Program Stypendialny dla osób które uzyskaly stopień doktora nauk

medycznych z zakresu chorób zakaźnych
Fundator: Zarzqd Główny PTEiLChZ
Cel: wsparcie finansowe osoby która obroniła pracę doktorskq, za którq została pobrana opłata

przez Uczelnię

Regulamin

1.

Stypendium stanowijednorazowa nagroda finansowa, wysokośćktórej jest ustalana
uchwałą przez Zarząd Główny

ż. Do udziału w Programie mogą ubiegać się osoby
a.
b.

c.
3.

4.

spełniające wszystkie poniższe kryteria:

członek PTEiLChZ od co najmniej 3 lat
zakończony przewód doktorski (po obronie doktoratu), za który doktorant
musiał wnieśćopłaty administracyjne w Uczelni, gdzie przeprowadzony był
przewód
obrona pracy doktorskiej miała miejsce w ostatnim roku przed złożeniem
wniosku

Zgłoszenia kandydatów do Stypendium dokonuje Przewodniczący Oddziału lub

członkowie Zarządu Głównego PTEiLChZ.
Dokumenty niezbędne do przesłania Kapitule na adres Łarządu Głównego PTEILChZ:
a. potwierdzenie z Uczelni o zakańczonym przewodzie doktorskim,
b. dowód opłaty za przewód doktorski

c.

5.
6.
7.

8.
9.

zaświadczeniewystawione przez Przewodniczącego Oddziału Terenowego, że
jest członkiem PTEiLChZ (od co najmniej 3 lat) iopłaca składki członkowskie.
W ramach Programu Stypendialnego przyznawana jest jedna nagroda w ciągu roku
kalendarzowego
Stypendium w kwocie ustalonej jak wyżej, jest wypłacane stypendyście jednorazowo
Ogłoszenie imienia i nazwiska stypendysty oraz wręczenie nagrody i dyplomu zostanie
dokonane na konferencji PTEiLCHZ wskazanej przez Zarząd Główny
Kapituła Programu Stypendialnego w liczbie 3-5 osób jest powoĘwana przezŁarząd
Główny
lnformacja o Programie Stypendialnym umieszczonajest na stronie internetowej
PTEiLchz

10. Zgłoszenia do Programu Stypendialnego są przyjmowane do 30 czerwca każdego roku.
1-1.

Kapituła Programu funkcjonuje wg własnego Regulaminu, zatwierdzonego przez Zarząd

Główny
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Regulamin pracy Kapituły Programu Stypendialnego dla osób które uzyskaĘ stopień

doktora nauk medycznych z zakresu chorób zakaźnych

Na pierwszym Zebraniu Kapituły zostaje przyjęty Regulamin KapituĘ oraz jest

wybierany Przewodniczącv, który koordynuje prace Zespołu
ż. Kapituła zbiera się na wniosek Przewodniczącego KapituĘ lub Prezesa PTEiLChZ
3. Przewodniczący koordynuie przesylanie zgloszonych dokumentów wymienionych w
pkt. 4 Regulaminu Programu Stypendialnego wszystkim czlonkom Kapituły celem

7.

dokonania przez kaźdego z nich oceny
Każdy z członków Kapituły dokonuje indywidualnej oceny przedstawionych mu
doku mentów, uwzględniając
a. Oryginalność pracy doktorskiej (0-10 pkt}
b. Przydatnośćuzyskanych wyników w praktyce (0-10 pkt)
Kandydat który uzyskał najwyższą liczbę punktów jest rekomendowany do nagrody
Zarządowi Główne m u PTE i LChZ
Ogłoszenie osoby nagrodzonej iwręczenie nagrody w postaci pieniężnej oraz
dyplomu nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez Prezydium Zarządu
Głównego
Zmiany w Regulaminie KapituĘ muszą być zatwierdzone przezZarząd Główny
PTEiLchz

Ą^.§-(

CO",,-:-C§

t"-"-_ Qul**N,,ł

