Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2017 Dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
Regulamin stypendium badawczego
w jednostkach wchodzących w skład konsorcjum sieci Ziem Zachodnich i Północnych
Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu, w którym nagrodą jest przyznanie
zwycięzcom stypendium badawczego w jednostkach wchodzących w skład konsorcjum Sieci Ziem
Zachodnich i Północnych, oraz zasady realizacji tego stypendium.
§1 Organizator stypendium
Organizatorem stypendium jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Stypendium jest
realizowane w ramach konsorcjum Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, w skład którego wchodzą:
1.

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

2.

Instytut Zachodni im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu

3. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
4. Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie
5. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu
zwani dalej łącznie instytucjami Sieci.
§2 Stypendium
1. Stypendium adresowane jest do młodych badaczy z zagranicy, którzy nie ukończyli 35 roku życia, a
tematyka ich badań dotyczy przeszłości i współczesności terenów, które zostały włączone w skład
państwa polskiego w wyniku II wojny światowej. W tym w szczególności:
a. polityki państwa wobec Ziem Zachodnich i Północnych, czyli byłych ziem niemieckich włączonych
w obręb państwa polskiego w 1945 r.,
b. współpracy oraz relacji kulturowych i społecznych między tymi terytoriami, a innymi regionami w
Polsce i krajach sąsiedzkich,
c. kwestii narodowościowych, kulturowych, językowych, gospodarczych i religijnych występujących
na tych terenach,
d. badań nad współczesnością i kierunkami ich rozwoju,
e. badań nad pamięcią zbiorową.
2. Okres realizacji stypendium wynosi od 1 do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach okres realizacji
stypendium może zostać wydłużony.

3. Stypendium może być realizowane pomiędzy 1 czerwca a 30 listopada 2017 r.

§3 Profil kandydata
1. Stypendystą może zostać osoba, która:
a. posiada obywatelstwo inne niż polskie,
b. nie ukończyła 35 roku życia,
c. jest absolwentem studiów humanistycznych lub społecznych,
d. prowadzi badania naukowe dotyczące przeszłości lub teraźniejszości Ziem Zachodnich
i Północnych,
e. posługuje się komunikatywnie językiem polskim i biegle językiem angielskim lub niemieckim.
§4 Finansowanie
1. Organizator przyznaje stypendium w wysokości 5400,00 zł netto miesięcznie.
2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu z i do miejsca zamieszkania.
3. Organizator finansuje podróże pomiędzy instytucjami Sieci w ramach odbywanego stypendium.
4. Wypłata środków następuje w miesięcznych ratach na początku każdego miesiąca, na podstawie
dwustronnej umowy pomiędzy Stypendystą a Organizatorem.
5. W szczególnych przypadkach, na wniosek Stypendysty, stypendium może zostać przedłużone.
Wniosek o przedłużenie stypendium musi zostać złożony nie później, niż miesiąc przed
zakończeniem stypendium.
6. Stypendysta po upływie roku od zakończenia stypendium może ubiegać się o kolejne stypendium.
7. Organizator ma prawo wstrzymać wypłatę stypendium i zażądać zwrotu wypłaconych środków, w
przypadku kiedy Stypendysta:
a. nie wypełni zobowiązań zawartych w §5 niniejszego regulaminu,
b. naruszy zasady rzetelności naukowej.
7.O liczbie przyznanych w danym roku stypendiów decyduje Organizator.
§ 5. Realizacja stypendium

2. Stypendysta realizuje stypendium we wskazanym przez siebie terminie, albo w innym terminie
ustalonym wcześniej z Organizatorem i instytucją Sieci, w której realizowane będzie stypendium.
3. Stypendysta realizuje stypendium w wybranej przez siebie instytucji Sieci (minimum jednej) i bierze
aktywny udział w jej życiu naukowym i kulturalnym.

4. W okresie realizacji stypendium Stypendysta ma obowiązek rezydencji w wybranym przez siebie
mieście Sieci, z możliwością realizacji kwerend we wszystkich dostępnych w mieście i regionie
jednostkach archiwalnych i bibliotecznych oraz realizacji badań terenowych.
5. W okresie realizacji stypendium Stypendyście zostanie przyznany Opiekun naukowy spośród
pracowników naukowych instytucji Sieci, w której realizowane jest stypendium lub innej instytucji
naukowej w danym mieście. Stypendysta sam może zaproponować Opiekuna naukowego.
6. Stypendysta ma obowiązek konsultować postępy swoich badań z Opiekunem naukowym.
7. Stypendysta jest zobowiązany do zaprezentowania swojego projektu badawczego na seminarium
otwierającym stypendium w siedzibie Organizatora (we Wrocławiu).
8. Stypendysta jest zobowiązany do zaprezentowania wyników badań zrealizowanych w ramach
stypendium na seminarium podsumowującym, we wskazanym przez Organizatora ośrodku.
9. W trakcie trwania stypendium lub w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia Stypendysta ma
obowiązek dostarczyć Organizatorowi recenzję naukową wskazanej przez Organizatora publikacji
dotyczącej tematyki badań podejmowanych w ramach stypendium (w języku polskim lub angielskim).
10. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia stypendium Stypendysta ma obowiązek dostarczyć
Organizatorowi artykuł naukowy (w języku polskim lub angielskim), prezentujący wyniki badań
realizowanych podczas stypendium. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostanie on opublikowany
w „Roczniku Ziem Zachodnich”.
11. Instytucja sieci, w której jest realizowane stypendium, zapewni stypendyście dostęp do infrastruktury
badawczej (własne zbiory archiwalne i biblioteczne) oraz biurowej (miejsce pracy, dostęp do
Internetu i urządzeń biurowych).
12. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji seminarium naukowego dla Stypendystów
realizujących stypendium w tym samym czasie, w którym udział będzie obowiązkowy.
13. Stypendysta ma obowiązek poinformować organizatora o zmianie danych osobowych i rezygnacji z
pracy naukowej.
§6 Wniosek
14. Kandydat na stypendystę składa Wniosek o stypendium na formularzu będącym załącznikiem do
niniejszego regulaminu.
15. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: scholar@szzip.pl
16. Do wniosku należy dołączyć:
a) CV,

b) kopię

dokumentu

poświadczającego

ukończenie

studiów

wyższych

na

kierunku

humanistycznym lub społecznym,
c) list motywacyjny w języku polskim (max 1500 znaków),
d) w przypadku doktorantów opinię promotora w języku polskim, niemieckim lub angielskim,
e) w przypadku osób, które nie są afiliowane przy żadnej jednostce naukowej lub badawczej –
rekomendację samodzielnego pracownika takiej jednostki,
f)

opis projektu badawczego realizowanego podczas stypendium w języku polskim, niemieckim
lub angielskim (max. 7000 znaków).

g) opcjonalnie listę publikacji,
h) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu.
4. Komplet dokumentów należy przesłać do dnia 30.04.2017 r. na wskazany powyżej adres poczty
elektronicznej
5. Wnioski niekompletne i zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
§7 Rozstrzygnięcie
17. Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu (zwany dalej Dyrektorem Ośrodka) powołuje
Komisję stypendialną, w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji Sieci.
18. Komisja stypendialna dokonuje oceny nadesłanych wniosków, które spełniają wymogi formalne.
Komisja przyznaje stypendium najlepszym kandydatom spośród uczestników konkursu ubiegających
się o przyznanie stypendium.
19. Komisja dokonując oceny wniosków w uzasadnionych przypadkach ma prawo wskazać inny ośrodek
realizacji stypendium, niż ten wskazany we wniosku oraz innego Opiekuna naukowego.
20. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi nie później niż do 15 maja 2017 r.
21. Lista laureatów stypendium zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.szzip.pl, a laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
22. Decyzja Komisji stypendialnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
23. Komisja nie ma obowiązku argumentować, dlaczego dany wniosek został odrzucony.
24. W przypadku niskiej oceny nadesłanych wniosków Organizator zastrzega sobie prawo do
nieprzyznania żadnego stypendium i wyznaczenia nowego naboru wniosków stypendialnych.
§8. Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga Dyrektor Ośrodka.

2.

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Organizatora i

wszystkich instytucji Sieci oraz w siedzibie Organizatora.
3.

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka w

drodze osobnego zarządzenia.
4.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i zgodą na

warunki w nim zawarte.

