REGULAMIN
studenckich staży naukowo-dydaktycznych Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych

I. Postanowienia ogólne
1. W związku z programem KNOW realizowanym przez `Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych',
zwane dalej WCNM, zgodnie z art. 94b, ust. 1 pkt 1, ustawy "Prawo o szkolnictwie
wyższym" (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572, z późn. zm.), działając na podstawie Umowy o
utworzeniu WCNM zawartej w dniu 1 marca 2012 roku, pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a
Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, realizując par. 4 Załącznika nr 1 do tej
Umowy, Rada WCNM ustanawia regulamin studenckich staży naukowo-dydaktycznych WCNM dla
studentów studiów II stopnia, zwanych dalej stażami studenckimi WCNM.
2. Staże studenckie WCNM są finansowane wyłącznie z funduszy programu KNOW otrzymywanych z
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. Staże studenckie WCNM przyznawane są w drodze konkursu najlepszym studentom studiów
magisterskich (II stopnia) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego (MIMUW).
II. Postanowienia szczegółowe
1. W ramach stażu studenckiego WCNM stażysta otrzymuje co miesiąc stypendium naukowe, w
wysokości 1300PLN brutto oraz wynagrodzenie za udział w przygotowaniu, realizacji i
dokumentacji zajęć dydaktycznych w wysokości 500PLN.
2. Staże studenckie trwają 9 miesięcy, od 1 października do 30 czerwca.
3. W pierwszym roku realizacji programu, czyli roku akademickim 2012/2013, staże studenckie
WCNM trwają od 1 stycznia 2013 do 30 września 2013 a wypłata stypendium i wynagrodzenia za
okres od 1 stycznia do 31 marca nastąpi do 30 kwietnia 2013 roku.
4. Staże studenckie WCNM są przyznawane w drodze konkursu, w którym oceniane są wyniki w
studiach i osiągnięcia naukowe kandydatów. Konkurs jest ogłoszony przez Zarząd WCNM, który
przedstawia skład Komisji Konkursowej i proponuje górną liczbę staży, które mają zostać
przyznane. Ogłoszenie konkursu i skład Komisji Konkursowej są zatwierdzane przez Radę WCNM,
która powołuje również przewodniczącego komisji. Przyznanie staży studenckich WCNM jest
zatwierdzane przez Radę WCNM. Decyzja Rady jest ostateczna.
5. Osoba uczestnicząca w programie
programu studiów, w tym do udziału
przewidzianych tym programem, oraz
zajęć dydaktycznych, w wymiarze do

staży studenckich WCNM jest zobowiązana do realizacji
w seminariach, wykładach i innych zajęciach
do udziału w przygotowaniu, realizacji i dokumentacji
60 godzin rocznie.

6. Zarząd WCNM może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu lub całkowitym wstrzymaniu
wypłacania stypendium naukowego i wynagrodzenia za staż WCNM, jeśli osoba otrzymująca je
zaprzestanie realizacji programu studiów lub po stwierdzeniu innych okoliczności
uniemożliwiających dalsze pobieranie przez studenta stypendium naukowego i wynagrodzenia za
staż WCNM.
7. W przypadku wyjazdu naukowego na okres dłuższy niż trzy miesiące, wypłacanie stypendium
naukowego i wynagrodzenia za staż WCNM jest zawieszane na czas wyjazdu. W wyjątkowych
przypadkach decyzję o przedłużeniu wypłacania tych świadczeń podejmuje Zarząd WCNM na
wniosek zainteresowanego.
8. Stażysta zobowiązany jest do poinformowania Zarządu WCNM o sytuacjach mających wpływ na
wstrzymanie lub zawieszenie wypłacania stypendium naukowego i wynagrodzenia za staż WCNM.
9. Staże studenckie WCNM przyznawane są z poszanowaniem zasady równych szans.
10. Regulamin studenckich staży naukowo-dydaktycznych WCNM, informacje na temat trybu ich
przyznawania i otwartych konkursów o te staże oraz lista osób uczestniczących w programie
podawane są do wiadomości publicznej na stronach internetowych WCNM.

11. Regulamin studenckich staży naukowo-dydaktycznych WCNM wchodzi w życie z dniem
zatwierdzenia przez Radę WCNM, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013.

