Regulamin Stypendium „Kwerenda”
przy Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

1. Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (dalej FPIAUW), w
drodze konkursu, przyznaje stypendia na prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych,
których celem jest prowadzenie badań z zakresu archeologii, niezbędnych do zakończenia prac
magisterskiej przez studentów II roku studiów magisterskich z Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Celem stypendium jest zapoznanie się z najnowszą literaturą
przedmiotu oraz materiałami archiwalnymi, tak aby powstająca praca magisterska została
napisana na jak najwyższym naukowym poziomie.
2. Stypendium „Kwerenda” zostało powołane przy FPIAUW dnia 01 lutego 2016 roku.
3. Stypendium przeznaczone jest na odbycie studiów bibliotecznych i kwerendy archiwalnej w
wybranych i rekomendowanych bibliotekach i archiwach między 01 października w roku
przyznania stypendium a 31 marca roku następnego.
4. Stypendium nie obejmuje wyjazdów konferencyjnych, objazdów naukowych, kwerend
muzealnych.
5. Stypendium przyznawane jest w drodze otwartego konkursu, corocznie przynajmniej jednemu
studentowi II roku studiów magisterskich (z wyłączeniem przypadku opisanego w pkt. 15),
odbywającym
studia w zakresie archeologii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego i mającym pracę magisterską już na zaawansowanym etapie.
6. Konkurs ogłaszany jest najpóźniej w maju każdego roku kalendarzowego na stronie
internetowej FPIAUW (www.archeo.uw.edu.pl/fundacja).
7. Wyłonieniem stypendysty na podstawie nadsyłanych wniosków zajmuje się Kapituła przy
FPIAUW.
8. Wniosek o stypendium powinien zawierać następujące elementy:
A. dane personalne i teleadresowe kandydata wraz z adresem elektronicznym,
B. zaświadczenie o odbywaniu przez kandydata studiów magisterskich,
C. życiorys naukowy wraz z ewentualną bibliografią,
D. określenie stopnia znajomości przynajmniej jednego języka obcego, poświadczone
odpowiednim certyfikatem lub oceną z egzaminu na UW z USOS.
E. kopię dyplomu nadania stopnia licencjata,
F. opis zagadnienia poruszanego w pracy magisterskiej, do którego realizacji niezbędna jest
kwerenda, wraz z uzasadnieniem celowości odbycia kwerendy (maksymalnie 500 wyrazów),
G. rekomendację promotora, z uzasadnieniem wyboru biblioteki lub archiwum jako
właściwych ośrodków dla realizacji przedstawionego projektu badawczego.
H. Kosztorys kwerendy bibliotecznej wraz z wyróżnieniem wszystkich kosztów
(zakwaterowania i transportu).
9. Kapituła przy FPIAUW podejmuje decyzje najpóźniej do końca lipca w drodze jawnego
głosowania, zwykłą większością głosów; a w przypadku braku rozstrzygnięcia o wyborze
kandydata decyduje prezes FPIAUW. Decyzja ogłaszana jest najpóźniej do końca lipca na
stronie internetowej Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i w
ciągu 7 dni od ogłoszenia przekazywana laureatowi pocztą elektroniczną.
10. Procedura konkursowa obejmuje dwa etapy:
A. ocenę wniosków pod względem formalnym,
B. ocenę merytoryczną wniosków.
11. Wnioski niekompletne, złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą
podlegały ocenie merytorycznej.

12. Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej wniosku są:
A. jakość projektu badawczego kandydata, w ramach którego prowadzona będzie kwerenda,
B. dotychczasowe osiągnięcia kandydata,
C. uzasadnienie celowości kwerendy oraz trafność wyboru miejsca odbywania kwerendy,
D. zasadność planowanych wydatków.
13. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
14. Wysokość stypendiów jest ustalana każdorazowo przez Zarząd FPIAUW w zależności od
miejsca realizacji stypendium.
15. W przypadku niewyłonienia przez kapitułę FPIAUW stypendysty, fundusze przechodzą na
kolejny rok kalendarzowy. Wówczas kapituła może zadecydować o przyznaniu większej liczby
stypendiów.

Termin nadsyłania dokumentów: 18 maj - 30 czerwiec 2018
Komplet dokumentów kandydat przesyła na adres:
Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
O napływie dokumentów decyduje data stempla pocztowego.

