Regulamin Komisji Stypendialnej Stowarzyszenia Pneumologie
France Pologne
I. Postanowienia wstępne
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki oraz tryb oceniania przez Komisję
Stypendialną Wniosków złożonych w związku z przyznawaniem i
przydzielaniem stypendiów w ramach programu stypendialnego
Stowarzyszenia Pneumologie France Pologne zgodnie z §2, pkt. 5 Statutu
Stowarzyszenia.
§2
Stypendia adresowane są przede wszystkim do osób w wieku poniżej 35 lat w
dniu złożenia wniosku i będących członkami Stowarzyszenia. Stypendia
muszą zostać przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
podróży i/lub uczestnictwa w konferencji naukowej w kraju francuskojęzycznym.

II. Zasady przyznawania stypendium
§3
Stypendia mogą być przyznane tej samej osobie raz na 3 lata akademickie.
§4
Rozpatrzeniu podlegają Wnioski, które zostały złożone co najmniej na 30 dni
przed datą konferencji, w której wnioskodawca zamierza uczestniczyć.
§5
Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają osoby, które zgłosiły aktywny
udział w konferencji i których zgłoszenie zostało przyjęte.
§6
Złożone wnioski podlegają ocenie przez Komisję Stypendialną.

III. Komisja Stypendialna
§7
Komisja Stypendialna powoływana jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia
spośród członków Stowarzyszenia i składa się z Przewodniczącego,
Sekretarza i Członków.
§8
Komisja Stypendialna po dokonaniu oceny złożonych wniosków podczas
posiedzenia, w oparciu o kryteria wymienione w niniejszym Regulaminie
sporządza listę osób, którym przyznano stypendia i informuje je najpóźniej do
3 dni roboczych po podjęciu decyzji. Lista osób, które otrzymały stypendium,
zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia, a co za tym
idzie, nazwiska osób, które otrzymały stypendium zostaną podane do
publicznej wiadomości.
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IV. Obowiązki i prawa Komisji Stypendialnej
§9
Członkowie Komisji pełnią swoje obowiązki społecznie (bez
wynagrodzenia).
§10
Komisja, podejmuje decyzję w kwestiach:
1. przyznawania stypendiów
2. wstrzymania stypendiów
3. zwrotu stypendiów

V. Praca Komisji Stypendialnej
§11
Komisja podejmuje uchwały większością głosów.
§12
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
§13
Przy udzielaniu stypendiów Komisja posługuje się zapisami widniejącymi
w niniejszym Regulaminie.

VI. Postanowienia wykluczające konflikt interesów w pracach
Komisji Stypendialnej
§14
Członek Komisji nie może głosować podczas oceny wnioskującego, z którym
ma formalne powiązania (rodzinne, biznesowe, zawodowe itp.).

VII. Ustalenia końcowe
§15
Walne Zebranie Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
w obowiązującym Regulaminie Komisji Stypendialnej.
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