REGULAMIN STYPENDIUM FULBRIGHT STEM IMPACT AWARD
A. Postanowienia ogólne
1.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (zwana dalej „Komisją Fulbrighta”) przyznaje stypendia w
ramach programów stypendialnych skierowanych do obywateli polskich i amerykańskich.
2. Stypendia finansowane są przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki,
uczelnie, jak i podmioty pozarządowe.
3. Stypendia Komisji Fulbrighta przyznawane są w ramach otwartych konkursów ogłaszanych publicznie
w Polsce oraz USA.
4. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach programów Fulbrighta oraz wysokość świadczeń
zatwierdzane są przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (zwaną dalej „Radą”).
5. W skład Komisji Selekcyjnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, zwanej dalej „Komisją
Selekcyjną”, wchodzą przedstawiciele Rady, pracownicy Komisji Fulbrighta oraz inne zaproszone
osoby. Komisja Selekcyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i przygotowuje listę kandydatów
rekomendowanych do stypendium. Lista osób rekomendowanych jest zatwierdzana przez Radę.
6. W ramach wszystkich programów stypendialnych, preferowani są kandydaci, którzy wcześniej nie
otrzymali stypendium Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej.
7. Stypendia ostatecznie zatwierdzane są przez J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (zwany
dalej „FFSB”) z siedzibą w Waszyngtonie.
8. Decyzje Rady i FFSB są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Zgodnie z przepisami FFSB, Komisja Fulbrighta nie podaje uzasadnienia decyzji o przyznaniu bądź
nieprzyznaniu stypendium.
10. Komisja Fulbrighta może rozpowszechniać informacje o wynikach konkursu za pośrednictwem
środków masowego przekazu.
11. Komisja Fulbrighta administruje programami stypendialnymi we współpracy z Institute of
International Education („IIE”).

B. Ogólne zasady i kryteria formalne konkursu
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu badaczom reprezentującym dziedziny STEM, którzy
kierują projektami badawczymi oraz nadzorują pracę doktorantów, naukowców ze stopniem doktora
itp., działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych działających na podstawie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowych instytutów
naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Centrum Łukasiewicz, działającego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej
Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób
samodzielny i ciągły.
Stypendia oferowane są na okres od 14 do 42 dni.
Stypendia przyznawane są w dziedzinach STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics).
Priorytetowo traktowane będą następujące dyscypliny: astronomia, nauki chemiczne, nauki fizyczne,
informatyka, matematyka oraz nauki biologiczne.
W czasie pobytu w akredytowanej amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub innej
zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA, stypendysta:
a. Dzieli
się
własną
wiedzą
w
określonej
dziedzinie
poprzez
prowadzenie
wykładów/seminariów/warsztatów i/lub przygotowanie programów nauczania, materiałów
szkoleniowych itp., i/lub prowadzi własne badania naukowe (indywidualnie bądź w ramach
zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej);
b. Poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich
instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych.
Stypendium może być realizowane w jednej instytucji goszczącej.
Kandydaci do stypendium mogą ubiegać się o nagrodę typu flex pod warunkiem, że czas realizacji
stypendium nie przekroczy 6 tygodni oraz przedstawione zostanie silne uzasadnienie wraz z planem
pracy na kolejne wizyty. W ramach nagrody typu flex Komisja pokrywa koszty 1 podróży do oraz z USA.
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które
a. Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora;

1

b.

c.
d.
e.

f.
g.

Posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi
oraz nadzorowania pracy doktorantów, naukowców ze stopniem doktora itp., i obecnie pełnią
takie obowiązki;
Są pracownikami instytucji ujętych w punkcie B.1.;
Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa
lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty);
Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w
ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. 9-miesięczny (lub
dłuższy) pobyt w USA w ciągu jednego roku kalendarzowego jest uznawany jako pobyt roczny.
Dodatkowo, preferowani są kandydaci, którzy w ostatnim czasie nie przebywali w USA przez
dłuższy czas, definiowany jako okres przekraczający rok akademicki (9 miesięcy) w ciągu
ostatnich 5 lat;
Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
Spełniają wymogi formalne wizy J-1 Short-Term Scholar.

C. Wniosek o stypendium
1.
2.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez kandydata we wskazanym terminie
kompletnej aplikacji w systemie elektronicznym.
Aplikacja składa się z formularza zgłoszeniowego, w tym z następujących dokumentów w języku
angielskim:
a. Opisu projektu (tzw. Project Statement) z listą działań, które będą realizowane podczas grantu,
uzasadnieniem konieczności jego realizacji w wybranej instytucji w USA oraz bibliografią w
formacie MLA (Modern Language Association);
a. Aktualnego zaproszenia wystawionego na potrzeby konkursu przez kierownika instytucji
goszczącej w USA. Treść listu musi uwzględniać informacje z listy kontrolnej tzw. STEM Impact
Award Letter of Invitation Checklist;
b. Życiorysu uwzględniającego istotne doświadczenie zawodowe, dorobek naukowy i badawczy (w
tym nagrody, staże, konferencje, publikacje, patenty) oraz inne znaczące osiągnięcia kandydata;
c. Dwóch listów rekomendacyjnych, które osoby rekomendujące wystawiają za pośrednictwem
systemu elektronicznego;
oraz w języku polskim:
d. Aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu w instytucji ujętej w punkcie B.1.

D. Rozstrzygnięcie konkursu
1.

2.

Procedura konkursowa obejmuje następujące etapy:
ETAP I – Pracownicy Komisji Fulbrighta dokonują formalnej oceny wniosków o stypendium i
przedstawiają Dyrektorowi listę kompletnych aplikacji.
ETAP II – Pracownicy Komisji Fulbrighta przesyłają aplikacje kandydatów do niezależnych ekspertów
dziedzinowych w celu wystawienia przez nich oceny merytorycznej proponowanego projektu.
Recenzenci przed przystąpieniem do oceny projektów składają oświadczenie o braku konfliktu
interesów oraz zachowaniu poufności. Oceny merytoryczne stanowią podstawę sporządzenia listy
osób rekomendowanych do rozmów kwalifikacyjnych. Lista jest przedstawiana Radzie.
ETAP III – Komisja Selekcyjna przeprowadza z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne w języku
angielskim. Kandydaci oceniani są zgodnie z przyjętymi kryteriami.
W procesie oceny brane są pod uwagę w szczególności:
a. Opis projektu (tzw. Project Statement), w tym: lista działań, które będą realizowane w ramach
grantu, spodziewany wpływ stypendium na karierę kandydata, jego instytucję macierzystą oraz
reprezentowany obszar naukowy, uzasadnienie konieczności realizacji projektu w wybranej
instytucji w USA, zamierzenia związane z upowszechnianiem jego rezultatów oraz plany na trwałą
współpracę z instytucją goszczącą.
b. Doświadczenie zawodowe, dorobek naukowy i badawczy (w tym nagrody, staże, konferencje,
publikacje, patenty) oraz inne znaczące osiągnięcia kandydata;
c. Znajomość języka angielskiego;
d. Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych;
e. Umiejętności i gotowość kandydata do popularyzowania idei i misji Programu Fulbrighta podczas
i po zakończeniu stypendium;
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f.
3.

4.

Wkład projektu ujętego we wniosku w rozwój nauki w Polsce i USA oraz realizację priorytetów
Komisji Fulbrighta określanych na dany rok akademicki.
Dyrektor w imieniu Zarządu przedstawia wyniki Radzie. Rada zatwierdza wyłonione kandydatury
większością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Komisji Fulbrighta. Lista kandydatów
nominowanych do stypendium jest przesyłana do FFSB w celu zatwierdzenia.
Udział w programie wymaga otrzymania wizy J-1 Short-Term Scholar. Realizacja stypendium nie jest
możliwa na wizach innych niż wiza J-1 Short-Term Scholar (np. studenckich wizach F, wizach
turystycznych czy wizach pracowniczych).

E. Warunki finansowe stypendium
1.
2.

3.

Wysokość stypendium zależy od miejsca afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych
środków finansowych.
Stypendysta jest zobowiązany przedstawić Komisji Fulbrighta wszelkie dokumenty poświadczające
posiadanie dodatkowych, innych niż stypendium Fulbrighta, źródeł finansowania przeznaczonych na
pobyt w USA.
Stypendium jest przeznaczone na koszty utrzymania stypendysty. Dodatkowo obejmuje:
a. Koszty podróży stypendysty do oraz z USA;
b. Bezpłatną wizę J-1 Short-Term Scholar dla stypendysty oraz J-2 Short-Term Scholar dla
towarzyszących członków rodziny;
c. Podstawowy plan opieki medycznej dla stypendysty.
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