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Konkurs na stypendium dla naukowców z Ukrainy 
finansowany w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, 

które przystąpiły do konkursu 

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 

 

Regulamin 

 
1.1. Cel konkursu 

Konkurs jest wyrazem solidarności z ukraińskim środowiskiem akademickim i ma za zadanie wsparcie 
najlepszych naukowców z Ukrainy. Głównym celem konkursu jest umożliwienie naukowcom 
przyjazdu do Uniwersytetu Łódzkiego w celu prowadzenia badań, co w konsekwencji przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału naukowego i rozwoju naszej Uczelni. Działania te wpisują się ponadto w 
jeden z celów strategicznych UŁ, a mianowicie zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia.  

Adresatami konkursu są osoby posiadające co najmniej stopień doktora. 

 

1.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku 

Termin składania 
wniosków  

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 15 do 27 marca 
2022 r. do godz. 15.00 

Sposób złożenia 
wniosku 

Wnioski powinny być przygotowane w formacie word i przesłane w 
formie elektronicznej na adres magdalena.zalasa@uni.lodz.pl 

Język, w którym należy 
przygotować wniosek 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być sporządzony w języku 
polskim lub angielskim 
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1.3. Zakres działań możliwych do finansowania w ramach konkursu 

Finansowanie obejmie naukowców, którzy będą prowadzili w UŁ badania naukowe, które mogą mieć 
formułę: 

1) stażu naukowego, 
2) pobytu badawczego o charakterze visiting profesor. 

 

2.1. Ramy czasowe realizacji Projektu 

 

Termin rozstrzygnięcia 
konkursu 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:  7 kwietnia 2022 r. 

Czas trwania pobytu Pobyt stypendysty może trwać od 3 do 6 miesięcy, z możliwością 
przedłużenia i zatrudnienia w ramach umowy o pracę w celu 
kontynuacji badań naukowych na UŁ. 

Realizacja Projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym. 
 

 

2.2. Wymagania dotyczące Wnioskodawcy: 

1) obywatelstwo ukraińskie, 
2) posiadanie co najmniej stopnia doktora, 
3) znaczący, udokumentowany dorobek naukowy,  
4) aktualne zatrudnienie w uczelni lub instytucie naukowym na terenie Ukrainy. 

 

W aplikacji Stypendysta w sposób opisowy przedstawia informacje dotyczące tematyki, którą 
chciałby realizować w UŁ (Projekt). Wskazuje ponadto dyscyplinę/dziedzinę naukową, którą 
reprezentuje i w której zawiera się jego dorobek naukowy.  

 

2.3. Lista wymaganych informacji i załączników do wniosku 

1. Opis planowanych do realizacji w UŁ badań naukowych (Projekt; nie więcej niż 1 strona A4). 
2. CV, w tym wykaz dorobku publikacyjnego i/lub innych ważnych osiągnięć naukowych. 
3. Wykaz realizowanych/zrealizowanych projektów badawczych. 
4. Kopia dyplomu doktorskiego lub potwierdzenia uzyskania stopnia naukowego 

doktora/doktora hab./tytułu profesora. 
5. W przypadku osób współpracujących z naukowcami z Polski we wcześniejszych latach 

wymagane jest dołączenie krótkiego listu polecającego. 
6. Klauzula Rodo stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. 

 

2.4. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania 

Ocena formalna i merytoryczna wniosku dokonywana jest przez ekspertów z poszczególnych 
dziedzin/dyscyplin naukowych, wskazanych przez Dziekanów, przy współudziale Centrum Nauki 
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Uniwersytetu Łódzkiego. Sporządzają  Oni opinię, w której wskazują na zasadność finansowania lub 
jej brak. Ostateczna decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Rektor.  

 

2.5. Budżet Programu stypendialnego  

Całkowita alokacja środków wynosi 1 000 000 zł, przy czym Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie 
możliwość zmiany w tym zakresie. 

Źródło finansowania programu: IDUB 

 

2.6. Wysokość stypendium 

W ramach konkursu wypłacane będzie stypendium na konto beneficjenta w wysokości: 

• 7200 PLN brutto - profesor  
• 5600 PLN brutto - doktor habilitowany, profesor uczelni 
• 5000 PLN brutto - doktor   
• 4500 PLN brutto - doktor - młody naukowiec (posiada stopień doktora, od uzyskania 

którego nie upłynęło więcej niż 7 lat)  

Koszty ubezpieczenia ponoszone są przez Stypendystę. 

 

2.7. Schematy płatności 

Uniwersytet Łódzki wypłaca naukowcowi comiesięczne wynagrodzenie w postaci stypendium na 
wskazane konto bankowe (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) 

 

2.8. Składanie raportów i ich weryfikacja 

1. Stypendysta składa raport końcowy, w którym opisuje efekty swojej działalności podczas 
pobytu w UŁ. Do raportu załączona jest opinia opiekuna stypendysty, którego wskazuje 
Dziekan Wydziału w momencie uruchomienia stypendium. 

2. Dziekan lub wskazana przez niego osoba/osoby oceniają raport pod względem 
merytorycznym i wystawiają stosowną opinię, a następnie wraz z raportem przekazują ją 
Pełnomocnikowi ds. konkursów IDUB.  

Wspomniana opinia może być wykorzystana jako podstawa do ewentualnego przedłużenia 
stypendium/zatrudnienia.  

Wzór raportu końcowego stanowi załącznik  nr 3 do Regulaminu Konkursu. 

 

2.9. Wymagania w stosunku do Ośrodka goszczącego (Uniwersytet Łódzki) 

Ośrodek goszczący zatrudnia naukowca na stanowisku odpowiadającym jego kompetencjom oraz    
w oparciu o regulacje wewnętrzne ośrodka. 

1. Uniwersytet Łódzki wskazuje bezpośredniego opiekuna odpowiedzialnego za koordynację 
działań związanych z pobytem i wspieranie stypendysty w sukcesywnej realizacji tych działań. 

2. Ośrodek goszczący udziela stypendyście wsparcia administracyjno-organizacyjnego. 
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3. Powierza naukowcowi zadania badawcze i/lub dydaktyczne oraz zapewnia niezbędne 
warunki (miejsce, infrastruktura, narzędzia) do ich realizacji. 

 


