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Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.: 
 

Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia  
– interdyscyplinarne studia doktoranckie „TRI-BIO-CHEM”  

 

I. Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt.: Od chemii do bioinnowacji dla 

lepszego życia – interdyscyplinarne studia doktoranckie „TRI-BIO-CHEM”. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet 

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2. Studia doktoranckie. 

3. Wnioskodawcą i beneficjentem Projektu jest Uniwersytet Warszawski. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2023 roku zgodnie  

z umową o dofinansowanie Projektu numer POWR.03.02.00-00-I007/16-00 (dalej zwana umową 

o dofinansowanie) na mocy trójstronnego porozumienia (umowa o partnerstwie z dn. 25 lipca 

2017 roku) między Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Chemicznym 

Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. 

5. Studia doktoranckie w ramach Projektu są studiami czteroletnimi, zawierającymi się w ramach 

czasowych Projektu. 

 

§ 2 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  

1) afiliacja wiodąca –  afiliacja instytucji, w której uczestnik/czka Projektu jest doktorantem/tką 

2) Beneficjent  – Uniwersytet Warszawski 

3) Biuro Projektu – siedziba: Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,  

    pok. nr 247, mail: tribiochem@chem.uw.edu.pl 
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4) Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

5) kandydat/ka – absolwent studiów II stopnia kierunków określonych regulaminem 

    rekrutacji 

6) Kierownik Projektu –  osoba koordynująca wszelkie działania przewidziane w Projekcie oraz

    odpowiedzialna za ich realizację 

7) Lider   – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 

8) Partner 1  –  Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego 

9) Partner 2  –  Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej  

10) Projekt  –  Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM „Od chemii do

    bioinnowacji dla lepszego życia” realizowany wspólnie przez Wydział

    Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej

    PAN im. M. Nenckiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki 

    Warszawskiej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu  

    nr POWR.03.02.00-00-I007/16-00 w ramach trójstronnego  

    porozumienia między Liderem a Partnerami 

11) promotor wiodący –  promotor z afiliacją wiodącą 

12) strona internetowa projektu: www.tribiochem.pl 

13) uczestnik / uczestniczka Projektu – doktorant/tka Projektu, który/która po spełnieniu 

wszystkich wymogów określonych w regulaminie został/ła 

zakwalifikowany/a do udziału w poszczególnych formach wsparcia. 

 

§ 3 

Ogólnym celem Projektu jest wyższa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich  

w zakresie wykorzystania narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych: nowoczesnych 

technik fizykochemicznych, chemii obliczeniowej, biologii molekularnej i biofizyki w badaniach 

ukierunkowanych na: 

1) poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach 

cywilizacyjnych; 

2) udoskonalenie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej. 
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II. Zasady uczestnictwa w Projekcie w czasie jego t rwania 

 

§ 4 

1. Wszyscy kandydaci przystępujący do Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia 

następujących dokumentów:  

1) deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z kwestionariuszem osobowym,  

2) kompletu dokumentów wymaganych regulaminem rekrutacji do Projektu oraz na studia 

doktoranckie, określonych w przepisach jednostek afiliujących, 

3) oświadczenia uczestnika/czki Projektu zgodnie ze wzorem będącym zał. nr 7 do umowy  

o dofinansowanie, 

4) umowy o uczestnictwo w Projekcie, 

5) zobowiązania uczestników Projektu do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji na 

rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie (po 4. tygodniach i po 3. miesiącach, zgodnie 

z wymaganiami Projektu). 

2. Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programu studiów doktoranckich jest zgodna  

z umową o dofinansowanie i wynosi 31. 

3. Zakres wsparcia udzielanego w ramach Projektu obejmuje:  

1) kształcenie teoretyczne i praktyczne w ramach nowego programu interdyscyplinarnych 

studiów doktoranckich (w tym udział doktorantów w wykładach wybitnych specjalistów 

zaproszonych  

z zagranicy) 

2) 4 jednodniowe sesje sprawozdawcze (przewidziany termin: 02.2020, 02.2021, 02.2022, 

02.2023) 

3) 4 wyjazdowe szkoły letnie (przewidziany termin: 09.2019, 09.2020, 09.2021, 09.2022) 

4) comiesięczne naukowe stypendium motywacyjne w kwocie 2 100,00 zł brutto oraz 

comiesięczne stypendium w kwocie 1 500,00 zł 

5) dofinansowanie na wyjazdy zagraniczne (konferencje / staże / warsztaty / badania / 

konsultacje) 

4. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do: 

1) zrealizowania programu studiów doktoranckich przewidzianego w załączniku nr 1, przy 

czym:  
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a) dopuszczona jest 1 nieobecność doktoranta/tki z przyczyn losowych oraz  

2 nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim lub nieobecnością związaną  

z realizacją programu studiów doktoranckich w ramach Projektu (np. wyjazd stażowy, 

konferencja itp.) w ciągu jednego semestru w każdym z cyklu wykładów kursowych  

i monograficznych (zgodnie z programem zajęć); nieobecność przekraczająca ww. 

sytuacje skutkuje niezaliczeniem danego cyklu wykładu;  

b) w przypadku wykładów zaproszonych gości zagranicznych (wykłady dedykowane 

studiom TRI-BIO-CHEM) doktorant/tka zobowiązany/na jest do uczestnictwa w 9. z 12. 

wykładów; 

c) przed przystąpieniem do samodzielnej pracy badawczej w ramach Projektu 

doktorant/tka zobowiązany/na jest do zaliczenia 6. godzin indywidualnych ćwiczeń 

laboratoryjnych w ramach Pracowni Doktoranckiej;  

d) w ciągu 4 lat studiów doktoranckich uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do 

zaliczenia 180. godzin lekcyjnych praktyk dydaktycznych;  

e) uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do prezentacji swoich wyników badań  

w corocznej sesji sprawozdawczej;  

f) uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do uczestniczenia w corocznej szkole 

letniej; 

g) uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do uczestniczenia w seminariach 

naukowych na zasadach obowiązujących w jednostkach partnerskich i określonych  

w regulaminie (zał. nr 1). 

2) uczestniczenia w nieodpłatnych wizytach studyjnych zorganizowanych przez jednostki 

partnerskie; 

3) składania kwartalnych sprawozdań z przebiegu realizacji programu studiów doktoranckich  

i badań prowadzonych w ramach Projektu w celu realizacji pracy doktorskiej w terminie 

wskazanym przez Lidera; 

4) zamieszczania informacji o podwójnej afiliacji uczestnika oraz informacji o finansowaniu 

badań realizowanych w ramach niniejszego Projektu, w przypadku gdy jest autorem lub 

współautorem publikacji naukowych, doniesień zjazdowych, wykładów i innych 

prezentowanych wyników; informacja o finansowaniu powinna brzmieć: Projekt nr 

POWR.03.02.00-00-I007/16-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego; 
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5) zamieszczania w materiałach wykorzystanych w komunikatach posterowych i ustnych 

logotypów wykorzystywanych do promocji Projektu (udostępnionych w Biurze Projektu) wraz 

z informacją o dofinansowaniu Projektu; 

6) obrony pracy doktorskiej w terminie nieprzekraczającym terminu realizacji Projektu,  

tj. do 28.02.2023 roku. 

5. Potwierdzeniem uczestnictwa w zadaniach objętych wsparciem przewidzianych w Projekcie jest 

obowiązkowe podpisanie list obecności przez uczestników Projektu. 

 

III. Zasady dofinansowania dla uczestników Projektu  do wyjazdów na konferencje / 

warsztaty zagraniczne i sta że zagraniczne / badania w ramach projektu 

 

§5 

1. W czasie realizacji Projektu uczestnik/czka może ubiegać się o dofinansowanie do wyjazdu na 

zagraniczne konferencje / warsztaty naukowe na terenie UE w celu prezentacji wyników 

związanych z realizacją pracy doktorskiej w ramach Projektu TRI-BIO-CHEM. Dofinansowanie 

obejmuje maksymalnie 10 dni pobytu zagranicą – wysokość dofinansowania do diety pobytowej 

w ramach projektu wynosi 215 zł / dzień pobytu.  

Dokumentem potwierdzającym udział uczestnika/czki jest kserokopia streszczenia komunikatu  

z materiałów konferencyjnych, potwierdzenie uczestnictwa, komunikat posterowy (wersja 

elektroniczna), komunikat ustny (wersja elektroniczna) itp. 

2. W czasie realizacji Projektu uczestnik/czka może ubiegać się o dofinansowanie do wyjazdu 

zagranicznego na staż lub przeprowadzenia badań / konsultacji etc. w Europie związanych  

z realizacją pracy doktorskiej w ramach Projektu TRI-BIO-CHEM. Dofinansowanie obejmuje 

maksymalnie 16 dni pobytu zagranicą – wysokość dofinansowania do diety pobytowej w ramach 

projektu wynosi 215 zł / dzień pobytu.  

Dokumentem potwierdzającym wyjazd uczestnika/czki jest potwierdzone przez Instytucję / 

opiekuna wyjazdu zaświadczenie pobytu (obowiązująca formatka dostępna w Biurze Projektu).  

3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do złożenia w Biurze Projektu zgłoszenia szczegółowych 

danych dotyczących planowanego wyjazdu minimum 3 miesiące przed datą wyjazdu.  

4. Dofinansowanie i rozliczenie wydatku nastąpi wg zasad obowiązujących w jednostkach 

partnerskich.  
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IV. Zasady wypłat naukowego stypendium motywacyjneg o dla uczestników Projektu 

 

§6 

1. Uczestnikom Projektu przysługuje naukowe stypendium motywacyjne finansowane  

z budżetu projektu w wysokości 2 100,00 zł za miesiąc. 

2. Zasady przyznawania naukowego stypendium motywacyjnego są takie same dla doktorantów – 

uczestników projektu afiliowanych we wszystkich instytucjach partnerskich. 

3. Naukowe stypendia motywacyjne przyznawane są z poszanowaniem zasad równych szans. 

4. Naukowe stypendium motywacyjne będzie wypłacane niezależnie od stypendium w rozumieniu 

art. 200 ust. 1 Prawo o Szkolnictwie Wyższym przyznawanego w ramach studiów doktoranckich 

prowadzonych przez jednostki partnerskie. 

5. Naukowe stypendium motywacyjne będzie wypłacane co miesiąc na konto uczestnika Projektu, 

wskazane w umowie projektowej. 

6. Naukowe stypendia motywacyjne wypłacane w ramach konkursu PO WER, Działanie 3.2, są 

zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1, pkt. 137 ustawy z dn. 26 lipca 

1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.). 

7. Naukowe stypendium motywacyjne przysługuje uczestnikowi/czce Projektu w czasie trwania 

czteroletnich interdyscyplinarnych studiów doktoranckich realizowanych w ramach Projektu, 

wypłacane przez 48 miesięcy od chwili rozpoczęcia studiów, ale nie dłużej niż do końca trwania 

projektu, tj. do 28 lutego 2023 roku. 

8. Podstawą wypłacania naukowego stypendium motywacyjnego w ciągu pierwszego roku studiów 

doktoranckich jest zakwalifikowanie się do Projektu zgodnie z regulaminem rekrutacji.  

9. Decyzję o przyznaniu naukowego stypendium motywacyjnego na kolejny rok podejmuje 

Kierownik Projektu na podstawie ewaluacji merytorycznych dokonań doktoranta/tki w kolejnych 

latach. 

10. Kierownik Projektu może podjąć decyzję o wstrzymaniu wypłacania naukowego stypendium 

motywacyjnego, gdy doktorant/tka – uczestnik/czka Projektu zaprzestanie realizacji programu 

studiów, bądź zaprzestanie prac nad doktoratem, nie składa terminowo sprawozdań kwartalnych 

czy rocznych lub po stwierdzeniu wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających dalsze 

uczestnictwo w Projekcie. 

11. Osoba pobierająca stypendium zobowiązana jest do poinformowania Kierownika Projektu  

o sytuacjach mogących wpłynąć na wstrzymanie wypłacania naukowego stypendium 
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motywacyjnego, w szczególności o rezygnacji z uczestnictwa w studiach doktoranckich 

realizowanych w ramach Projektu.  

12. Otrzymywanie naukowego stypendium motywacyjnego nie powinno wpłynąć na inne 

świadczenia otrzymywane przez osobę pobierającą to stypendium.  

 

IV. Postanowienia ko ńcowe  

 

§7 

1. Uczestnicy Projektu przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie akceptują warunki 

niniejszego regulaminu.  

2. Regulamin sporządzony jest w 4. jednobrzmiących egzemplarzach dla uczestnika/czki Projektu, 

promotorów uczestnika/czki Projektu oraz Biura Projektu.  

3. Treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu 

www.tribiochem.pl.   

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje jednostek partnerskich. 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią niniejszego Regulaminu 

 

 

 czytelny podpis uczestnika/czki Projektu …………………………….………..  

 

 

czytelny podpis Promotora 1 …………………………….………………… 

 

 

 

czytelny podpis Promotora 2  …………………….……..………………. 


