
 
 
Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie informuje, że pozostały 
jeszcze wolne miejsca dla DOKTORANTÓW (przed 40 rokiem życia) na wyjazdy w ramach projektu 
PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.  

Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji naukowych poprzez 
międzynarodową wymianę stypendialną.  

Oferta skierowana jest jedynie do doktorantów, którzy nie ukończyli 40 roku życia.  

W ramach projektu możliwe jest ubieganie się o następujące formy wsparcia:   

1. UDZIAŁU W KONFERENCJI odbywającej się w krajach OECD i trwających maksymalnie 3 dni (bez 

dni przeznaczonych na podróż).  

Ze środków Programu PROM uczestnikowi zostaną pokryte następujące koszty:  

a. Koszty podroży w maksymalnej wysokości 3 000 PLN (kwota uzależniona od odległości 

pomiędzy miejscem zamieszkania o miejscem konferencji),  

b. Koszty utrzymania na 5 dni (3 dni konferencji i 2 dni podróży) tj.:4 000 PLN, 

c. Koszty opłaty konferencyjnej w maksymalnej wysokości 1 750 PLN.  

Maksymalna kwota dofinansowania: 8 750 PLN 

 

2. UDZIAŁU W SZKOLE LETNIEJ/ZIMOWEJ odbywającej się w krajach OECD i trwających od 5-14 

dni (bez dni przeznaczonych na podróż).  

Ze środków Programu PROM uczestnikowi zostaną pokryte następujące koszty:  

a. Koszty podroży w maksymalnej wysokości 3 000 PLN (kwota uzależniona od odległości 

pomiędzy miejscem zamieszkania o miejscem szkoły letniej),  

b. Koszty utrzymania na od 7 do 16 dni (od 5 do 14 dniu szkoły letniej i 2 dni podróży) tj.: 

od 4840 PLN do 8 450 PLN,  

c. Koszty opłaty za uczestnictwo w szkole letniej lub zimowej w maksymalnej wysokości 

1 750 PLN.  

Maksymalna kwota dofinansowania: 13 200 PLN 

Zgodnie z zasadami Programu koszty utrzymania oraz koszty podróży są kwotami ryczałtowymi. Kwota 
opłaty konferencyjnej lub udziału w szkole letniej jest kwotą rozliczaną w kosztach rzeczywistych.  

Wyjazdy mogą być realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019,  
w okresie realizacji Projektu do 22 września 2019r. 

Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego zagranicznej instytucji przyjmującej lub 
języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne uczestnictwo w zaplanowanych zadaniach.  

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest złożenie w terminie do 31 stycznia 2019 r. w Dziale 

Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących 
dokumentów: 

1) Formularza rekrutacyjnego – wypełnionego i podpisanego przez Kandydata promotora pracy 

doktorskiej (akceptowane będą jedynie dokumenty z wymaganymi podpisami w oryginale).  



 
 

2) Potwierdzenia z instytucji zagranicznej o możliwości uczestnictwa w szkole letniej/zimowej, 

lub potwierdzenia udziału w konferencji (na etapie kwalifikacji akceptowane są skany 

potwierdzeń lub w razie braku takiego dokumentu oficjalna informacja o konferencji lub 

szkole letniej pobrana ze strony organizatora).   

3) Parafowanego na każdej stronie i podpisanego na ostatniej stronie Regulamin udziału  

w Projekcie. Podpisanie Regulaminu oznacza akceptację jego treści.  

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu – 

podpisane przez Kandydata. 

Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie 
będą rozpatrywane. 

W ramach ogłoszonego konkursu można ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku lutego 2019 r. 

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa.  

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: 
dr inż. Izabela Zawiska 
izabela.zawiska@uj.edu.pl 
tel. 12 663 30 13. 
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