
       

 

FAQ – Program stypendialny „Zwiększenie mobilności 

doktorantów UW” 

1. Czy nabór wniosków do Program stypendialnego „Zwiększenie mobilności 

doktorantów UW” będzie kontynuowany w kolejnych latach? 

Program stypendialny „Zwiększenie mobilności doktorantów UW” jest programem 

jednorazowym, w ramach którego stypendia przyznawane będą wyłącznie doktorantom, 

którzy w roku akademickim 2017/2018 są na II roku stacjonarnych studiów doktoranckich. 

2. Czy doktorant studiujący w roku akademickim 2017/2018 na innym roku niż II rok 

stacjonarnych studiów doktoranckich ma jakiekolwiek szanse na uzyskanie 

stypendium w ramach Programu? 

Program stypendialny „Zwiększenie mobilności doktorantów UW” jest skierowany 

wyłącznie do doktorantów, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na II roku 

stacjonarnych studiów doktoranckich. Doktoranci studiujący w roku akademickim 

2017/2018 na innym roku studiów z przyczyn formalnych nie mogą uzyskać stypendium. 

Do doktorantów innych lat studiów zostaną natomiast skierowane inne działania 

przewidziane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu 

Warszawskiego – informacje na ich temat będą sukcesywnie zamieszczane na stronie 

internetowej www.zip.uw.edu.pl. 

3. Czy cudzoziemcy mogą wziąć udział w Programie? 

Tak, cudzoziemcy także mogą wziąć udział w konkursie i uzyskać w nim stypendium. O 

stypendium może ubiegać się każdy doktorant, który w roku akademickim 2017/2018 jest 

na drugim roku stacjonarnych studiów doktoranckich i studiuje na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich, z wyłączeniem doktorantów będących uczestnikami 

studiów doktoranckich finansowanych ze środków pochodzących z programów Unii 

Europejskiej. W przypadku cudzoziemca, który nie posiada numeru PESEL, w 

odpowiednim miejscu wniosku o przyznanie stypendium należy wpisać „nie dotyczy”. 

4. Czy doktorant spoza Uniwersytetu Warszawskiego (np. doktorant Polskiej 

Akademii Nauk) może wziąć udział w Programie? 

Nie. Program jest przeznaczony wyłącznie dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. 

http://www.zip.uw.edu.pl/


      

 

5. Czy opinia o projekcie mobilności przygotowana przez pracownika naukowego 

lub naukowo-dydaktycznego spoza Uniwersytetu Warszawskiego może zostać 

napisana w języku angielskim? Czy opinię może przygotować pracownik 

instytucji zagranicznej? 

Tak. Opiniodawca musi posiadać co najmniej stopień doktora i może reprezentować 

dowolną uczelnię lub instytucję badawczą na świecie; opinia może zostać przygotowana w 

języku polskim lub języku angielskim. 

6. Co należy zawrzeć w projekcie mobilności? 

Projekt mobilności musi zawierać: plan wyjazdów naukowych, w tym do krajowych lub 

zagranicznych ośrodków naukowych w wymiarze łącznie minimum ośmiu tygodni, w tym 

minimum czterech tygodni w roku akademickim 2018/2019 oraz informację o planowanym 

udziale w przynajmniej jednej międzynarodowej konferencji naukowej w roku 

akademickim 2018/2019 lub 2019/2020. Projekt mobilności powinien zawierać uzasadnienie 

powiązania planów wyjazdowych z badaniami naukowymi prowadzonymi przez 

doktoranta w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej. 

7. Czy w projekcie mobilności należy podać dokładne nazwy ośrodków 

akademickich, do których planuję się udać? 

Tak, zdecydowanie w projekcie należy podać nazwy ośrodków (krajowych lub 

zagranicznych), do których doktorant zamierza się udać w trakcie otrzymywania 

stypendium. Poza wymienieniem ośrodków należy także podać uzasadnienie ich wyboru. 

Oceniając wniosek, komisja konkursowa bierze bowiem pod uwagę cele wyjazdów i ich 

powiązanie z badaniami prowadzonymi w ramach rozprawy doktorskiej oraz trafność 

doboru miejsc, instytucji i długości pobytu. Uzasadnienie należy dodać przy każdym z 

planowanych wyjazdów wymienionych w projekcie. 

8. Czy w projekcie mobilności można wymienić konferencje międzynarodowe, do 

udziału w których dopiero mam zamiar aplikować? 

W projekcie mobilności należy zaplanować udział w międzynarodowych konferencjach 

naukowych, w których doktorant zamierza wziąć udział w roku akademickim 2018/2019 lub 

2019/2020. Przygotowując projekt, nie trzeba posiadać potwierdzenia udziału w 

wymienianych konferencjach (wystawionego przez organizatorów) – należy podać jedynie 

informacje o planowanym udziale (obligatoryjny jest udział z referatem w przynajmniej 

jednej międzynarodowej konferencji naukowej w roku akademickim 2018/2019 lub 

2019/2020). W projekcie należy opisać plany prawdopodobne, realne do przeprowadzenia i 

uzasadnione merytorycznie. Podając informacje o konferencjach, można uwzględnić nie 

tylko konferencje, które odbywają się cyklicznie (a więc na pewno odbędą się w kolejnych 



      

 

latach), lecz także podać ośrodki, w których doktorant chciałby wziąć udział w 

konferencjach międzynarodowych. 

9. Co oznacza sformułowanie „wyjazdy naukowe, w tym do krajowych lub 

zagranicznych ośrodków naukowych”? Czy można uwzględnić tylko udział w 

konferencjach naukowych? 

Do wyjazdów naukowych nie zaliczamy udziału w konferencjach naukowych. Wymagania 

dotyczące udziału w konferencjach międzynarodowych zostały sformułowane odrębnie. 

Wyjazd naukowy powinien odbyć się na inną uczelnię lub do instytutu badawczego etc. – 

w jego trakcie doktorant powinien prowadzić własne badania naukowe, przeprowadzając 

np. kwerendę biblioteczną lub archiwalną. 

10. W jakim charakterze należy wziąć udział w konferencjach międzynarodowych? 

Czy wymagany jest wyłącznie czynny udział? Czy zaprezentowanie posteru 

zostanie uznane za wystarczające? 

W projekcie mobilności należy uwzględnić czynny udział w przynajmniej jednej konferencji 

międzynarodowej w roku akademickim 2018/2019 lub 2019/2020, podczas której doktorant 

zaprezentuje własny referat. Doktorant w swoim projekcie może ponadto opisać także inne 

planowane udziały w konferencjach międzynarodowych, w tym także z posterami. 

11. Co oznacza 8 tygodni wyjazdów? Ile dni dokładnie należy spędzić na wyjazdach 

naukowych? 

Tydzień oznacza 7 dni kalendarzowych (nie zaś roboczych), w związku z tym na wyjazdach 

zagranicznych trzeba spędzić łącznie 56 dni (w tym minimum 4 tygodnie, czyli 28 dni, w 

roku akademickim 2018/2019). Minimalna długość pojedynczego wyjazdu nie została przy 

tym określona – łącznie wszystkie wyjazdy powinny w pierwszym roku stypendium trwać 

minimum 4 tygodnie, a w drugim też minimum 4 tygodnie. Można zatem odbyć kilka 

wyjazdów, aby spełnić obowiązki stypendysty (np. 2 wyjazdy po 2 tygodnie w pierwszym 

roku programu itd.). 

12. Czy wyjazdy naukowe mogą odbywać się też w Polsce? Jak daleko należy 

wyjechać, aby wyjazd został uznany za spełniający warunki Programu? Czy 

można odbyć wyjazd naukowy do instytucji znajdującej się w Warszawie, ale 

poza Uniwersytetem Warszawskim? 

Wyjazdy mogą odbywać się także do krajowych ośrodków naukowych, tj. zlokalizowanych 

w Polsce – wszystko zależy od potrzeb naukowych. Jeżeli najlepszy ośrodek naukowy w 

realizowanym przez doktoranta temacie badawczym znajduje się akurat w Polsce, to 

doktorant może udać się do niego, zamiast planować wyjazd do ośrodka zagranicznego. 

Ważne, by wybór docelowego miejsca pobytu (instytucji) był merytorycznie uzasadniony. 



      

 

W przypadku wyjazdu krajowego należy go odbyć do instytucji znajdującej się poza 

Warszawą. Program stypendialny ma zachęcić doktorantów do podejmowania wyzwań i 

nawiązywania szerokich kontaktów naukowych. Z tego względu wyjazd do pobliskiej innej 

polskiej uczelni może nie zostać uznany za szczególne wyzwanie – będzie o tym jednak 

decydowało uzasadnienie merytoryczne planowanego wyjazdu. 

13. Na ile wiążący jest plan wyjazdów zaprezentowany w projekcie mobilności? Czy 

można dokonać w nim zmian po zakwalifikowaniu do Programu 

stypendialnego? 

W projekcie mobilności należy opisać plany prawdopodobne, realne do wykonania i 

uzasadnione merytorycznie. Ewentualne zmiany w projekcie (zmiana miejsca wyjazdu X na 

miejsce Y) po zakwalifikowaniu do Programu będą wymagać mocnego, merytorycznego 

uzasadnienia (nie każda planowana zmiana może zostać uznana za uzasadnioną). 

14. Czy konferencje międzynarodowe w ramach Programu oznaczają wyłącznie 

konferencje zagraniczne?  

W przypadku konferencji nie jest istotne, gdzie się ona odbywa. Konferencje 

międzynarodowe mogą zostać zorganizowane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ważne 

jest, aby większość ich czynnych uczestników stanowili badacze z ośrodków 

zlokalizowanych w różnych krajach. 

15. Czy w ramach Programu stypendialnego przewidziano środki na finansowanie 

wyjazdów naukowych oraz udziału w konferencjach naukowych? Kto pokryje 

koszty biletów lub zakwaterowania? 

W Programie stypendialnym „Zwiększenie mobilności doktorantów UW” nie przewidziano 

dodatkowych środków na finansowanie wyjazdów naukowych lub udziału w 

konferencjach naukowych. Stypendysta programu będzie otrzymywał stypendium w 

wysokości 2000 zł miesięcznie, które ułatwić ma doktorantowi pracę nad rozprawą 

doktorską, przygotowanie referatów na konferencje naukowe, podjęcie decyzji o wyjeździe 

na dłuższy okres czasu w celu prowadzenia badań, przygotowanie się merytoryczne do 

takiego wyjazdu. Stypendysta sam decyduje o celach szczegółowych, na które środki te 

zostaną przeznaczone. 

Natomiast od października br. zostanie uruchomiony kolejny moduł Programu 

zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego: „Wyjazdy 

zagraniczne doktorantów UW w celach naukowych i dydaktycznych”, przeznaczony na 

sfinansowanie kosztów doktoranckich wyjazdów naukowych i dydaktycznych (tj. koszty 

podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia). W jego ramach będzie można starać się o środki 

na wyjazdy badawcze (w tym staże, kwerendy, udział w szkołach letnich itp.). O 

dofinansowanie w tym programie będą mogli ubiegać się doktoranci wszystkich lat studiów, 



      

 

ale stypendyście programu „Zwiększenie mobilności doktorantów UW” będzie 

przysługiwało pierwszeństwo. Doktorant może oczywiście korzystać także ze wszelkich 

innych źródeł finansowania wyjazdów i udziału w konferencjach naukowych. 

16. Czy zajęcia ogólnouniwersyteckie, które musi zaliczyć stypendysta Programu, 

powinny odbyć się raz w każdym roku akademickim czy raz na cały czas trwania 

stypendium? 

Stypendysta Programu musi zaliczyć przynajmniej 1 zajęcia ogólnouniwersyteckie 

oferowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu 

Warszawskiego w roku akademickim 2018/2019. 

17. Czy szkoły letnie i zajęcia ogólnouniwersyteckie, które musi zaliczyć stypendysta, 

można będzie wybrać tylko z puli oferowanej w ramach Programu 

zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego? Czy 

dopuszczalne są także inne szkoły letnie i zajęcia ogólnouniwersyteckie? 

Stypendysta ma obowiązek wybrać zajęcia ogólnouniwersyteckie wyłącznie z puli 

Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. 

Natomiast aby zrealizować wymogi Programu stypendialnego „Zwiększenie mobilności 

doktorantów UW”, można uczestniczyć też w szkołach letnich organizowanych poza 

Programem ZIP (na Uniwersytecie Warszawskim lub poza nim). Szkoły letnie nie mogą być 

jednak krótsze niż 3 dni. 

18. Czy do skanu wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć także skany 

wszystkich zaświadczeń dotyczących osiągnięć naukowych? Czy wystarczy, jeśli 

zaświadczenia zostaną dołączone tylko w formie wydruku (papierowej)? 

Skan wniosku (w formacie PDF) powinien zawierać wszelkie dokumenty, które mają swój 

odpowiednik w wersji papierowej, a więc również wszystkie zaświadczenia dotyczące 

osiągnięć naukowych doktoranta. 

19. Czy uzyskanie stopnia naukowego doktora przed 31 grudnia 2021 roku jest 

warunkiem koniecznym do zachowania środków finansowych otrzymanych w 

ramach stypendium w latach 2018/2019 i 2019/2020? Czy warunek uzyskania 

stopnia doktora w wymienionym terminie dotyczy jedynie wypłaty dodatkowej, 

jednorazowej transzy w wysokości 12 000 zł? 

Uzyskanie stopnia naukowego doktora przed 31 grudnia 2021 roku jest jednym z 

obowiązków każdego stypendysty. Zawinione przez stypendystę niewypełnienie tego lub 

innych obowiązków czyni stypendium nienależnie pobranym, co skutkuje koniecznością 

dokonania jego zwrotu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek Kierownika 

Programu Zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Każda 



      

 

sprawa dotycząca niewypełnienia obowiązków, łącznie z nieuzyskaniem stopnia 

naukowego doktora w wyznaczonym terminie, będzie rozpatrywana indywidualnie. O ile 

stypendysta przekonująco uzasadni, że nie uzyskał stopnia naukowego doktora z powodu 

przyczyn niezależnych od niego (o charakterze obiektywnym), wówczas nie będzie 

podstawy do wydania decyzji o konieczności dokonania zwrotu pobranego stypendium. 


