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Regulamin Programu  
CyberSummer@WUT 

 
§1 

Celem programu CyberSummer@WUT jest akceleracja włączania studentów w działalność badawczo- 
rozwojową prowadzoną na Politechnice Warszawskiej w ramach Centrum Badawczego POB 
Cyberbezpieczeństwo i analiza danych (CB POB Cyber&DS). Aby zrealizować ten cel CB POB Cyber&DS, 
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ufunduje, w roku 2021 dwumiesięczne projekty 
badawcze dla studentów (zwane dalej również „projektami”), w wysokości 10 000 zł każdy, w ramach 
programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB) realizowanego na podstawie art. 389 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i umowy nr 
04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019r.  
 
 

§2 
1. Do programu CyberSummer@WUT przystąpić mogą studenci studiów II stopnia kierunków 

związanych tematycznie z działalnością POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych.  
2. Studenci (liczy się status studenta studiów II stopnia na dzień złożenia wniosku) składają aplikację 

drogą mailową, przesyłając do dnia 30 czerwca 2021 roku (termin składania wniosków w  
I naborze) na adres: pob.cyberds@pw.edu.pl: 

A. jednostronicowy opis planowanego projektu badawczego, ze wskazaniem oczekiwanych 
wyników w ramach projektu, 

B. zgodę opiekuna naukowego w rozumieniu ust. 3 niniejszego Regulaminu na opiekę nad 
projektem (załączony email od opiekuna lub skan zgody), zgoda powinna zawierać imię i 
nazwisko studenta oraz nazwę projektu). Wyrażając zgodę na opiekę, opiekun naukowy 
zobowiązuje się do wspierania merytorycznie studenta w formie konsultacji o częstotliwości 
nie mniejszej niż raz w tygodniu oraz pomocy w organizacji prac nad projektem, 

C. informację o ocenach uzyskanych w ramach każdego roku studiów wraz z informacją o 
średniej ocen z każdego roku, 

D. informację o udokumentowanych sukcesach w pracach badawczo rozwojowych, w tym 
publikacjach, oprogramowaniu i przy realizacji grantów badawczych, 

E. oświadczenie, że temat zgłoszonego projektu nie jest finansowany z innego programu IDUB 
PW. 

3. Opiekunem naukowym może być pracownik Politechniki Warszawskiej zaliczany do liczby N, który 
prowadzi działalność badawczą w obszarze CB POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych. 

4. Jeden opiekun naukowy nie może opiekować liczbą projektów przekraczającą mniejszą z dwóch 
liczb 3 i K. i. Gdzie K to liczba publikacji w ostatnich czterech latach opublikowanych z afiliacją PW 
w wiodących czasopismach (za przynajmniej 140 pkt w klasyfikacji z 2019 lub 40 pkt w klasyfikacji 
z 2017) plus liczba projektów w kwocie powyżej 200 tys. zł uzyskanych w drodze konkursu z 
zewnętrznych dla PW środków. 

5. Na bazie otrzymanych zgłoszeń, w oparciu o średnią ocen oraz informację o dotychczasowych 
sukcesach, komisja konkursowa układa listę rankingową kandydatów. Osoba opiekuna nie ma 
wpływu na listę rankingową, o ile spełnione jest kryterium wskazane w punkcie 4 regulaminu. 

6. W oparciu o listę rankingową Rada Naukowa CB POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych 
podejmuje decyzję o liczbie ufundowanych projektów (nie więcej jednak niż 10) i wyborze 
laureatów.  

7. Lista kandydatów zakwalifikowanych do finansowania zostanie opublikowana na stronie 
www.badawcza.pw.edu.pl w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu wyznaczonego na złożenie 
wniosków.  



Centrum Badawcze POB 
Cyberbezpieczeństwo i Analiza Danych  
   

CyberSummer@WUT 2021 2 

8. Budżet każdego ufundowanego projektu to 10 000 zł brutto, wypłacane laureatowi (studentowi) 
w dwóch równych ratach w ramach umowy cywilnoprawnej, której wzór stanowi załącznik do 
niniejszego Regulaminu. Podstawą wypłaty każdej z rat jest przedstawienie odpowiednio 
prototypu oraz ostatecznej wersji pracy wykonanej w ramach projektu. Opiekun naukowy nie 
otrzymuje wynagrodzenia za udział w projekcie. 

9. Po ukończeniu dwumiesięcznego projektu student przedstawia wyniki prac podsumowujące 
projekt opiekunowi naukowemu oraz Radzie Naukowej POB Cyberbezpieczeństwo i Analiza 
Danych. Wynikiem prac może być raport z uzyskanych wyników, oprogramowanie, preprint lub 
inny wynik prac. Do wyników prac Student dołącza skrócony jednostronicowy opis uzyskanych 
rezultatów w języku polskim i angielskim, który może zostać użyty przez POB 
Cyberbezpieczeństwo i Analiza Danych w celach promocyjnych. 

10. Zgłaszany projekt musi dotyczy obszaru badawczego CB POB Cyber&DS, może dotyczyć 
wytwarzania oprogramowania open-source, badań symulacyjnych, prac rozwojowych. 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Prorektor ds. 
Rozwoju. 

12. Postanowienia dot. ochrony danych osobowych. 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. wzór umowy o przekazanie wsparcia finansowego; 
2. Klauzula informacyjna dla kandydatów. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 
119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy 
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za 
pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl. 

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres 
email.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu obsługi zgłoszenia 
Pani/Pana kandydatury do programu CyberSummer@WUT – podstawą do przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych 
osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych 
osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za 
wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), 
którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z 
przetwarzaniem danych osobowych. 

9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 
uniemożliwia Pani/Panu zgłoszenie Pani/Pana kandydatury do programu 
CyberSummer@WUT. 

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń. 

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 


