
Regulamin Funduszu Stypendium Naukowego im. Maxa Borna

Honoruj ąc pamięć wybitnego wrocławskiego Noblisty – Maxa Borna, środowisko naukowe
Wrocławia ustanowiło stypendium naukowe Jego imienia.

1. Tworzenie Funduszu Stypendium Naukowego im. Maxa Borna
Fundusz utworzony został z zainicjowanych darowizn przekazanych w 2003 roku przez:

– dra Mariusza Jaworskiego, prezesa firmy INCOM S.A. w kwocie $10.000,
– profesora Anthony’ego J. DeMaria, prezydenta SPIE – The International Society for Optical

Engineering, w kwocie $3.500 (przeznaczone dla doktorantów z zakresu optyki i
optoelektroniki, na rok 2004)

Fundusz jest otwarty dla innych darczyńców ze sfery pozabudŜetowej i o jego powiększenie będą
czynione starania sympatyków i Kapituły.
W 2006 roku Fundusz został wsparty darowizną w wysokości 7200 zł przekazaną przez firmę
COMARCH Systemy Informatyczne.

2. Przeznaczenie Funduszu
Zgodnie z wolą fundatorów Fundusz przeznaczony jest dla wybitnych doktorantów wrocławskiego
środowiska naukowego w róŜnych dziedzinach.

3. Funduszem dysponuje Kapituła w składzie:
Członek honorowy Kapituły - Professor Emeritus Gustav Born – syn Noblisty (London University),
1. Profesor Tadeusz Luty – JM Rektor Politechniki Wrocławskiej,
2. Profesor Leszek Pacholski - JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
3. Dr Mariusz Jaworski – inicjator Stypendium, Prezes firmy INCOM S.A.,
4. Profesor Krzysztof M. Abramski – Politechnika Wrocławska,  koordynator, upowaŜniony przez
Kapitułę do podpisywania dokumentów.

4. Warunki Konkursu
Kapituła ogłasza rokrocznie kolejną edycję konkursu na Stypendium Naukowe im. Maxa Borna w
wybranych dziedzinach dla wybitnych doktorantów wrocławskiego środowiska naukowego.
Główne kryteria otrzymania stypendium to:

– udokumentowany dorobek naukowy za okres studiów doktoranckich,
– zaproponowanie przekonywująco interesującego zadania badawczego na bieŜący rok studiów
doktoranckich.

5. Liczba i wysokość stypendiów
Stypendium przyznawane jest na rok w wysokości od 7000zł do 10000zł i będzie wypłacane w
kwartalnych transzach przez słuŜby finansowe Politechniki Wrocławskiej. Liczba i wysokość
przyznanych stypendiów ustalana jest corocznie przez Kapitułę i zaleŜeć będzie od zasobów
Funduszu.

6.  Komisja konkursowa oraz sposób rozpatrywania wniosków
Corocznie Kapituła powoływać będzie niezaleŜnych recenzentów spośród grona pracowników
naukowych w dziedzinie (trzech na dziedzinę). Zadaniem recenzentów będzie ustalenie przez kaŜdego
listy rankingowej kandydatów. Ostateczna ocena będzie sumą punktów rankingowych przyznanych
przez recenzentów, a ostateczny werdykt ustalany jest na spotkaniu członków Kapituły.

7. Zgłaszanie wniosku
Doktorant ubiegający się o stypendium Maxa Borna w wybranej dziedzinie składa następujące
dokumenty:

A. śyciorys (nie przekraczający połowy strony maszynopisu, adres, e-mail, telefon),
B. Załączony dorobek naukowy:

a. publikacje zagraniczne,



b. publikacje krajowe,
c. konferencje zagraniczne,
d. konferencje krajowe,
e. patenty lub zgłoszenia patentowe,
f. inne (podręczniki, monografie, druki zwarte, skrypty),

C. Krótką, nie przekraczającą 250 słów, opinię promotora
D. Krótki, z zaznaczoną dziedziną, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający jednej strony

maszynopisu, opis zadania naukowego na bieŜący rok studiów doktoranckich.

Wniosek naleŜy składać na adres koordynatora:
Profesor Krzysztof M. Abramski
Instytut Telekomunikacji i Akustyki
Politechnika Wrocławska
50-370 Wrocław
WybrzeŜe Wyspiańskiego 27
z dopiskiem - Stypendium im. Maxa Borna
tel. (71) 320 30 24
fax (71) 320 31 89
e-mail: Krzysztof. Abramski@pwr.wroc.pl

8. Termin składania podań
-  koniec października kaŜdego roku.

10. Sposób publicznego ogłoszenia konkursu
ogłaszanie coroczne konkursu dostępne jest na stronie internetowej

www.mborn-scholar.wroc.pl
Ponadto ogłoszenia o Konkursie umieszczane są w pismach informacyjnych uczelni:
- PRYZMAT  (Politechnika Wrocławska)
- PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI  (Uniwersytet Wrocławski)
NiezaleŜnie zawiadamiani są e-mailowo dyrektorzy stosownych instytutów naukowych (Politechniki
Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Niskich Temperatur) oraz promotorzy
potencjalnych kandydatów.

11. Ogłoszenie wyników
Kapituła ogłasza wyniki konkursu w pierwszej połowie stycznia przez umieszczenie list beneficjentów
na stronie internetowej www.mborn-scholar.wroc.pl.

12. Po zakończeniu stypendium doktorant-beneficjent powinien złoŜyć sprawozdanie
merytoryczne ze swej rocznej działalności – nie przekraczające jednej strony maszynopisu, z
załączonymi publikacjami.

13.  Na stronach internetowych Stypendium Maxa Borna umieszczona będzie bieŜąca
informacja o darczyńcach i wpłaconych przez nich kwotach.

Za Kapituł ę

Krzysztof M. Abramski


