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1. Postanowienia ogólne 
 

§1 

Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych (zwanych dalej Stypendiami) 

uczestnikom studiów doktoranckich Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling 

IDSMM) przyznawanych w ramach realizacji projektu PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in 

Mathematical Modeling. 

§2 

Projekt PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling jest realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§3 

Stypendia będą wypłacane ze środków przekazywanych na ten cel w oparciu o umowę UDA-

POKL.04.01.01-00-026/13-00 podpisaną pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju (zwaną dalej Umową). 

§4 

Stypendium jest przyznawane w wysokości 3 500 zł miesięcznie, na okres 9 miesięcy (od października 

do czerwca roku akademickiego 2014/2015). 

§5 

Maksymalna liczba doktorantów objętych Stypendium wynika z Umowy i wynosi 10. 
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2. Tryb i zasady przyznawania stypendiów 
 

§6 

1. Do ubiegania się o Stypendium uprawnione są jedynie te osoby, które spełniają łącznie 
poniższe kryteria 

a. w roku akademickim 2014/2015 podjęły studia doktoranckie IDSMM 
b. złożyły wniosek o przyznanie stypendium wraz z następującymi dokumentami 

(wypełnionymi i podpisanymi): 

 ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS 

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

2. Wniosek o przyznanie stypendium o którym mowa w §6 w pkt. 1 ust. b) należy złożyć w 
Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w nieprzekraczalnym terminie do 10 
października 2014. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Wnioski o przyznanie Stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą: 

 Prof. dr hab. Piotr Bojarski - Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 Prof. dr hab. Tomasz Szarek – Kierownik Studiów IDSMM 

 Dr Hanna Furmańczyk – Kierownik Projektu PWP Interdisciplinary Doctoral Studies 
in Mathematical Modeling 

4. Komisja Stypendialna dokonuje weryfikacji formalnej Wniosku, co do zgodności z warunkami 

niniejszego Regulaminu, w szczególności sprawdza zgodność z ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o przyznaniu Stypendiów w przeciągu 7 dni od 
ostatecznego terminu składania Wniosków. Wszystkie osoby ubiegające się o Stypendium 
otrzymują informację o jego otrzymaniu lub odmowie przyznania na piśmie za pokwitowaniem 
odbioru. 

3. Wypłata Stypendium  
 

§7 

1. Kwota całego Stypendium przypadająca na jednego Doktoranta wynosi maksymalnie 31 500,00 
zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych) i jest wypłacana w miesięcznych transzach 
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po 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) miesięcznie, maksymalnie przez okres 9 
miesięcy na rachunek bankowy wskazany przez Doktoranta we Wniosku. 

2. Wypłata transzy następuje na koniec danego miesiąca, za wyjątkiem transzy za miesiąc 
październik 2014, której wypłata może ulec przesunięciu na miesiąc listopad 2014. 

3. Warunkiem wypłaty Stypendium jest dostępność środków na ten cel na wyodrębnionym 
rachunku projektu PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling. 

 
4. Utrata prawa do otrzymywania Stypendium 

 

§8 

1. Doktorant traci prawo do otrzymywania Stypendium:  

a. z chwilą skreślenia z listy doktorantów lub rezygnacji ze studiów IDSMM, 

b. w okresie przebywania na urlopie dziekańskim, 

c. gdy został zawieszony w prawach studenta. 

2. Jeśli Doktorant straci prawo do otrzymywania Stypendium, wstrzymuje się wypłaty kolejnych 
transz począwszy od transzy za miesiąc, w którym nastąpiło utracenie prawa do Stypendium. 

3. Decyzję o zaprzestaniu wypłacania Stypendium, w przypadkach określonych w ust. 1 
podejmuje Kierownik Projektu PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical 
Modeling. 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

z puli stypendiów motywacyjnych dla uczestników studiów doktoranckich IDSMM  

przyznawanych w ramach realizacji projektu  

PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling 

 

Nazwisko:                              
 

Imię:                      Nr albumu:       
 

PESEL:            

 

Niniejszym proszę o przyznanie mi stypendium motywacyjnego. 

 

Data i podpis doktoranta ………………………………………..……………………………………………. 

 

Proszę o przelewanie stypendium na konto: 

 
 

                         

 

Data i podpis doktoranta ………………………………………………………………………………………. 

 

Adnotacje Komisji Stypendialnej: 

 


