REGULAMIN KONKURSU NA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU SAMORZĄDU
DOKTORANTÓW WYJAZDU NA “POLAND-VIETNAM SYMPOSIUM ON
NATURAL SCIENCE, HIGH TECHNOLOGIES AND HUMANITIES FOR YOUNG
SCIENTISTS” (POLVIETSYM2018)
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, zwany dalej Samorządem Doktorantów ogłasza otwarty konkurs na
dofinansowanie wyjazdu do Instytutu Nauk o Materiałach (IMS) Wietnamskiej Akademii
Nauk i Technologii (VAST) w Hanoi (Wietnam) celem uczestnictwa w “Poland-Vietnam
Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists”.
Sympozjum odbędzie się w dniach 16-18.07.2018
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin konkursu na dofinansowanie z budżetu Samorządu Doktorantów wyjazdu na
„Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for
Young Scientists” (dalej: Sympozjum) zwany dalej Regulaminem określa zasady ubiegania
się, przyznawania oraz realizacji dofinansowania na wyjazd do Instytutu Nauk o Materiałach
(IMS) w Wietnamskiej Akademii Nauk i Technologii (VAST) w Hanoi (Wietnam) w dniach
16-18.07.2018r.
2. Dofinansowanie wyjazdu na „Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High
Technologies and Humanities for Young Scientists”, zwane w dalszej części Regulaminu
Dofinansowaniem, przyznawane jest jednorazowo. Dofinansowanie ma na celu umożliwienie
uczestnictwa młodym naukowcom (spełniającym kryteria określone w § 2) w „PolandVietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young
Scientists”.
3. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku.
4. Oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa.
5. W skład Komisji Konkursowej wchodzi: z urzędu Prorektor ds. studenckich jako
Przewodniczący Komisji Konkursowej oraz od trzech do pięciu członków będących
doktorantami i/lub pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego. Wyboru członków Komisji,
poza Przewodniczącym, dokonuje Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów, po
uzyskaniu uprzedniej zgody Prorektora ds. studenckich.

5. Wysokość dofinansowania i ilość przyznanych dofinansowań zostaną ustalone przez
Komisję Konkursową po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami.
6. Dofinansowanie może zostać wykorzystane na pokrycie kosztów podróży, noclegów i diet.
7. Termin składania wniosków o dofinansowanie oraz przewidywany termin rozstrzygnięcia
konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Samorządu Doktorantów oraz stronie
internetowej wydarzenia.
§2
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają łącznie wszystkie wymogi
formalne:
a) są doktorantami z wszczętym przewodem doktorskim na Uniwersytecie Pedagogicznym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie bądź obronili rozprawę doktorską na
Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie do 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku;
b) wykażą się udokumentowanym dorobkiem naukowym;
c) w roku składania wniosku nie ukończyli 40 lat.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
§3
1. Kandydaci biorący udział w konkursie powinni zarejestrować się drogą elektroniczną
poprzez wypełnienie formularza, udostępnianego na stronie internetowej wydarzenia oraz
Samorządu Doktorantów.
2. Po zarejestrowaniu kandydaci otrzymają drogą elektroniczną wniosek o dofinansowanie,
który należy wypełnić oraz dostarczyć wraz z odpowiednimi załącznikami i podpisami
w wersji papierowej do Kancelarii Uczelni (ul. Podchorążych 2).
3. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków formalnych konkursu bądź wymagań
zawartych w niniejszym regulaminie oraz wnioski złożone po wyznaczonym terminie, nie
będą rozpatrywane.
4. Do formularza wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
a) opis najważniejszych dokonań badawczych lub koncepcję rozprawy doktorskiej*
b) opinię opiekuna naukowego lub kierownika jednostki, w którym zatrudniony jest kandydat*
c) propozycje abstraktu referatu, który zostanie wygłoszony podczas Sympozjum*
d) kopie dokumentów potwierdzających osiągniecia, które zostały wymienione we wniosku;
*

max 1str A4 w języku angielskim, czcionka TNR 12, interlinia 1,5

e) dokumenty potwierdzające dodatkowe inne osiągnięcia
PROCEDURA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
§4
1. Wnioski o dofinansowanie poddawane są ocenie formalnej, której dokonuje sekretarz
Komisji Konkursowej.
2. Wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne i wymagania zawarte w niniejszym
Regulaminie podlegają ocenie merytorycznej, której dokonuje Komisja Konkursowa.
3. Dofinansowanie przyznane zostanie na podstawie listy rankingowej utworzonej przez
Komisję Konkursową.
4. Kandydaci zostaną poinformowani o możliwości otrzymania dofinansowania drogą
mailową.
5. Kandydat, który otrzyma informację o możliwości przyznania dofinansowania jest
zobowiązany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji potwierdzić chęć wyjazdu.
W przypadku braku potwierdzenia komisja konkursowa kontaktuje się z kandydatem
będącym na kolejnym miejscu na liście rankingowej.
6. Za potwierdzenie chęci wyjazdu uważa się wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie
i złożenie w Kancelarii Uczelni (ul. Podchorążych 2) formularza przesłanego kandydatowi
drogą elektroniczną.

ZASADY TWORZENIA LISTY RANKINGOWEJ
§5
1. Zasady ustalania punktów decydujących o pozycji na liście rankingowej:
a) Ocena najważniejszych dokonań badawczych / ocena koncepcji rozprawy doktorskiej lub
osiągnięć pracy doktorskiej (punkty od 0 do 20 przyznaje komisja konkursowa);
b) Ocena wartości naukowej abstraktu proponowanego wystąpienia (punkty od 0 do 20
przyznaje komisja konkursowa);
c) Ocena działalności naukowej:


Publikacje w wydawnictwach recenzowanych (liczba punktów zgoda z liczbą punktów na
listach ministerialnych z rozporządzenia MNiSW);



Recenzje naukowe (5 punktów);



Pozostałe publikacje spoza list A, B i C (max. 5 punktów za publikacje – oceny dokonuje
Komisja Konkursowa);



Uczestnictwo w wydarzeniach typu konferencyjnego:

Wygłoszenie

Prezentacja

Wystąpienie

referatu

plakatu

w języku obcym

Zagraniczna

12

6

+2

Międzynarodowa w Polsce

8

4

+2

Krajowa

6

3

+2

Doktorancka

4

2

+2

Typ konferencji



Projekty naukowe:
- Uzyskanie grantu na projekt naukowy jako kierownik grantu- 20pkt;
- Uzyskanie grantu na projekt naukowy jako wykonawca grantu 10pkt;
- Uzyskanie zagranicznego stypendium 8pkt.

2. Listę rankingową kandydatów tworzy się w kolejności malejącej od najwyższej sumy
zgromadzonych punktów.
3. Komisja Konkursowa bierze pod uwagę osiągnięcia kandydata od dnia rozpoczęcia
studiów doktoranckich do dnia złożenia wniosku.

REALIZACJA DOFINANSOWANIA
§6
1. Wypłata Dofinansowania następuje wyłącznie na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy
Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie a kandydatem.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Kandydat, który otrzymał dofinansowanie, jednak z jakichkolwiek powodów nie wziął
udziału w sympozjum zobowiązany jest do zwrotu całości pobranej kwoty.
2.

W

przypadku

wykrycia

złożenia

nieprawdziwych

oświadczeń

we

wniosku

o dofinansowanie kandydat zobowiązany jest do zwrotu całości pobranego dofinansowania.

