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Najczęściej zadawane pytania w naborze wniosków o udział w Programie 

STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców 

  

stan na 21 listopada 2018  

  

Pytanie nr 1: Czy możliwe jest finansowanie wynagrodzeń pracowników Wnioskodawcy lub 

Partnera, którzy są zaangażowani w realizację Projektu?  

  

Odpowiedź: 

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych zawartych w Regulaminie naboru nie ma 

takiej możliwości. 

 

Pytanie nr 2: Czy możliwy jest udział w Projekcie doktoranta polskiego, który zamieszkuje za 

granicą i/lub posiada podwójne obywatelstwo?  

  

Odpowiedź: 

Doktorant polski nie może otrzymać stypendium w ramach Programu STER, ponieważ – 

zgodnie z tytułem Programu – stypendia są przeznaczone wyłącznie dla cudzoziemców.  

Zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (t.j. Dz. Z 2018 r. poz. 2094), 

cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.  

 

Pytanie nr 3: Czy możliwy jest udział w Projekcie doktoranta zagranicznego pochodzącego spoza 

Unii Europejskiej? 

  

Odpowiedź: 

Tak. Uczestnikiem Projektu może być doktorant z zagranicy (cudzoziemiec), będący 

obywatelem dowolnego kraju na świecie. Tym samym, dopuszczalne jest prowadzenie działań 

związanych z pozyskaniem doktorantów zagranicznych na terenie dowolnego kraju, jednakże 

działania takie muszą być adekwatne do pożądanego profilu kandydata na doktoranta, jaki 

Wnioskodawca zaprezentował w polu III.12 wniosku o finansowanie. 

 

 

Pytanie nr 4: Jeśli Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek(i) dla 3 dyscyplin naukowych, to czy 

oznacza to, że ma złożyć 3 oddzielne wnioski, czy może ująć wszystkie 3 dyscypliny w jednym 

wniosku? 

  

Odpowiedź: 

Zgodnie z Regulaminem naboru, Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 3 (trzy) wnioski w 

naborze, z zastrzeżeniem, że każdy z wniosków dotyczy kształcenia doktorantów w innej 

dyscyplinie. Wnioskodawca może jednak złożyć 1 (jeden) wniosek dla  więcej niż 1 (jednej) 
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dyscypliny, o ile kształcenie będzie realizowane w ramach 1 (jednego) programu kształcenia  

w szkole doktorskiej. Dla każdej kolejnej dyscypliny lub dyscyplin, do których będzie odnosił 

się 1 (jeden) program kształcenia w szkole doktorskiej należy złożyć osobny wniosek. 

 

Pytanie nr 5: Czy Projektem można objąć doktorantów zagranicznych uczestniczących  

w studiach doktoranckich, a tym samym kontynuujących program studiów na drugim  

lub kolejnym roku? 

 

Odpowiedź: 

Nie można. Program STER adresowany jest tylko dla doktorantów zagranicznych kształcących 

się w szkołach doktorskich, co oznacza, że nie dotyczy on uczestników studiów doktoranckich. 

Rok akademicki 2019/2020 jest pierwszym, w którym uruchomione zostanie kształcenie 

doktorantów w szkołach doktorskich. W roku 2019/2020 nie ma zatem możliwości włączenia 

doktoranta na np. drugi rok. Istnieje natomiast możliwość włączenia doktoranta do 

kształcenia w szkole doktorskiej (np. na drugi lub trzeci rok szkoły doktorskiej) w kolejnych 

latach realizacji Projektu.  

 

Pytanie nr 6: Czy istnieje  konieczność założenia wskaźnika w postaci uzyskania stopnia doktora 

przez osobę, która weźmie udział w Projekcie, czy też możliwy jest udział tylko w części studiów 

doktoranckich przez daną osobę tym bardziej, że okres trwania Projektu może wynieść od 2 do 

4 lat? 

 

Odpowiedź: 

Pożądane jest uzyskanie stopnia doktora przez uczestników projektów realizowanych  

w ramach programu STER, ale nie ma takiego wymogu. Zgodnie z Regulaminem naboru,  

co najmniej 70% doktorantów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2019/2020 

rozpoczęli kształcenie w szkole doktorskiej, na końcu realizacji projektu musi posiadać status 

doktoranta w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce; a także,  

że co najmniej 50% z nich musi zakończyć udział w pełnym cyklu kształcenia przewidzianym w 

programie kształcenia szkoły doktorskiej. 

 

 

Pytanie nr 7: W jaki sposób należy obliczyć maksymalną liczbę doktorantów, którym można 

wypłacić stypendium? 

 

Odpowiedź: 

Przy obliczaniu maksymalnej liczby doktorantów zagranicznych, którzy mogą otrzymać 

stypendium, ma zastosowanie zasada zaokrąglenia w górę. Oznacza to, że jeśli pozyskają 

Państwo np. 5 doktorantów, to stypendium może otrzymać maksymalnie 3 z nich (5 os. x 50% 

= 2,5 os., po zaokrągleniu 3 os.). 
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Pytanie nr 8: Jakie wskaźniki będą brane pod uwagę przy rozliczaniu Projektu? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Regulaminem naboru, wskaźniki monitorowane w Projekcie stanowią: 

 wskaźnik nr 1 – liczba pozyskanych doktorantów zagranicznych, którzy rozpoczną 

kształcenie w szkole doktorskiej, której program kształcenia został objęty Projektem, tj. 

minimum 5 osób; 

 wskaźnik nr 2 – udział co najmniej 5 doktorantów zagranicznych w każdym roku 

akademickim, objętym programem kształcenia w szkole doktorskiej; 

 wskaźnik nr 3 – liczba doktorantów zagranicznych, którzy otrzymują stypendia stypendiów 

za najlepsze wyniki / osiągnięcia naukowe, tj. maksymalnie 50% doktorantów 

zagranicznych uczestniczących w Projekcie; 

 wskaźnik nr 4 – posiadanie statusu doktoranta przez co najmniej 70% doktorantów 

zagranicznych uczestniczących w Projekcie; 

 wskaźnik nr 5 – ukończenie pełnego programu kształcenia przez co najmniej 50% 

doktorantów zagranicznych  w szkole doktorskiej, który został objęty Projektem. 

 

Pytanie nr 9: Czy doktoranci zagraniczni otrzymujący stypendium za najlepsze osiągnięcia  

w ramach projektu STER będą mogli otrzymywać w tym samym czasie również stypendium 

przewidziane w ramach projektu PO WER? 

 

Odpowiedź: 

Jeśli uczestnik Projektu w ramach Programu STER jednocześnie będzie brał udział  

w innym projekcie finansowanym ze środków publicznych (w tym w szczególności ze środków 

EFS), to może on otrzymywać wsparcie finansowe z obu projektów, pod warunkiem, że cel  

i przeznaczenie tego wsparcia nie są tożsame.  

 

Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z Regulaminem naboru, niedopuszczalne jest 

podwójne finansowanie działań realizowanych w Programie, tzn. jeśli działania realizowane 

przez Beneficjenta są już finansowane z innych środków publicznych (np. ze środków PO 

WER), to nie można ich finansować ze środków przyznanych przez NAWA. 


