
 

Projekt UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00 
Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji 

zawodowej „Młodszy menadżer jakości” 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego 
uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 

Regulamin przyznawania stypendiów na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe  

dla kadry akademickiej oraz doktorantów SGGW w ramach projektu:  

Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie 

kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00 

Okres realizacji projektu: 01.02.2014-30.06.2015 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Częścią projektu Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz 

utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, zwanego dalej 

Projektem, jest przyznanie stypendiów na okres jednego miesiąca na zagraniczne staże 

dydaktyczno-naukowe w wiodących ośrodkach akademickich, młodym doktorom 

będącym pracownikami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

(SGGW) i doktorantom SGGW zwanym dalej uczestnikami stażu, w ramach doskonalenia 

warsztatu dydaktycznego i rozwoju współpracy naukowo-dydaktycznej. Staże mają zostać 

zrealizowane do Uczelni Partnerskich w ramach projektu, czyli Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universitat Bonn oraz University of Vienna oraz do innych renomowanych 

szkół wyższych. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Konkurs na zagraniczne staże zostanie przeprowadzony w dwóch edycjach, jesiennej i 

zimowej. Planowane jest każdorazowe wyłonienie 6 młodych doktorów i 6 doktorantów 

jako laureatów konkursu. Każda edycja konkursu może zostać powtórzona w przypadku 

nieosiągnięcia wymaganej przez projekt liczby stypendystów na Uczelniach Partnerskich. 

4. Informacja o konkursach na staże ogłaszana jest przez Dziekana Wydziału Nauk 

Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na tablicy 

ogłoszeniowej w budynku Wydziału oraz na stronie internetowej projektu. Określa się w 

niej tryb i zasady konkursu. 

§ 2. Rekrutacja uczestników na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe 

1. Do konkursu na staże dla młodych doktorów mogą przystąpić osoby, które spełniają 

wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 2012, poz. 572, ze zm.), Statucie SGGW oraz odpowiadają następującym 

kryteriom kwalifikacyjnym: 

 posiadają tytuł doktora, 

 nie ukończyły 35 roku życia, 

 są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi SGGW, 

 posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach 

naukowych, 

 wykazują znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) w stopniu 

umożliwiającym efektywne odbycie stażu zagranicznego, 
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 podejmowana tematyka daje szansę rozwoju działalności dydaktyczno-naukowej w 

zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie 

jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”. 

2. Do konkursu na staże dla doktorantów mogą przystąpić osoby, które są uczestnikami 

studiów doktoranckich prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie, a ich tematyka dydaktyczno-naukowa daje szansę rozwoju działalności 

naukowo-dydaktycznej w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy 

dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer 

jakości”. Ponadto wykazują znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) w stopniu 

umożliwiającym efektywne odbycie stażu zagranicznego. 

3. Kandydaci ubiegający się o zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy składają następujące 

dokumenty:  

 Wniosek do Dziekana WNE SGGW (załącznik 1), 

 Plan stażu dydaktyczno-naukowego ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu 

w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie 

jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” 

z uzasadnieniem, zaakceptowany przez Kierownika Katedry i promotora w przypadku 

doktorantów, 

 Zgodę instytucji przyjmującej z terminem odbycia stażu, 

 Informację o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji, 

 Doktoranci: opinię promotora i kierownika studium doktoranckiego, Doktorzy: opinię 

bezpośredniego przełożonego, 

 Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu doktorskiego, 

 W przypadku pracowników zaświadczenie o zatrudnieniu w SGGW na czas nie 

krótszy niż 30.06.2015 

 W przypadku doktorantów zaświadczenie o studiowaniu na studiach doktoranckich. 

4. Osoby przystępujące do konkursu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych i przekazania wszelkich niezbędnych danych 

organizatorom konkursu, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z realizacji Projektu. Jeśli 

nie złożą oświadczenia, spowoduje to odrzucenie ich wniosku z przyczyn formalnych. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy osoba 

zainteresowana powinna złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 

konkursowym. Czas na składanie wniosków nie może być krótszy niż 14 dni 

kalendarzowych od daty ogłoszenia konkursu. Wnioski niekompletne i złożone po terminie 

nie będą rozpatrywane. 

6. W przypadku, gdy w konkursie nie została wyłoniona wymagana zapisami projektu liczba 

uczestników staży, osoba, której wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych, takich, 

jak np. brak zgody uczelni partnerskiej na odbycie stażu, może ponownie ubiegać się o 

przyznanie stypendium stażowego w aktualnej bądź następnej edycji konkursu pod 

warunkiem uzupełnienia braków formalnych.  

7. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego na pisemną 

prośbę osoby, która go złożyła. 
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8. Wyboru uczestników stażu dokonuje Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (WNE SGGW) na podstawie 

rekomendacji Komisji Konkursowej.  

9. Komisję konkursową powołuje Dziekan WNE SGGW. W skład Komisji konkursowej 

wchodzi Prodziekan WNE SGGW, jako przewodniczący Komisji, Kierownik projektu 

Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie 

kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” nr UDA-POKL.04.01.01-00-

073/13-00, Koordynator merytoryczny zadania 3 Staże i stypendia dla kadry dydaktycznej 

oraz dwóch członków Komisji. 

10. Komisja konkursowa rekomenduje Dziekanowi WNE SGGW listę potencjalnych 

uczestników stażu danej edycji konkursu na podstawie oceny złożonych wniosków. 

Dziekan WNE na tej podstawie dokonuje wyboru osób, które otrzymają stypendia.  

11. Stypendia są przyznawane z uwzględnieniem zasady równych szans. 

12. Osoby, które złożyły wniosek o stypendium otrzymują informację o jego ocenie pisemnie, 

pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Lista osób, które otrzymały stypendium, zwanych 

dalej uczestnikami stypendium, umieszczana jest na stronie internetowej Projektu. 

13. Laureat konkursu otrzymuje miesięczne stypendium na zagraniczny staż finansowane 

w ramach Projektu oraz pokrycie kosztów podróży do wysokości kwoty określonej 

w Projekcie. 

14. W przypadku gdy uczestnik stażu utraci status pracownika lub doktoranta Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nie wyjedzie na zagraniczny staż w okresie 

pobierania stypendium lub odbędzie staż przez okres krótszy niż wymagany 1 miesiąc lub 

nie złoży sprawozdania nie później niż 14 dni kalendarzowych po powrocie z wyjazdu, 

wypłacenie stypendium zostanie wstrzymane, a dotychczas pobrane oraz koszty podroży 

podlegają zwrotowi w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania Uczelni wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia 

przekazania środków finansowania.  

15. Osoby, które otrzymały stypendium zobowiązane są do złożenia do Koordynatora Zadania 

3 sprawozdania z wyjazdu nie później niż 14 dni kalendarzowych po powrocie.  

16. Sprawozdanie musi zawierać informację o: 

 Przebiegu aktywności dydaktyczno-naukowych w trakcie stażu oraz osiągniętych 

rezultatach ze wskazaniem możliwości i zakresu wykorzystania efektów wyjazdu w 

obszarze nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw, lub zarządzanie 

jakością, lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” 

 Sposobie w jaki zostaną wykorzystane wyniki pracy dydaktyczno-naukowej. 

Jako załącznik do sprawozdania należy dołączyć potwierdzenie pobytu w ośrodku, w którym 

stypendysta przebywał (załącznik 2). 

§3. Obowiązki uczestnika stażu 

1. Uczestnik stażu zobowiązany jest do: 

1) umieszczania w publikacjach naukowych i prezentacjach informacji o dofinansowaniu 

działalności dydaktyczno-naukowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 
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2) złożenia w określonych terminach sprawozdania;  

2. W przypadku naruszenia zasad regulaminu wypłacanie stypendium zostaje wstrzymane, a 

dotychczas pobrane oraz koszty podróży podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania 

środków finansowych. 

§4. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają wewnętrzne 

przepisy SGGW oraz przepisy krajowe i unijne. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Załączniki:  

Załącznik 1 Wniosek o przyznanie stypendium na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy 

Załącznik 2 Potwierdzenie pobytu 

Załącznik 3 Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik 4 Oświadczenie uczestnika projektu o innych stypendiach 

Załącznik 5 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Załącznik 6 Wzór ogłoszenia konkursu na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe 

Załącznik 7 Wzór umowy na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy 

 

 

 


