Staże WCNM dla doktorantów spoza Warszawy
I. Cele.
Staże WCNM dla doktorantów mają umożliwiać doktorantom spoza Warszawy
udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WCNM oraz w projektach
badawczych prowadzonych przez pracowników WCNM. Oczekuje się, że podobnie jak zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc i stanowiskach
wizytujących profesorów - staże dla doktorantów będą stymulować współpracę
grup badawczych z WCNM z ich odpowiednikami z innych ośrodków krajowych i
zagranicznych. Oferta skierowana jest do doktorantów spoza Warszawy, w tym
do studentów IMPAN, którzy nie studiują w Warszawie. Staże dla doktorantów
są finansowane wyłącznie z funduszy programu KNOW, otrzymywanych z
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trakcie jego trwania.
II. Zasady odbywania stażu.
1. Staż odbywa się w czteromiesięcznych cyklach semestralnych w trakcie
roku akademickiego: w semestrze jesiennym od 1 października do 31 stycznia
i w semestrze wiosennym od 15 lutego do 15 czerwca.
2. Długość stażu wynosi jeden lub dwa semestry. Staż może być przedłużony
lub wznowiony po przerwie, przy czym w sumie nie może trwać dłużej dłużej
niż trzy semestry.
3. W trakcie odbywania stażu doktorant jest pod opieką mentora, który jest
pracownikiem MIMUW lub warszawskiego odziału IMPAN. Mentor zatwierdza plan
pracy doktoranta oraz nadzoruje jego wykonanie.
4. Obowiązki doktoranta stażysty:
4.1. Przed rozpoczęciem stażu, jako element procedury konkursowej,
doktorant przygotowuje plan pracy wraz z opisem projektu badawczego, który
zamierza realizować w trakcie stażu.
4.2. Doktorant stażysta bierze udział w seminarium związanym z jego
projektem badaczym i w co najmniej jednym wykładzie monograficznym.
4.3. W ramach stażu doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne w jednostkach
WCNM, w wymiarze od 30 do 60 godzin w semestrze.
4.4. Doktorant stażysta bierze aktywny udział w pracach grupy badawczej
mentora, w tym w pracach organizacyjnych związanych z prowadzeniem
seminarium, przygotowywaniem wniosków grantowych i organizacją spotkań
naukowych.
4.5. W trakcie odbywania stażu doktorant nie może wyjeżdżać na szkolenia
lub konferencje do innych ośrodków na dłużej niż, w sumie, 15 dni na
semestr. Na każdy wyjazd doktorant musi uzyskać zgodę mentora.
4.6. Na zakończenie stażu doktorant składa do Zarządu WCNM sprawozdanie
zawierające informację na temat postępów w realizacji swojego projektu
badawczego. Do sprawozdania doktorant winien załączyć informację od
mentora z potwierdzeniem udziału w seminarium badawczym oraz informację o
zaliczeniu przedmiotów, w których uczestniczył.
4.7. Prace naukowe przygotowane w trakcie odbywania stażu winny zawierać
odpowiednią adnotację o finansowaniu badań z funduszy WCNM.
5. Wysokość wynagrodzenia za staż wynosi 4.500 zł brutto miesięcznie, bez

narzutów pracodawcy. Wynagrodzenie wypłacane jest na zasadach umowy
cywilno-prawnej.
6. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązków doktoranta
stażysty Zarząd WCNM może wstrzymać wypłacanie wynagrodzenia.
III. Procedura konkursowa.
1. Staże WCNM są skierowane do wyróżniających się doktorantów prowadzących
zaawansowane badania naukowe, którzy są wybierani w drodze procedury
konkursowej.
2. Konkurs na staże doktoranckie jest ogłoszany przez Zarząd WCNM dwa razy
do roku. Zarząd WCNM przedstawia Radzie WCNM do akceptacji skład Komisji
Konkursowej i proponuje liczbę staży, które mogą zostać przyznane w ramach
konkursu. Ogłoszenie konkursu jest zatwierdzane przez Radę WCNM, która
powołuje przewodniczącego Komisji Konkursowej. Data składania wniosków
konkursowych nie powinna być wcześniej niż miesiąc po dacie ogłoszenia
konkursu. Konkurs winien być rozstrzygnięty w ciągu miesiąca od daty
składania wniosków.
3. Kandydaci na staże doktoranckie składają następujące dokumenty:
3.1. CV wraz z istotnymi informacjami na temat przebiegu studiów II i III
stopnia.
3.2. Listę publikacji i kopie najważniejszych prac.
3.3. Projekt badawczy z planem pracy, który powinien zawierać odniesienie
do prac prowadzonych przez grupę badawczą proponowanego mentora z WCNM i
informacje o zajęciach, w których kandydat zamierza uczestniczyć.
3.4. List rekomendacyjny od opiekuna naukowego z macierzystej jednostki
potwierdzony przez kierownika studiów doktoranckich.
3.5. List rekomendacyjny od proponowanego mentora z WCNM zawierający ocenę
projektu badawczego, przedstawiony bezpośrednio Komisji Konkursowej.
4. Osoby ubiegające się o przedłużenie lub wznowienie stażu składają taką
samą dokumentację jak kandydaci ubiegający się o staż po raz pierwszy.
5. Komisja Konkursowa dokonuje ewaluacji wniosków na podstawie
przestawionej dokumentacji i ustala listę kandydatów rekomendowanych do
odbycia stażu. Wyniki konkursu są zatwierdzane przez Radę WCNM. Decyzja
Rady jest ostateczna.
6. Lista osób odbywających staże WCNM dla doktorantów jest podawana do
wiadomości publicznej na stronach internetowych WCNM.

