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Regulamin program u K OLUMB 

Fundacji na rzecz Nauk i Polsk iej 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1 . Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (zwana dalej Fundacją) przyznaje w drodze konkursu 
zagraniczne stypendia naukowe na staże podoktorskie dla młodych polskich uczonych, 
aby umożliwić im prowadzenie badań naukowych w najlepszych ośrodkach naukowych na 
świecie. 

2. Naukowe staże podoktorskie mogą być realizowane w zagranicznych instytucjach 
naukowych, z którymi Fundacja podjęła współpracę (ich lista znajduje się na stronie 
internetowej Fundacji), bądź też w innych ośrodkach naukowych wybranych przez 
kandydatów. 

3. Stypendium naukowe na staże podoktorskie (zwane dalej stypendium) może być 
finansowane wyłącznie przez Fundację lub też wspólnie przez Fundację oraz 
współpracujące z nią, zagraniczne instytucje naukowe i/lub inne podmioty działające na 
rzecz nauki. 

4. Program KOLUMB realizowany jest w formie otwartego konkursu, obejmującego wszystkie 
dziedziny nauki. 

5. O stypendium w programie KOLUMB mogą ubiegać się osoby, które: 

a. posiadają stopień naukowy doktora; 

b. składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od dnia uzyskania 
stopnia doktora, przy czym termin ten ulega przedłużeniu o 2 lata w następujących 
przypadkach: 

i. dla mężczyzn, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z 
udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych; 

ii. dla kobiet, które urodziły lub przysposobiły dziecko – na podstawie aktu 
urodzenia lub postanowienia orzekającego przysposobienie; 

c. posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na osiedlenie się 
bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. 

6 . Stypendium może być przyznane na okres od 6 do 1 2 miesięcy, na pobyt w jednym lub 
w większej liczbie zagranicznych ośrodków naukowych. 

7. W uzasadnionych przypadkach stypendium może być przedłużone najwyżej o trzy 
miesiące. 

PROCEDURA KONKURSOWA 

§ 2 

1. Osoby ubiegające się o zagraniczne stypendium naukowe w programie KOLUMB powinny 
zarejestrować się i złożyć wniosek o stypendium, wypełniając odpowiedni formularz on
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line zamieszczony na stronie internetowej Fundacji oraz dołączając w formie 
elektronicznej wymagane załączniki. Wniosek oraz załączniki, o których mowa w ust. 2 
pkt a– f niniejszego paragrafu powinny być sporządzone w języku angielskim. 

2. Do formularza wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 

a. tabelaryczne curriculum vitae (CV); 

b. opis prowadzonych badań naukowych po uzyskaniu stopnia doktora; 

c. opis projektu badawczego, który ma być zrealizowany w trakcie pobytu na 
stypendium; 

d. list zapraszający od instytucji zagranicznej, w której kandydat zamierza prowadzić 
prace badawcze; 

e. krótką charakterystykę tej instytucji, z uwzględnieniem osiągnięć naukowych 
osoby, która wystosowała zaproszenie do kandydata; 

f. listę wszystkich swoich publikacji  poza komunikatami konferencyjnymi  
z wyszczególnieniem trzech publikacji, które kandydat uważa za najważniejsze; 

g. kopię dyplomu nadania stopnia doktora; 

h. w przypadku kandydatów, którzy korzystają z przedłużenia terminu do składania 
wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 4: akt urodzenia lub przysposobienia dziecka lub 
dokument potwierdzający korzystanie z urlopu ojcowskiego bądź wychowawczego; 

i. trzy publikacje (w wersji elektronicznej), które kandydat uważa za najważniejsze 
w swoim dorobku naukowym. 

3. Ogłoszenie o konkursie oraz termin składania wniosków jest podawany w corocznie 
ogłaszanym przez Fundację programie wspierania nauki oraz na jej stronie internetowej. 

4 . Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego, na pisemną 
prośbę kandydata. 

5. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków formalnych konkursu oraz wnioski 
złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

6 . W danej edycji programu KOLUMB można złożyć tylko jeden wniosek do konkursu. 

7 . W przypadku zakwalifikowania do drugiego etapu, kandydat zobowiązany jest do 
przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

8. Szczegółowe wymagania dotyczące formularza wniosku oraz jego załączników 
publikowane są na stronie internetowej Fundacji. 

§ 3 

1. Procedura konkursowa obejmuje trzy etapy: 

a. ocenę wniosków pod względem formalnym; 

b. ocenę merytoryczną wniosków, której dokonują powoływani przez Zarząd 
Fundacji 
recenzenci; 

c. rozmowy kwalifikacyjne z najlepszymi kandydatami, które przeprowadza komisja, 
złożona z recenzentów oraz przedstawicieli Zarządu Fundacji. 

2. Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej wniosków są:
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a. dorobek naukowy kandydata; 

b. przedstawiony przez kandydata projekt badawczy; 

c. ranga wybranego  przez  kandydata zagranicznego ośrodka  naukowego oraz 
zasadność wyboru i dorobek badawczy opiekuna naukowego w tym ośrodku. 

3. Podstawowymi kryteriami oceny kandydatów podczas panelu kwalifikacyjnego są: 

a. dynamika kariery naukowej kandydata i dotychczasowe doświadczenia w zakresie 
rozwijania współpracy naukowej; 

b. projekt badawczy, jego znaczenie i nowatorstwo, ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości wykorzystania wyników badań po powrocie do kraju; 

c. wiedza na temat ośrodka badawczego jako miejsca realizacji przedstawionego 
projektu badawczego oraz uzasadnienie celowości wyjazdu; 

d. znajomość języka obcego. 

4. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, na podstawie opinii 
recenzentów oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej. 

5 . Decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6 . Fundacja może upowszechniać informacje o rezultatach konkursu, w tym o dorobku 
naukowym stypendystów, za pośrednictwem Internetu lub innych mediów. 

REALIZACJA ZAGRANICZNEGO STYPENDIUM NAUKOWEGO 
§ 4 

1 . Fundacja zobowiązuje się do wypłacenia stypendium na podstawie Umowy o stypendium 
naukowe, zawartej między Fundacją a stypendystą, określającej szczegółowo zasady 
wypłat oraz prawa i obowiązki każdej ze stron. 

2. Stypendium może być również wypłacane ze środków zagranicznej instytucji naukowej i 
innych podmiotów działających na rzecz nauki. Zasady wypłaty stypendium 
finansowanego ze środków partnerów współpracujących z Fundacją w ramach programu 
KOLUMB zostaną określone każdorazowo w umowie dwustronnej zawartej między 
Fundacją a stypendystą. 

3. Wysokość stypendium ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Fundacji. 

4. Stypendium naukowe w programie KOLUMB może obejmować: 

a. koszty utrzymania stypendysty podczas pobytu za granicą; 

b. dodatek rodzinny w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim lub/ 
i posiadających dzieci; 

c. ryczałt na koszty podróży; 

d. ryczałt na zagospodarowanie (przeznaczony m.in. na opłacenie ubezpieczenia 
w zakresie kosztów leczenia na czas pobytu za granicą); 

e. ryczałt na wyjazdy naukowe w trakcie realizacji stypendium. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
§ 5 

Stypendysta jest zobowiązany do:
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a. przestrzegania regulaminu oraz warunków umowy o stypendium naukowe; 

b. prowadzenia badań naukowych podczas pobytu na stażu, zgodnie z wnioskiem 
złożonym w Fundacji; 

c. umieszczania informacji o otrzymywaniu stypendium Fundacji w publikacjach 
przygotowywanych i oddawanych do druku przez stypendystę w okresie pobierania 
stypendium; 

d. przesłania do Fundacji, w terminie określonym umową o stypendium naukowe, 
sprawozdań z pobytu na stażu, łącznie z opinią opiekuna naukowego z ośrodka, 
w którym stypendysta odbywał staż. 

§ 6 

1 . Stypendysta ma prawo do rezygnacji z przyznanego stypendium lub jego części. 

2 . Wyjazd na stypendium powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od dnia 
rozstrzygnięcia danej edycji konkursu, jednakże w wyjątkowych sytuacjach – na 
umotywowany wniosek stypendysty – termin ten może ulec zmianie. 

3 . W uzasadnionych przypadkach stypendysta ma prawo wystąpić do Zarządu Fundacji 
o przedłużenie stypendium, jednak nie dłużej niż na 3 miesiące. Głównym warunkiem 
przedłużenia stypendium jest przedstawienie projektu badawczego z uzasadnieniem 
konieczności przedłużenia stażu. 

4 . Stypendium może być cofnięte przez Fundację w przypadku, gdy 
stypendysta nie wypełnia zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie oraz w 
umowie o stypendium naukowe, nie przestrzega zasad rzetelności naukowej lub naruszy 
dobre imię Fundacji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie w jakim 
został on uchwalony. 

2 . Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji nr 190/2009 z dnia 18 
listopada 2009 r. 

3 . Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin stypendiów 
zagranicznych dla młodych doktorów – programu KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
przyjęty uchwałą Zarząd Fundacji nr 23/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. oraz Regulamin 
grantów wspomagających Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyjęty uchwałą Zarządu 
Fundacji nr 103/2000 z dnia 12 września 2000 r., z wyłączeniem uregulowań, o których 
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

4 . Realizacja stypendiów przyznanych w konkursach rozstrzygniętych przed dniem wejścia w 
życie niniejszego Regulaminu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminach, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w 
życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulaminy, o których mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu. 

5 . Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu wydania decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zatwierdzającej zasady przyznawania zagranicznych stypendiów naukowych dla 
młodych doktorów w programie KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
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