Regulamin przyznawania specjalnych
stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego „Poznańskie Konsorcjum RNA” dla uczestników stacjonarnych
studiów doktoranckich na Wydziale Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na podstawie art. 94b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o Szkolnictwie
Wyższym” (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), ze środków dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych, uzyskanych przez Poznańskie Konsorcjum RNA
(PK-RNA), które ma status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
utworzonego przez Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WB
UAM) i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu (IChB PAN), mogą zostać
przyznane uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na WB UAM (zwanych dalej
doktorantami) specjalne stypendia naukowe (zwane dalej stypendiami KNOW).

§1
1.

Stypendia KNOW ustanawia się w celu podniesienia jakości kształcenia oraz wsparcia
rozwoju naukowego doktorantów, w szczególności w następujących obszarach
stanowiących przedmiot zainteresowania PK-RNA, tj.:
a) pogłębiających współczesną wiedzę o roli kwasu rybonukleinowego (RNA) w
najważniejszych procesach biologicznych,
b) rozwijających narzędzia bioinformatyczne umożliwiające lepsze zrozumienie
relacji między strukturą i funkcją RNA,
c) skoncentrowanych na mechanizmach i terapiach chorób, w których cząsteczki
RNA mają kluczowe znaczenie,
d) wykorzystujących cząsteczki RNA do zastosowań biotechnologicznych,
e) wykorzystujących metody bioinformatyczne w badaniach prowadzonych na
różnych poziomach organizacji życia.

2.

Stypendia

KNOW

doktoranckich.

mogą

być

przyznawane

wyłącznie

doktorantom

studiów

§2
1.

Stypendia KNOW są przyznawane w drodze konkursu na najlepszych wykonawców
projektów badawczych z zakresu tematycznego określonego w § 1 ust. 1, zwanego dalej
konkursem.

2.

Konkurs może być powtarzany w kolejnych latach działania PK-RNA i posiadania przez
niego statusu KNOW oraz będzie uzależniony od dostępności środków finansowych
przekazywanych przez MNiSW w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych.

3.

Każdorazowo informacja o konkursie, jak również o terminach składania wniosków,
będzie podawana do wiadomości przez Dziekana WB UAM, w formie komunikatu
ogłaszanego na stronie internetowej WB UAM, na stronie internetowej PK-RNA, a także
na tablicy ogłoszeń WB UAM.

4.

Konkurs przeprowadza Komisja Stypendialna PK-RNA, w skład której wchodzi od 2 do
4 osób, powołanych przez Dziekana WB UAM spośród samodzielnych pracowników
naukowych WB UAM specjalizujących się w obszarach wskazanych w § 1 ust. 1 oraz 1
przedstawiciel doktorantów delegowany przez Samorząd Doktorantów na Wydziale
Biologii.

5.

Komisja Stypendialna PK-RNA ustala listę rankingową doktorantów ubiegających się o
przyznanie stypendium KNOW, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) zgodność projektu badawczego z zakresem tematycznym określonym w §1 ust.
1 (0-10 pkt), przy czym przez projekt badawczy należy rozumieć projekt
realizowany przez doktoranta w celu przygotowywania rozprawę doktorskiej;
b) przygotowanie doktoranta I roku studiów doktoranckich do realizacji projektu
badawczego, ocenione w toku postępowania rekrutacyjnego (0-20 pkt);
c) oceny doktoranta II, III i IV roku studiów doktoranckich uzyskane w toku
realizacji
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studiów
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poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o stypendium KNOW (0-20 pkt).
6.

Warunkiem przyznania stypendium KNOW jest pozytywna opinia opiekuna projektu
badawczego.

7.

Liczba punktów, o których mowa w ust. 5 ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z
punktów zaproponowanych przez poszczególnych członków Komisji Stypendialnej PKRNA.

8.

Wniosek o przyznanie stypendium KNOW doktoranci kierują do Dziekana WB UAM.

9.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania konkursowego na pisemną
prośbę doktoranta, który go złożył.
11. Komisja Stypendialna PK-RNA, rekomenduje Dziekanowi WB UAM kandydatów do
stypendium KNOW poprzez przedstawienie listy rankingowej.
§3
1.

Decyzję w sprawie przyznania stypendium KNOW podejmuje Dziekan WB UAM w
oparciu o listę rankingową, o której mowa w § 2 ust. 11.

2.

Od decyzji, o której mowa w § 3 ust. 1 przysługuje odwołanie do Prorektora UAM ds.
kształcenia, którego decyzja jest ostateczna.

3.

Decyzja w sprawie przyznania stypendium KNOW określa wysokość i okres na jaki
zostało przyznane stypendium.

4.

Po zakończeniu postępowania konkursowego na stronie internetowej WB UAM, na
stronie internetowej PK-RNA, a także na tablicy ogłoszeń WB UAM, zostanie
opublikowana lista doktorantów którym zostało przyznane stypendium KNOW.
§4

1.

Stypendium KNOW może być przyznane na okres do 48 miesięcy, z zastrzeżeniem § 5
ust.3 lit.b).

2.

Miesięczna wysokość Stypendium KNOW może wynosić do 3 000 PLN.

3.

Liczba stypendiów przyznanych w jednym konkursie nie może przekroczyć 20 (słownie:
dwadzieścia).

4.

Doktorant, któremu zostało przyznane stypendium KNOW zobowiązany jest do realizacji
programu studiów doktoranckich oraz zgłoszonego na konkurs projektu badawczego.

5.

Oceny spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 4 dokonuje Komisja Stypendialna
PK-RNA na podstawie sprawozdania rocznego doktoranta, składanego Dziekanowi WB
UAM w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca danego roku studiów.

6.

Stypendium jest wypłacane w ratach do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy
wskazany przez doktoranta.

7.

Wypłata stypendium uzależniona jest od stanu środków wynikających z przekazania
środków dotacji podmiotowej na rachunek KNOW „Poznańskie Konsorcjum RNA”

§5
1.

Stypendium KNOW zostaje zawieszone, a jego wypłata wstrzymana w następujących
przypadkach:
a) usprawiedliwionej nieobecności doktoranta na WB UAM (np. spowodowanej
chorobą), trwającej powyżej dwóch miesięcy, począwszy od trzeciego miesiąca
takiej nieobecności,
b) skierowania doktoranta do innej jednostki naukowo-dydaktycznej w celu
kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji na okres przekraczający dwa miesiące,
począwszy od trzeciego miesiąca takiego skierowania.

2.

Doktorant traci prawo do stypendium KNOW i jego wypłaty w następujących
przypadkach :
a) ukończenia studiów doktoranckich, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. a)
b) skreślenia z listy doktorantów,
c)
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stwierdzonego zgodnie z postępowaniem określonym w § 4 ust. 5,
d) przyznania stypendium na podstawie nieprawdziwych informacji zawartych we
wniosku lub załącznikach.
3.

Okres wypłacania stypendium KNOW może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż o 6
miesięcy, w następujących przypadkach:
a) wcześniejszego ukończenia studiów doktoranckich,
b) przedłużenia studiów doktoranckich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.

Decyzję o zaprzestaniu wypłacania stypendium KNOW, w przypadkach o których mowa
w § 5 ust. 1 i 2 podejmuje Dziekan WB UAM na podstawie opinii przekazanych przez
Komisję Stypendialną PK-RNA

5.

Decyzję o wydłużeniu okresu wypłacania stypendium KNOW, w przypadkach o których
mowa w § 5 ust. 3 podejmuje Dziekan WB UAM na podstawie opinii przekazanych
przez Komisję Stypendialną PK-RNA.

6.

W przypadku podjęcia przez Dziekana WB UAM decyzji, o których mowa w § 5 ust. 1 i
2, zaprzestaje się wypłaty stypendium KNOW z pierwszym dniem następnego miesiąca.

7.

W przypadku, o którym mowa w ust.2 lit.d doktorant jest zobowiązany do zwrotu całości
pobranego stypendium, na ogólnie obowiązujących zasadach.

8.

Od decyzji Dziekana WB UAM, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, doktorant ma prawo
odwołać się do Rektora UAM, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

9.

W przypadku pozytywnego dla doktoranta rozpatrzenia odwołania Rektor UAM określa
okres za który należy dokonać wypłaty stypendium.
§6

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zarządzenia Rektora Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

