwości wykorzystania wyników
pracy doktorskiej, zgodnie z preferowanymi dziedzinami; dotychczasowy dorobek
naukowy doktoranta i jego osiągnięcia, stopień zaawansowania przewodu
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doktorskiego, opinie promotora o pracy doktorskiej oraz oświadczenie o akceptacji
niniejszego regulaminu.
5. Do wniosku naleŜy dołączyć w formie załącznika, zaświadczenie z uczelni wyŜszej
lub instytutu naukowego, potwierdzające status doktoranta – studenta studiów
doktoranckich.

§4

1. Ogłoszenie naboru doktorantów nastąpi poprzez:
a) umieszczenie informacji na stronach internetowych UMWL
b) pisemną informację do rektorów uczelni o mającym rozpocząć się naborze, wraz
z przekazaniem plakatów i ulotek informacyjnych do rozdysponowania przez
Uczelnię
c) ogłoszenie w dostępnych mediach
2. Termin i miejsce składania wniosków zostaną określone w ogłoszeniu.
3. Warunkiem dopuszczenia wniosków do oceny merytorycznej jest spełnianie
wszystkich kryteriów formalnych określonych w regulaminie.
4. W przypadku braków formalnych wnioskodawca ma prawo je usunąć w ciągu 7 dni
od dnia otrzymania powiadomienia w formie elektronicznej na wskazany przez
wnioskodawcę adres mailowy.

§5

1. Oceny formalnej złoŜonych wniosków dokona Koordynator projektu w terminie do
dwóch tygodni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków. PowyŜszy termin moŜe
zostać przedłuŜony ze względu na duŜą liczbę przyjętych wniosków.
2. Wyniki oceny formalnej złoŜonych wniosków zostaną ogłoszone na stronie
internetowej UMWL.
3. Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną przekazane do Komisji Stypendialnej,
która dokona oceny merytorycznej, a następnie na podstawie obranych kryteriów
stworzy listę rankingową kandydatów oraz listę rezerwową.
4. Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd Województwa Lubelskiego, składać się
będzie z 10 członków. W skład Komisji wejdzie: 3 osoby reprezentujące UMWL,
w tym przewodniczącego Komisji; po jednym przedstawicielu z największych
lubelskich uczelni, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii
Curie – Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy
i Politechnika Lubelska); przedstawiciel Oddziału Państwowej Akademii Nauk
w Lublinie; przedstawiciel organizacji okołobiznesowej.
5. Ocenie merytorycznej podlegają następujące elementy wniosku i odpowiadająca im
maksymalna ilość punktów:
a. Opis tematyki pracy doktorskiej (0 – 4 pkt)
b. Praktyczna moŜliwość wykorzystania wyników pracy doktorskiej, zgodnie
z preferowanymi dziedzinami, zapotrzebowanie w gospodarce regionu na
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proponowane rozwiązania lub przewidywalne praktyczne efekty pracy
doktorskiej (0 – 15 pkt)
c. Stopień zaawansowania przewodu doktorskiego (0 – 5 pkt),
d. Czy doktorant otrzymywał wcześniej stypendia naukowe (krajowe,
międzynarodowe) lub uczestniczył w projektach o charakterze
ponadregionalnym (0 – 5 pkt)
e. Dotychczasowy dorobek naukowy doktoranta i jego osiągnięcia (0 – 6 pkt)
f. Planowany udział w grantach, projektach lub przedsięwzięciach naukowych
wykraczających poza ramy macierzystej uczelni (nazwa i termin) (0 – 5 pkt)
6. Komisja Stypendialna dokona oceny merytorycznej wniosków w terminie do dwóch
tygodni od dnia ogłoszenia wyników oceny formalnej wniosków. PowyŜszy termin
moŜe zostać przedłuŜony ze względu na duŜą liczbę przyjętych wniosków.
7. Członek Komisji Stypendialnej nie moŜe oceniać wniosku doktoranta, którego jest
promotorem.
8. Komisja Stypendialna moŜe w trakcie oceny wniosku przeprowadzić rozmowę
z doktorantem.
9. W 2008 roku Komisja Stypendialna wybierze spośród przedłoŜonych wniosków
stypendialnych 18 najlepszych doktorantów, którzy otrzymali najwyŜszą liczbę
punktów. W latach 2009 i 2010 Komisja Stypendialna wybierze spośród
przedłoŜonych wniosków stypendialnych odpowiednio po 48 najlepszych
kandydatów.
10. W przypadku gdy na ostatnie miejsce na liście rankingowej kwalifikuje się
przynajmniej dwa wnioski o takiej samej liczbie punktów, o wyborze wniosku
rozstrzygnie Komisja Stypendialna w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
Gdy wynik głosowania jest nie rozstrzygnięty, o wyborze ostatecznie decyduje głos
Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.
11. Komisja Stypendialna utworzy listę rezerwową obejmującą 10 osoby w 2008 r.
i w latach 2009 i 2010 odpowiednio po 25 osób. W przypadku zwolnienia miejsca
stypendialnego z jakichkolwiek przyczyny, prawo do wypłaty stypendium nabywa
kolejno osoba z listy rezerwowej, od początku kolejnego miesiąca po wystąpieniu
zdarzenie o którym mowa w § 10 niniejszego Regulaminu.
12. Zarząd Województwa Lubelskiego na podstawie propozycji Komisji Stypendialnej
zatwierdzi listę rankingową oraz listę rezerwową doktorantów.
13. Wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej UMWL.

Rozdział III
Wypłata stypendium
§6
1. Stypendium wypłacane będzie zgodnie niniejszym regulaminem oraz umową zawartą
pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a doktorantem. Wzór umowy
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Warunkiem wypłaty stypendium jest:
1) dostępność środków na ten cel na rachunku bankowym Samorządu
Województwa Lubelskiego,
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2) wyraŜenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.)

§7
JeŜeli doktorant korzysta z innych źródeł finansowania w ramach innych projektów
realizowanych ze środków Unii Europejskiej nie moŜe ubiegać się o przyznanie stypendium.

§8
W ciągu trwania projektu moŜna tylko raz pobierać stypendium, w kolejnych latach nie moŜe
nastąpić ponowne przyznanie stypendium.

Rozdział IV
Obowiązki doktoranta
§9

1. Doktorant ma obowiązek przestrzegania zasad umowy podpisanej z Samorządem
Województwa Lubelskiego, która będzie regulowała zasady i warunki wypłat
stypendium.
2. Doktorant przedstawia Koordynatorowi projektu sprawozdanie z przebiegu studiów
doktoranckich, zawierające opinie promotora pracy doktorskiej, informacje
o udziale w grantach, projektach lub przedsięwzięciach naukowych
wykraczających poza ramy macierzystej uczelni oraz informacje o udziale
w konferencjach naukowych. Sprawozdania będą przedkładane przez doktoranta,
dwukrotnie w trakcie okresu na jaki przyznano stypendium (w połowie i na koniec
tego okresu). Terminy składania sprawozdań zostaną określone w umowie. Wzór
sprawozdania stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
3. Doktorant ma obowiązek przedkładać co dwa miesiące Koordynatorowi projektu
zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu doktoranta.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 10

1. Doktorant traci prawo do wypłaty stypendium w przypadku gdy:
a. przestał spełniać warunki określone w § 3 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu
b. przedstawi sfałszowane dokumenty lub w związku z przygotowaniem pracy
doktorskiej wystąpią okoliczności niezgodne z przepisami prawa
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c. nie przedstawi w określonym terminie zaświadczenia, potwierdzającego
posiadanie statusu doktoranta,
d. nie przedstawi w określonym terminie sprawozdania z przebiegu studiów
doktoranckich.
e. złoŜy oświadczenie o rezygnacji ze stypendium
2. Decyzje o zaprzestaniu wypłacenia stypendium, w przypadkach określonych w ust. 1
podejmuje Zarząd Województwa Lubelskiego niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia
o którym mowa w ust.1.
3. Prawo do wypłaty stypendium doktorant traci z początkiem kolejnego miesiąca, po
wystąpieniu zdarzenie, o których mowa w ust. 1.
4. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, podlegają
zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia przekazania powyŜszych
stypendiów do dnia zwrotu na wskazany nr rachunku bankowego UMWL.

§ 11
Kwestie sporne nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca
siedziby UMWL.
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