Regulamin przyznawania stypendiów w programie
Polskich Honorowych Stypendiów Naukowych
im. Aleksandra von Humboldta
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin; zwany dalej „Regulaminem” określa warunki ubiegania się,
przyznawania oraz realizacji Polskich Honorowych Stypendiów Naukowych
im. Aleksandra von Humboldta; zwanych dalej: „Stypendiami”.
2. Stypendia są przyznawane wybitnym uczonym niemieckim o najwyższych
kwalifikacjach i znaczącym wkładzie w naukę światową, w uznaniu ich
dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz aby umożliwić im prowadzenie badań
naukowych w wybranym ośrodku w Polsce.
3. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu uczeni polscy, zwani dalej
Wnioskodawcami. Wnioski pochodzące bezpośrednio od uczonych niemieckich nie
będą przyjmowane.
4. Kandydat powinien posiadać stanowisko profesora lub odpowiadające temu stanowisko
poza uczelnią.
5. Stypendium może być przyznane na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w jednym lub
− w uzasadnionych przypadkach − w większej liczbie ośrodków naukowych w Polsce.
6. Stypendium może być wykorzystane w okresie 3 lat od jego otrzymania.
W uzasadnionych wypadkach, na wniosek laureata stypendium termin realizacji
stypendium może być przedłużony o maksymalnie 12 miesięcy.
7. Stypendium można uzyskać tylko jeden raz.
8. Środki na realizację programu pochodzą ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
zwanej dalej „Fundacją” lub innych źródeł i są ustalone w rocznym planie finansowym
Fundacji.
Procedura konkursowa
§2
1. Program realizowany jest w formie konkursu obejmującego wszystkie dziedziny nauki.
2. Konkurs organizowany jest raz do roku, a termin składania wniosków upływa
30 września danego roku.
3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać złożony poprzez formularz
elektroniczny dostępny na stronie internetowej Fundacji, wraz ze wszystkimi
wymaganymi załącznikami.
4. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
a) informację o przebiegu kariery naukowej i najważniejszych dokonaniach
kandydata,
b) listę najważniejszych publikacji kandydata oraz trzy wybrane publikacje
z ostatnich lat,
c) krótki opis przedsięwzięcia badawczego, które kandydat chce podjąć w Polsce,
d) opinię nominującego polskiego uczonego dotyczącą kwalifikacji naukowych
nominowanego kandydata,
e) co najmniej trzy kompletne adresy referencyjne uznanych naukowców, do których
Fundacja może zgłosić się po opinię o kandydacie.
5. Wniosek o stypendium może być wycofany na prośbę wnioskodawcy na każdym etapie
procedury konkursowej.

6. Wnioski składane do Fundacji podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
7. W celu dokonania oceny merytorycznej Zarząd Fundacji powołuje niezależnych
recenzentów, których nazwiska pozostają poufne. Kryteria oceny merytorycznej
obejmują:
a) ocenę dorobku badawczego kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć, w tym w
szczególności ocenę wkładu kandydata w rozwój uprawianej przez niego
dyscypliny,
b) ocenę planów badawczych kandydata związanych z prowadzeniem badań w Polsce,
c) ocenę potencjału ośrodka przyjmującego.
8. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie wyników
merytorycznej oceny wniosków.
9. O wynikach konkursu Fundacja powiadamia zainteresowanych w formie pisemnej.
Nazwisko laureata wraz z informacją o jego dorobku naukowym i przebiegu kariery
Fundacja publikuje na swojej stronie internetowej, może także upowszechniać
ją za pośrednictwem innych mediów.
Stypendium i granty
§3
1. Wysokość i tryb wypłacania stypendium ustala corocznie Zarząd Fundacji.
2. Fundacja pokryje koszty jednokrotnego przyjazdu do Polski (w obie strony) laureata
oraz jego współmałżonka, o ile ten będzie przebywał z laureatem w trakcie realizacji
stypendium co najmniej przez 3 miesiące. Zwrot nastąpi po przedłożeniu
udokumentowanych kosztów podróży.
3. Na wniosek wnioskodawcy Fundacja może udzielić grantu na opłacenie kosztów
uczestnictwa laureata w konferencjach naukowych w Polsce.
Prawa i obowiązki wnioskodawcy oraz laureata
§4
1. Wnioskodawca zobowiązany jest zagwarantować nominowanemu uczonemu
niemieckiemu techniczne możliwości realizacji zamierzonego programu badawczego:
dostęp do laboratoriów i koniecznych do badań materiałów, a także właściwych
archiwów i bibliotek.
2. Wnioskodawca powinien również udzielić zaproszonemu przez siebie laureatowi
wszelkiej niezbędnej pomocy w organizacji pobytu w Polsce, w szczególności
w znalezieniu zakwaterowania.
3. Po zakończeniu pobytu w Polsce laureat oraz wnioskodawca winni złożyć Fundacji
krótki raport o działalności naukowej laureata podczas pobytu na stypendium.
4. Laureat ma obowiązek realizacji przedsięwzięcia badawczego zgłoszonego we wniosku.
5. Laureat ma prawo do rezygnacji z przyznanego stypendium lub jego części.
6. Laureaci mogą podejmować zajęcia dydaktyczne w jednostkach goszczących.
7. Publikacje laureata powstałe w związku z badaniami prowadzonymi w Polsce powinny
zawierać odpowiednią informację o udziale Fundacji w finansowaniu pobytu.
Postanowienia końcowe
§5
1. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Fundacji w dniu 13 maja 2009 roku.

2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu tracą moc uregulowania zawarte w Regulaminie
Przyznawania Polskich Honorowych Stypendiów Naukowych im. Aleksandra
von Humboldta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej uchwalonym przez Zarząd Fundacji
w dniu 18 grudnia 2001 r.
3. Realizacja stypendiów przyznanych w konkursach rozstrzygniętych przed dniem
wejścia w życie Regulaminu odbywa się na zasadach w nim określonych.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został
on uchwalony.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu wydania decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o jego zatwierdzeniu.

