REGULAMIN
specjalnych stypendiów naukowych Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych dla uczestników
stacjonarnych studiów doktoranckich
I. Postanowienia ogólne
1. W związku z programem KNOW realizowanym przez "Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych",
zwane dalej WCNM, utworzone na mocy umowy z dnia 1 marca 2012 na podstawie par. 31 Ustawy
"Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,
pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk,
ustanawia się Regulamin specjalnych stypendiów naukowych WCNM dla uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich, zwanych dalej stypendiami WCNM. Umowa o utworzeniu WCNM stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Stypendia WCNM są finansowane wyłącznie z funduszy programu KNOW otrzymywanych z
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 94b, ust. 1 pkt 1 Ustawy, w
związku z przyznaniem WCNM statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata
2012-2017, zgodnie z art. 84b Ustawy.
3. Uczestnicy studiów doktoranckich, których ten regulamin dotyczy, odbywają studia w
jednostkach WCNM, to jest na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego, zwanym dalej MIMUW, lub w oddziale warszawskim Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej IMPAN. Zasady przyznawania stypendiów WCNM są takie
same w obu jednostkach.
4. Stypendia WCNM umożliwiają i wspierają rozwój naukowy wybitnych młodych matematyków i
informatyków podejmujących studia III stopnia w wiodących jednostkach naukowych WCNM
prowadzące do pionierskich badań naukowych, których efektem mogą być ważne odkrycia naukowe.
II.

Postanowienia szczegółowe

1. Wysokość stypendium WCNM wynosi 3.500 zł miesięcznie albo 2.000 zł miesięcznie o ile
stypendysta pobiera jednocześnie stypendium doktoranckie przyznane przez IMPAN lub
Uniwersytet Warszawski na podstawie art. 200 i 200a Ustawy. Liczba przyznanych stypendiów
jest uzależniona od dotacji otrzymywanej przez WCNM z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach programu KNOW. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia WCNM wynosi
nie mniej niż 18% i nie więcej niż 24% tej dotacji, z wyjątkiem pierwszego i drugiego roku
trwania programu, kiedy wysokość ta wynosi odpowiednio około 8% i 16% rzeczonej dotacji.
2. Stypendia WCNM przyznawane są każdorazowo na 12 miesięcy, od 1 października do 30
września, począwszy od roku akademickiego 2012/2013. Stypendia są wypłacane wyłącznie
studentom pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów doktoranckich.
2.1. Maksymalny łączny okres wypłacania stypendium WCNM wynosi 3 lata. W wyjątkowych
przypadkach, związanych z urlopem rodzicielskim lub długotrwałą chorobą, Zarząd WCNM może
podjąć decyzję o dopuszczeniu wypłacania stypendium przez dłuższy okres.
3. Stypendia WCNM są przyznawane w drodze konkursu, na wniosek osoby zainteresowanej.
3.1. Stypendium WCNM na pierwszy rok studiów doktoranckich zostaje przyznane w ramach
konkursu przeprowadzonego równolegle z rekrutacją na studia doktoranckie w jednostkach WCNM.
Informacje o możliwości uzyskania stypendium WCNM na pierwszy rok studiów doktoranckich
podaje się do wiadomości publicznej w ramach informacji o rekrutacji na studia doktoranckie
w jednostkach WCNM.
3.2. Decyzja o przyznaniu stypendium WCNM na drugi i trzeci rok studiów jest podejmowana na
podstawie oceny pracy doktorantów i ich osiągnięć naukowych. Wszyscy doktoranci pierwszego i
drugiego roku otrzymują informacje o możliwości ubiegania się o stypendium WCNM na następny
rok bezpośrednio pocztą elektroniczną na adres w jednostce, w której studiują.
3.3. Czas na składanie wniosków o stypendia nie może być krótszy niż 14 dni od daty
ogłoszenia konkursu. Wniosek, wraz z załącznikami, powinien być złożony w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu konkursowym. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą

rozpatrywane. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego na
pisemną prośbę osoby, która go złożyła.
3.4. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium WCNM składają następującą dokumentację w
formie plików pdf wysyłając je na adres poczty elektronicznej Komisji Konkursowej podany w
ogłoszeniu konkursu lub wprowadzając je na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu
konkursu:
(a) Podanie o przyznanie stypendium skierowane do Rady WCNM.
(b) Życiorys naukowy (CV) zawierający najważniejsze osiągnięcia naukowe i odnoszący się do
kryteriów oceny wniosków podanych w punkcie 5 Regulaminu.
(c) Wyciąg ocen uzyskanych w trakcie studiów II stopnia (dotyczy ubiegających się o
stypendium na pierwszy rok) lub III stopnia (dotyczy ubiegających się o stypendium na drugi
i trzeci rok).
(d) Kopie nie więcej niż trzech najważniejszych prac naukowych.
(e) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym w
postępowaniu konkursowym.
3.5. Każda osoba ubiegająca się o stypendium WCNM powinna uzyskać co najmniej jeden list
rekomendacyjny, wraz z opinią o swojej pracy naukowej, od pracownika naukowego jednostki
WCNM lub innej jednostki naukowej. List winien być wysłany bezpośrednio przez osobę
rekomendującą na adres poczty elektronicznej Komisji Konkursowej podany w ogłoszeniu
konkursowym.
3.6. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium WCNM na pierwszy rok studiów dodatkowo
odbywają rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Konkursową w trakcie procedury rekrutacyjnej na
studia doktoranckie w jednostkach WCNM.
3.7. Osoby ubiegające się o stypendium WCNM na drugi rok studiów dodatkowo muszą przedstawić
plan badań, które mają prowadzić w ramach doktoratu (projekt doktorancki).
3.8. Osoby ubiegające się o stypendium WCNM na trzeci rok studiów winny dodatkowo
przedstawić wniosek o grant badawczy złożony w konkursie Narodowego Centrum Nauki na
projekty naukowe realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora.
4. Decyzja o przyznaniu stypendium WCNM jest podejmowana przez Radę WCNM, która na mocy
Umowy powołującej WCNM jest naczelnym organem WCNM. Decyzja Rady WCNM jest ostateczna i nie
podlega odwołaniu.
4.1. Decyzja o przyznaniu stypendium WCNM podejmowana jest na podstawie oceny wniosków
przygotowanej przez Komisję Konkursową WCNM do spraw doktorantów. Przewodniczącym Komisji
Konkursowej jest Zastępca Kierownika Zarządu WCNM do spraw młodej kadry. W skład Komisji
wchodzą ponadto Kierownik Studiów Doktoranckich MIMUW, Kierownik Studiów Doktoranckich IMPAN
oraz trzech członków komisji zaproponowanych przez Zarząd WCNM, będących pracownikami
naukowymi MIMUW lub IMPAN. Skład Komisji Konkursowej jest zatwierdzany przez Radę WCNM.
5. Ocena wniosków stypendialnych jest prowadzona w oparciu o kryteria uwzględniające
następujące kategorie:
(a) wiedzę kandydata udokumentowaną średnią ocen z przedmiotów matematycznych lub
informatycznych,
(b) dorobek naukowy kandydata udokumentowany jego publikacjami,
(c) udział kandydata w projektach badawczych potwierdzony w opinii pracownika naukowego
jednostki WCNM lub innej instytucji naukowej,
(d) staże naukowe kandydata w instytucjach naukowych w kraju i za granicą,
(e) prezentacje wyników badań na konferencjach i spotkaniach naukowych,
(f) przygotowane projekty badawcze i wnioski w konkursach o granty badawcze.
5.1. Komisja Konkursowa ocenia wnioski przyznając w każdej kategorii od 0 do 10 punktów a
następnie oblicza wynik kandydata jako średnią ważoną 0,3*A+0,2*B+0,15*C+0,05*D+0,05*E
+0,25*F, gdzie A - F oznacza liczbę punktów uzyskanych odpowiednio w kategoriach (a) - (f)
przedstawionych powyżej w punkcie 5 Regulaminu. W przypadku kandydatów ubiegających się o
przyznanie stypendium WCNM na pierwszy rok studiów ocena w kategorii (a) uwzględnia również
wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
5.2. Ocena wniosków o stypendia WCNM jest dokonywana z poszanowaniem zasady równych szans.

6. Osoby, które złożyły wniosek o stypendium WCNM, są informowane o wynikach konkursu
niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Radę WCNM. Stypendium WCNM wypłaca się comiesięcznie
na konto bankowe stypendysty.
7. Osoba otrzymująca stypendium WCNM jest zobowiązana do prowadzenia badań naukowych
związanych z projektem doktorskim i do realizacji programu studiów doktoranckich, w tym do
rzetelnego brania udziału w seminariach, wykładach, praktykach dydaktycznych i innych
zajęciach przewidzianych tym programem. Praktyki dydaktyczne oraz co najmniej 3/4 zajęć z
nauk matematycznych realizowanych przez studenta w trakcie otrzymywania stypendium WCNM musi
się odbywać w warszawskim oddziale IMPAN lub MIMUW.
7.1. W przypadku wyjazdu naukowego na okres dłuższy niż trzy miesiące, wypłacanie stypendium
WCNM jest zawieszane na czas wyjazdu i stypendysta traci prawo do pobierania stypendium za
okres wyjazdu. Stypendium jest wznawiane po powrocie stypendysty z wyjazdu naukowego.
Zawieszenie stypendium na okres wyjazdu nie powoduje przedłużenia wypłacania stypendium poza
okres, na który zostało przyznane. W wyjątkowych przypadkach Zarząd WCNM może, na wniosek
zainteresowanego, podjąć decyzję o utrzymaniu wypłacania stypendium WCNM osobom realizującym
wyjazd naukowy.
7.2. Doktorant traci prawo do pobierania stypendium WCNM jeśli zaprzestanie realizacji
programu studiów, bądź zaprzestanie pracy naukowej nad doktoratem. Decyzję o zaprzestaniu
wypłacania stypendium WCNM podejmuje Zarząd WCNM po stwierdzeniu okoliczności
uniemożliwiających dalsze pobieranie przez doktoranta stypendium WCNM.
7.3. Osoba pobierająca stypendium WCNM zobowiązana jest do poinformowania Zarządu WCNM o
sytuacjach mających wpływ na zawieszenie lub zaprzestanie wypłacania stypendium, w tym o
wyjazdach naukowych na okres dłuższy niż trzy miesiące oraz o rezygnacji ze studiów
doktoranckich w jednostkach WCNM.
7.4. W przypadku stwierdzenia drastycznego naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, w tym
wprowadzenia w błąd Komisji Konkursowej podczas procedury konkursowej lub niepowiadomienia
Zarządu WCNM o sytuacjach mających wpływ na zawieszenie lub zaprzestanie wypłacania
stypendium, Zarząd WCNM może podjąć decyzję nakazującą zwrot nienależnie pobranego
stypendium.
7.5. Stypendysta może odwołać się do Rady WCNM od decyzji Zarządu WCNM dotyczącej
zaprzestania wypłacania stypendium lub nakazującej jego zwrot, w ciągu 14 dni od jej
otrzymania.
8. Regulamin stypendiów WCNM, informacje na temat trybu ich przyznawania i otwartych
konkursów o te stypendia oraz lista osób pobierających stypendia podawane są do publicznej
wiadomości na stronach internetowych WCNM, które znajdują się pod adresem wcmcs.edu.pl.
8.1 Dokumentacja związana z konkursem o stypendia WCNM, w szczególności protokół Komisji
Konkursowej oraz protokół posiedzenia Rady WCNM, na którym podjęto decyzję o przyznaniu
stypendiów, jest przechowywana w jednostce wiodącej WCNM, czyli MIMUW, przez okres 3 lat.

