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REGULAMIN KONKURSU STYPENDIALNEGO FUNDACJI EN ARCHE 

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW BIOLOGII 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Konkursu Stypendialnego Fundacji En Arche dla studentów i doktorantów 

biologii, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady konkursu, którego 

przedmiotem jest praca pisemna – esej oraz rozmowa kwalifikacyjna.  

2. Organizatorem Konkursu Stypendialnego Fundacji En Arche dla studentów i 

doktorantów biologii, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja En Arche z siedzibą w 

Warszawie, ul. Gwiaździsta 5B lok.uż.3, kod pocztowy 01-651, KRS 0000702206, 

NIP: 5252728212. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla studentów III roku studiów licencjackich na 

wydziałach biologii, którzy planują kontynuować naukę na studiach magisterskich na 

wydziałach biologii, do studentów pierwszego roku uzupełniających studiów 

magisterskich na wydziałach biologii, do obecnych studentów III i IV roku jednolitych 

studiów magisterskich na wydziałach biologii oraz do doktorantów na wydziałach 

biologii i pokrewnych. Osoby ubiegające się o stypendium powinny interesować się 

neodarwinistyczną teorią ewolucji oraz jej krytyką z pozycji teorii inteligentnego 

projektu. 

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu  

i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

 

II. Cele Konkursu 

a) wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w 

polskim środowisku akademickim 

b) pogłębianie wiedzy o teorii inteligentnego projektu i zapewnienie możliwości 

rozwoju koncepcji z nią związanych 

c) kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych 

 

III. Zadanie konkursowe 

 

I etap  

 

1. Napisanie eseju odpowiadającego na pytanie: „Jakie wyzwania stawia teoria 

inteligentnego projektu standardowemu modelowi makroewolucji biologicznej 

(ewolucji neodarwinistycznej)?”  

II etap  
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2. Przejście rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Konkursową. Zostaną na nią 

zaproszeni Kandydaci wyłonieni w I etapie konkursu (na podstawie pracy 

pisemnej). 

 

III etap 

 

3. Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do kontynuowania swoich 

zainteresowań tematyką inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych 

sprawozdań z ich rozwoju w trakcie trwania programu stypendialnego. 

 

 

IV. Warunki, jakie powinny spełniać prace pisemne - eseje: 

1. Esej powinien: 

a) uwzględniać amerykańską literaturę dotyczącą teorii IP, wybranych autorów m.in. 

S.C. Meyer, M. Behe, M. Denton, W. Dembski, J. Wells. 

b) zawierać pomiędzy 20 a 30 tys. znaków ze spacjami, 

c) spełniać następujące wytyczne redakcyjne: 

Czcionka: Times New Roman pkt. 12 

Interlinia: 1,5 pkt 

Bibliografia: przypisy na dole strony i spis alfabetyczny na końcu pracy 

d) zostać przysłany w formie elektronicznej na adres stypendium@enarche.pl , w 

formacie PDF. Nazwa pliku powinna zawierać: Nazwisko Imię Kandydata.pdf 

(przykład: NowakJan.pdf) 

 

V. Przebieg Konkursu: 

 

1. a) Przesłanie pracy pisemnej – eseju do 15 lipca 2019 r. na adres mailowy: 

stypendium@enarche.pl  

b) Wyłonienie Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej i powiadomienie ich o 

przejściu do etapu II Konkursu drogą mailową do 20 lipca 2019 r., 

c) Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych pomiędzy  21 a 30 lipca 2019 r., 

d) Indywidualne powiadomienie kandydatów po II etapie Konkursu o wynikach 

zostanie przesłane drogą mailową do 15 sierpnia 2019 roku, na adres mailowy 

podany w Karcie Kandydata, 

e) Przesłanie dwóch pisemnych sprawozdań w trakcie trwania programu 

stypendialnego, pierwszego do 31 grudnia 2019 roku, drugiego do 30 maja 2020 

roku. 

 

VI. Założenia organizacyjne 

1. Kandydaci wyłonieni na podstawie eseju przez Komisję Konkursową powołaną 

przez Fundację En Arche zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do II etapu 

konkursu drogą elektroniczną na adres mailowy przesłany w Karcie Kandydata. 

mailto:stypendium@enarche.pl
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2. Stypendyści zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na podstawie (1) eseju 

i (2) rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzja Komisji jest nieodwołalna, nie podlega 

weryfikacji ani zaskarżeniu. 

3. Członkowie Komisji przy ocenie esejów wezmą pod uwagę: 

a) zgodność pracy z tematem eseju, 

b) wykorzystanie literatury polskiej i obcojęzycznej  

c) oryginalność podejścia do tematu, 

d) poprawność merytoryczną i językową 

f) zgodność objętości pracy z podanymi wytycznymi konkursowymi  

4. Tożsamość i dane osobowe zarówno Kandydatów, jak i Stypendystów nie będą 

ujawnione publicznie ani przekazywane osobom trzecim, chyba że na prośbę lub 

za pisemną zgodą uczestnika lub zwycięzcy. 

5. O przebiegu i temacie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną 

poinformowani indywidualnie na adres mailowy podany w zgłoszeniu 

konkursowym. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Warszawie. W 

uzasadnionych sytuacjach będzie także możliwe przeprowadzenie rozmowy za 

pośrednictwem Internetu. 

6. Warunkiem poprawnego zgłoszenia konkursowego jest odesłanie na adres 

mailowy stypendium@enarche.pl (1) zeskanowanego podpisanego oświadczenia 

Kandydata o przeniesieniu na Fundację En Arche autorskich praw majątkowych 

do pracy konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Fundację En Arche 

danych osobowych Kandydata na potrzeby Konkursu oraz (2) wypełnionej Karty 

Kandydata zawierającej podstawowe dane osobowe, uczelnię, wydział, rok i 

kierunek studiów. Powyższe dokumenty do wypełnienia zostaną przesłane drogą 

mailową Kandydatom, którzy wysłali esej. 

7. O warunkach, jakie powinny spełniać pisemne sprawozdania z rozwoju 

zainteresowań w obrębie tematyki teorii inteligentnego projektu Stypendyści 

zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową. 

8. Zwycięzcy konkursu będą mogli ubiegać się ponownie o stypendium w kolejnych 

latach. 

9. Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest: Ewa Bubrowiecka, 

stypendia@enarche.pl 

 

VII. Nagroda i warunki wypłacania stypendium 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od 

października 2019 r. do czerwca 2020 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Stypendystę. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach: 

a) dla doktorantów: 2500 zł wypłacane miesięcznie 

b) dla pozostałych studentów: 1200 zł wypłacane miesięcznie  

2. W przypadku nie przesłania przez Stypendystę obydwu sprawozdań lub 

jednego z nich w wyznaczonym terminie Fundacja zastrzega sobie prawo do 

przerwania wypłacania stypendium. 
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VIII. Własność intelektualna i prawa autorskie  

1. Do Konkursu należy zgłaszać prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone 

do innych konkursów.  

2. Uczestnik zgłaszając pracę konkursową, oświadcza, że: 

a)  posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego dzieła, 

b)  zgodnie z jego najlepszą wiedzą zgłoszona praca nie narusza osobistych ani 

majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, jak również dóbr 

osobistych osób trzecich,  

Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na Fundację En Arche, na czas 

nieograniczony. 

 

IX. Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych Kandydatów Konkursu jest Fundacja En Arche,  

ul. Gwiaździsta 5B lok. uż. 3, 01-651 Warszawa. Dane osobowe zbierane są w celach 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o jego 

wynikach. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane przez okres 2 lat. Osoba, 

której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną 

wiadomość e-mail na adres: stypendium@enarche.pl 

X. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, nawet w trakcie 

jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie 

www.enarche.pl/konkurs-stypendialny  oraz przesłana drogą mailową na podany adres 

w Karcie Kandydata. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach 

internetowych. 

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac  

konkursowych przez uczestników Konkursu. 

http://www.enarche.pl/konkurs-stypendialny
http://www.enarche.pl/konkurs-stypendialny
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe                 

w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia               

w nadejściu zgłoszeń. 

4. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

5. Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy  

z zaznaczeniem, że została przygotowana na Konkurs Stypendialny organizowany 

przez Fundację En Arche. 

 

 

 


