Szczecin, dnia 01 października 2012r.

Regulamin naboru kandydatów na uczestników przedsięwzięcia pn. Szkoła zimowa dla
doktorantów oraz pracowników naukowych polskich uczelni i jednostek naukowych
nieposiadających tytułu naukowego doktora dotycząca metod zastosowania komórek
macierzystych, które odbędzie się w dn. 19-21 października 2012r. w Policach (woj.
zachodniopomorskie).

§1
Regulamin określa w szczególności:
1) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania oraz etapy i przebieg naboru kandydatów na
uczestników przedsięwzięcia pn. Szkoła zimowa dla doktorantów oraz pracowników naukowych
polskich uczelni i jednostek naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora dotycząca
metod zastosowania komórek macierzystych, które odbędzie się w dn. 19-21 października 2012r. w
Policach (woj. zachodniopomorskie).
2) skład komisji konkursowej, zwanej dalej "komisją".
3) zakres i sposób udostępniania kandydatom informacji o przebiegu i wynikach naboru.
§2
Komisja konkursowa
1. Komisja konkursowa składa się z trzech członków: Koordynatora projektu oraz dwóch członków
powołanych przez Koordynatora. Koordynator powołuje również sekretarza komisji.
2. Koordynator Projektu jest przewodniczącym komisji.
3. Członkiem i sekretarzem komisji nie może być osoba, co, do której zachodzą okoliczności
mogące wywołać uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności przy przeprowadzaniu
konkursu.
4. Jeżeli osoba powołana na członka lub sekretarza komisji nie może brać udziału w jej pracach,
Koordynator niezwłocznie wyznacza inną osobę do pełnienia funkcji.
5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.
§3
Etapy naboru
1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników – 01.10.2012.
2. Składanie dokumentów przez kandydatów – 12.10.2012.
3. Selekcja kandydatów – analiza dostarczonych dokumentów – 12.10.2012.
4. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru – 12.10.2012.
5. Ogłoszenie wyników naboru -15.10.2012.

§4
Ogłoszenie o naborze, składanie dokumentów
1. Koordynator Projektu wyznacza termin naboru, a następnie informuje o nim na stronie
internetowej projektu www.stemcell-project.eu w zakładce „Szkoła zimowa”.
2. Kandydatem na uczestnika przedsięwzięcia może być osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) ukończyła studia medyczne, biologiczne lub biotechnologiczne w Polsce i uzyskała tytuł
zawodowy magistra/ magistra inżyniera lub zagraniczny odpowiednik uznany w Polsce,
należy do kręgu osób wskazanych, oraz:
a. jest uczestnikiem studiów doktoranckich przez okres nie dłuższy niż określony w
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w
sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
(Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich
prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 2 z późn. zm.),
zgodnie z przepisami regulaminu tych studiów w danej jednostce, lub
b. wszczęła przewód doktorski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) - do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia
doktora, lub
c. jest młodym pracownikiem naukowym – tzn. jest pracownikiem naukowym
zatrudnionym w jednostce polskiej uczelni, nie ukończyła 35 roku życia, nie posiada
stopnia naukowego doktora.
3) wypełni oraz dostarczy wymagane dokumenty (wypełniony formularz zgłoszeniowy, list
motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby niniejszej rekrutacji.
4) zobowiąże się do uczestnictwa w przedsięwzięciu.
3. Kandydat, w terminie wskazanym w§ 3 ust.2 Regulaminu przesyła komisji następujące
dokumenty: :
1) wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, dostępny na stronie internetowej
projektu www.stemcell-project.eu w zakładce „Szkoła zimowa”,
2) list motywacyjny
4. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje sekretarz komisji w terminie do dnia 12 października 2012r.
5. Zgłoszenia kandydatów na uczestników zawierające wypełniony formularz oraz list
motywacyjny należy przesyłać:
1) pocztą elektroniczną – e-mail: kata@pum.edu.pl,
2) faxem – 91/466 16 12
3) lub listownie na adres: Katarzyna Fiedorowicz, Katedra i Zakład Fizjologii Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111
Szczecin.

6. Aplikacje, które wpłyną do Katedry i Zakładu Fizjologii PUM niekompletne lub po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
§5
Selekcja kandydatów – analiza dostarczonych dokumentów
1. Komisja sprawdza czy zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi określone w § 4 ust 2.
2. Komisja oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje
kandydatów, którzy uzyskali najwyższa liczbę punktów i zostali zakwalifikowani na
uczestników przedsięwzięcia. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby
punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie oraz dodatkowe
kwalifikacje i osiągnięcia wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia.
§6
Sporządzenie listy rankingowej
1. Koordynator ustala listę rankingową kandydatów i umieszcza ją w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie Katedry i Zakładu Fizjologii PUM oraz na stronie internetowej projektu
www.stemcell-project.eu w zakładce „Szkoła zimowa” do dnia 12 października 2012r.
2. Lista, o której mowa w ust. 1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów.
§7
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru
1. Członkowie komisji sporządzają protokół przebiegu naboru obejmujący w szczególności:
1) listę kandydatów, którzy przystąpili do naboru;
2) liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów;
3) wskazanie listy kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa, a jeżeli komisja wyłoniła
listę rezerwową kandydatów - także wskazanie tej listy.
2. Protokół przebiegu konkursu wraz z dokumentacją komisja przekazuje niezwłocznie
Koordynatorowi Projektu.
3. Kandydatowi udostępnia się do wglądu, po okazaniu dokumentu tożsamości, protokół przebiegu
konkursu w części obejmującej jego wyniki w Sekretariacie Katedry i Zakładu Fizjologii PUM.
§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

