
REGULAMIN 

Stypendium podoktorskie KGHM  Polska Miedź S.A.– Katedra Judaistyki im. Taduesza Taubego  

1. Każdy kandydat na stypendystę zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 

stypendium przed złożeniem dokumentów. Wystartowanie w konkursie stypendialnym 

oznacza akceptację regulaminu. 

2. Dwa półroczne stypendia w wysokości 32 500 złotych każde przyznawane jest przez 

Komisję Stypendialną Katedry Judaistyki (w składzie: dr hab. Agnieszka Jagodzińska, dr 

Anna Kałużna, dr Joanna Lisek, prof. Marcin Wodziński) na okres 5 miesięcy: 

- stypendium w semestrze letnim: od lutego do czerwca 2019 roku 

- stypendium w semestrze zimowym: od września 2019 do stycznia 2020 roku 

Organem odwoławczym jest Dziekan Wydziału Filologicznego. 

3. Stypendium jest wypłacane w 5 równych miesięcznych ratach (po 6 500 zł). Kwota 

wypłacana w ramach stypendium będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Ew. koszty składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego 

stypendysta ponosi we własnym zakresie. 

4. Stypendysta jest zobowiązany do podpisania umowy stypendialnej określającej jego 

zobowiązania. 

5. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które: 

- posiadają stopień doktora nauk humanistycznych, 

- zobowiążą się do przepracowania 30-60 godzin dydaktycznych w semestrze na rzecz 

Katedry Judaistyki. 

6. Stypendium nie jest dostępne dla osób spędzających okres stypendialny poza 

Wrocławiem.  

7. Stypendium można uzyskać nie więcej niż dwukrotnie. 

8. Wymagane dokumenty: 

- dyplom nadania stopnia naukowego doktora, 

- 1-3 wybranych publikacji (w wersji papierowej lub elektronicznej) 

- podanie zawierające krótki opis projektu badawczego, jaki stypendysta zamierza 

zrealizować w podczas pobytu we Wrocławiu, 

- informacja o dotychczasowych doświadczeniach dydaktycznych i lista przedmiotów, 

których stypendysta może uczyć,  

- list rekomendacyjny od samodzielnego pracownika naukowego. 

9. Dokumenty, jakie osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć w wyznaczonym 

terminie, obejmują: 

- na stypendium w semestrze letnim: do 30 listopada 2018 roku w Sekretariacie Katedry 

Judaistyki przy ul. św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu, pok. 111 lub listownie na wskazany 

wyżej adres z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM PODOKTORSKIE. Lista stypendystów 

zostanie opublikowana na stronie internetowej Katedry Judaistyki 15 grudnia 2018 roku. 

- na stypendium w semestrze zimowym: do 31 maja 2019 roku w Sekretariacie Katedry 

Judaistyki przy ul. św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu, pok. 111 lub listownie na wskazany 

wyżej adres z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM PODOKTORSKIE. Lista stypendystów 

zostanie opublikowana na stronie internetowej Katedry Judaistyki 15 czerwca 2019 roku. 

 


