Najczęściej zadawane pytania w naborze wniosków o udział w Programie
STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców (część 2)
stan na 10 grudnia 2018
Pytanie nr 1: Jak należy interpretować wskaźniki dotyczące liczby zagranicznych doktorantów w
Programie STER, tzn. na początku projektu, w trakcie realizacji i na zakończenie Projektu? Czy
można prosić o przedstawienie przykładowych wskaźników w oparciu o konkretne liczby a nie
wartości procentowe? Np. co się dzieje w sytuacji, gdy Wnioskodawca zadeklarował, że pozyska
10 doktorantów, a faktycznie uda się mu pozyskać 7? Od jakiej liczby doktorantów są liczone
wskaźniki?
Odpowiedź:
Poniżej opisano 3 przykładowe przypadki dotyczące wskaźników w Projekcie.
Przypadek nr 1
Załóżmy, że liczba doktorantów zadeklarowana we wniosku wynosi 10. Wnioskodawca
pozyskał 10 doktorantów, czyli tylu, ilu deklarował we wniosku. Wskaźniki dla tego
Wnioskodawcy są następujące:
Liczba doktorantów zagranicznych, którzy są 50% z 10 osób, które założono we
uprawnieni
do
otrzymania
stypendiów wniosku i faktycznie zrekrutowano
finansowanych z Projektu (max. 50% doktorantów = 5 osób
zagranicznych z najlepszymi osiągnięciami)
Minimalna liczba doktorantów zagranicznych 70% z 10 osób deklarowanych we
posiadających status doktoranta na zakończenie wniosku = 7 osób
Projektu
Minimalna liczba doktorantów, którzy muszą 50% z 10 osób deklarowanych we
ukończyć pełen cykl kształcenia
wniosku = 5 osób
Ponadto monitorowana będzie liczba doktorantów zagranicznych w trakcie całego okresu
realizacji Projektu, tzn. na każdym roku szkoły doktorskiej (minimum 5 osób).
Przypadek nr 2
Załóżmy, że liczba doktorantów zadeklarowana we wniosku wynosi 10. Faktycznie
Wnioskodawca pozyskał 12 doktorantów, czyli o 2 więcej niż zadeklarował we wniosku.
Wskaźniki dla tego Wnioskodawcy są następujące:
Liczba doktorantów zagranicznych, którzy są 50% z 10 osób zadeklarowanych we
uprawnieni
do
otrzymania
stypendiów wniosku = 5 osób
finansowanych z Projektu (max. 50% doktorantów
zagranicznych z najlepszymi osiągnięciami)
Min.
liczba
doktorantów
zagranicznych 70% z 10 osób deklarowanych we
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posiadających status doktoranta na zakończenie wniosku = 7 osób
Projektu
Min. liczba doktorantów, którzy muszą ukończyć 50% z 10 osób deklarowanych we
pełen cykl kształcenia
wniosku = 5 osób
Ponadto monitorowana będzie liczba doktorantów zagranicznych w trakcie całego okresu
realizacji Projektu, tzn. na każdym roku szkoły doktorskiej (minimum 5 osób).
Przypadek nr 3
Załóżmy, że liczba doktorantów zadeklarowana we wniosku przez Wnioskodawcę wynosi 10.
Faktycznie Wnioskodawca pozyskał 7 doktorantów, czyli o 3 mniej niż zadeklarował we
wniosku. Co w takiej sytuacji?
Odpowiedź:
W takiej sytuacji NAWA – na podstawie pierwszego raportu złożonego przez Beneficjenta oraz
zawartych w nim wyjaśnień (dlaczego liczba pozyskanych doktorantów jest niższa od założonej
we wniosku) – będzie ustalać indywidualny tryb postępowania oraz zadecyduje o tym, czy
umowa będzie kontynuowana.
Pytanie nr 2: Co się dzieje w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie pozyska min. 5 zagranicznych
doktorantów, tzn. pozyska np. 4 doktorantów, a deklarował we wniosku, że pozyska 7? Czy
zwraca całość środków, czy tylko część?
Odpowiedź:
W sytuacji gdy Wnioskodawca pozyskał tylko 4 doktorantów zagranicznych, umowa ulega
rozwiązaniu, a Wnioskodawca zwraca część środków. Regulamin Programu (pkt 15 na str. 10)
stanowi, że: „NAWA zastrzega, że zasadność oraz kwota finansowania za działania związane z
pozyskaniem doktorantów zagranicznych w przypadku pozyskania mniej niż 5 doktorantów
zagranicznych będzie ustalana indywidualnie dla danego Beneficjenta, przy czym w takim
przypadku wysokość środków za pozyskanie 1 doktoranta zagranicznego wypłaconych
Beneficjentowi nie może być większa niż 20 000,00 zł”.
Pytanie nr 3: Co się dzieje w sytuacji, gdy liczba doktorantów zagranicznych w ciągu jednego
roku studiów spadnie poniżej 5?
Odpowiedź:
W takiej sytuacji Regulamin Programu (pkt 17 na str. 10) stanowi, że: „W przypadku gdy
w każdym roku akademickim Beneficjent nie wykaże udziału w kształceniu w szkole
doktorskiej co najmniej 5 doktorantów zagranicznych, Beneficjent będzie zobowiązany do
proporcjonalnego zwrotu środków wypłaconych przez NAWA oraz zostanie wstrzymane
dalsze finansowanie Projektu”. Proporcjonalna wartość kwoty do zwrotu w tej sytuacji będzie
ustalana indywidualnie, w oparciu o informacje i wyjaśnienia Beneficjenta, tzn. kluczowe dla
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określenia kwoty do zwrotu będzie stwierdzenie przyczyn spadku liczby zagranicznych
doktorantów poniżej 5 osób (tzn. czy Beneficjent dokładając należytych starań mógł zapobiec
materializacji tego ryzyka).
Pytanie nr 4: Czy Wnioskodawca może nie wnioskować o pieniądze na pozyskanie zagranicznych
doktorantów, tzn. czy można wnioskować tylko o stypendia bez wnioskowania o środki na
pozyskanie nowych doktorantów zagranicznych?
Odpowiedź:
Tak, możliwe jest wnioskowanie tylko o środki na wypłatę stypendiów. Jednak w takiej sytuacji
Wnioskodawca zobowiązany jest do opisania we wniosku działań, które podejmie w celu
pozyskania zagranicznych doktorantów (a we wniosku w rubryce budżetowej dotyczącej
wysokości wnioskowanych środków na pozyskanie doktorantów zagranicznych należy wpisać
wartość 0), ponieważ eksperci NAWA będą oceniać jakość tych działań i ewentualne ryzyko
związane z niepowodzeniem starań o pozyskanie doktorantów z zagranicy.
Pytanie nr 5: Co oznacza sformułowanie, że doktorant musi ukończyć pełen cykl kształcenia?
Czy musi obronić pracę doktorską?
Odpowiedź:
W rozumieniu Regulaminu Programu ukończenie pełnego cyklu studiów oznacza konieczność
odbycia wszystkich zajęć i zrealizowania wszystkich obowiązków wynikających z programu
szkoły doktorskiej (np. wymagane egzaminy, zaliczenia itp.). Natomiast uzyskanie stopnia
doktora jest celem pożądanym, ale nie jest warunkiem koniecznym.
Pytanie nr 6: Regulamin Programu przewiduje, że realizacja projektów może trwać od 24 do 50
miesięcy. Czy jeśli w naszej jednostce szkoła doktorska będzie trwać 3 lata, nasz Projekt może
trwać np. 3 lata i 5 miesięcy (przy czym 5 miesięcy chcielibyśmy przeznaczyć na pozyskanie
zagranicznych doktorantów a 3 lata na wypłatę stypendiów)?
Odpowiedź:
Tak, realizacja Projektu może trwać 3 lata i 5 miesięcy, ponieważ mieści się w ramach
czasowych wyznaczonych w Regulaminie (pkt 2.3 Regulaminu Termin realizacji Projektu).
Pytanie nr 7: Czy w przyszłym roku odbędzie się nabór do Programu STER?
Odpowiedź:
Tak, w przyszłym roku planowany jest nabór do Programu STER, jednak niektóre
postanowienia Regulaminu oraz zasady realizacji projektów mogą ulec zmianie w trakcie prac
nad nowym Regulaminem.
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