WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

KONKURS DLA DOKTORANTÓW

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
organizuje konkurs stypendialny dla DOKTORANTÓW w ramach Projektu
„Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS
Konkurs jest skierowany do nauczycieli akademickich pozostających w stosunku
pracy lub współpracujących z WSP TWP w Warszawie.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium doktoranckie jest spełnienie przez kandydata
następujących wymogów:
1) pisanie pracy doktorskiej z obszaru socjologii, politologii, pedagogiki, filologii, pracy
socjalnej, polityki społecznej, pedagogiki społecznej i ekonomii społecznej, której
tematyka badawcza dotyczy:
a) gospodarki społecznej, lub
b) aktywnej polityki społecznej.
2) pozytywna opinia opiekuna naukowego pracy;
3) przygotowanie planu działania na rzecz WSP TWP w Warszawie;
4) posiadanie rekomendacji innych profesorów lub pracodawców na temat kandydata.
Dopuszcza się przyznanie stypendium doktoranckiego dla kandydata, który nie spełnia
wymogów wymienionych w ust. 2, pkt. 2 – 4 Regulaminu, ale w ocenie Komisji posiada
znaczny dorobek naukowy lub wyróżnia się wyjątkowymi dokonaniami społecznymi.
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Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium doktoranckiego powinny złożyć następujące
dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania
stypendiów
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
2) krótki opis przebiegu dotychczasowej pracy naukowej/zawodowej;
3) krótki opis planów naukowych Wnioskodawcy na najbliższy rok kalendarzowy,
ze szczególnym uwzględnieniem planów/działalności naukowej będących
podstawą ubiegania się o Stypendium (należy opisać, w jaki sposób będzie
wykorzystane Stypendium);
4) dyplom ukończenia studiów wyższych;
5) wykaz ocen uzyskanych przez Wnioskodawcę do dnia złożenia wniosku
na egzaminach i zaliczeniach w trakcie studiów;
6) pozytywną opinię opiekuna naukowego pracy;
7) ewentualne rekomendacje innych profesorów lub pracodawców na temat
kandydata.
Wniosek o przyznanie stypendium należy składać od dnia 01.03.2010r. do dnia 31.03.2010r.
osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”,
ul. Opaczewska 42/3, 02-372 Warszawa z dopiskiem STYPENDIA.
Ilość stypendiów przewidzianych na rok 2010 – 4 stypendia.
Kontakt:
Biuro Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”: tel./faks 022 822 10 58,
e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu
Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich WSP TWP
w Warszawie dostępny jest na stronie: www.wsptwp.eu.

