
                                                                                                          

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie: 

„Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, 

realizowanym w ramach programu PROM,  

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER. 

 

Nr umowy o dofinansowanie: PPI/PRO/2019/1/00018 

 

§ 1 

Informacja ogólne 

1. Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i 

zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Program 

kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego 

programu. W tym przypadku jako doktorant rozumiana jest osoba, która zgodnie z ustawą Prawa o 

szkolnictwie wyższym jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej. W projekcie 

mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej – osoby będące nauczycielami akademickimi, 

jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników, a liczba osób powyżej 40 roku 

życia nie może przekraczać 10%. 

2. W ramach Programu istnieje możliwość sfinansowania krótkich form kształcenia trwających od 5 

do 30 dni o międzynarodowym charakterze. Głównym zadaniem realizowany w projekcie jest 

aktywny udział w konferencji zagranicznej. Dodatkowo realizowane będą szkoły letnie/zimowe 

(zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia) oraz wyjazdy studyjne, których celem będzie 

pozyskiwanie materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabywanie umiejętności obsługi 

aparatury badawczej lub zwiększenie umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych 

wniosków grantowych. Wszystkie działania realizowane w projekcie muszą być związane z tematyka 

pracy doktorskiej i/lub pracy naukowej.   

3. W ramach Programu zaplanowany został udział wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej, tj.: 

-Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, (WIMiF), 

-Wydział Inżynierii i technologii Chemicznej, (WIiTCh), 

-Wydział Mechaniczny, (WM), 

-Wydział Architektury, (WA), 



                                                                                                          

 

-Wydział Informatyki i Telekomunikacji, (WIiT), 

-Wydział Inżynierii Lądowej, (WIL), 

-Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, (WIŚiE). 

 

§ 2 

Informacje o realizacji Programu 

1. Program będzie realizowany przez 12 miesięcy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020. 

2. W projekcie zaplanowano 80 stypendiów w tym 41 osób wyjeżdżających zagranicę oraz 39 osób 

przyjeżdżających do Polski. Liczba doktorantów będzie stanowiła 68 osób, a liczba kadry akademickiej 

12. 

3. Stypendium jest przyznawane jednorazowo podczas trwania Programu. 

4. Za wdrażanie Programu oraz kwestie merytoryczne będzie odpowiedzialny dr hab. inż. Stanisław 

Kuciel, prof. PK. Dodatkowo, została powołana Komisja Programu, której członkami są 

przedstawiciele z wydziałów Politechniki Krakowskiej: 

dr hab. inż. Radomir Jasiński prof. PK, (WIiTCh), 

dr hab. inż. Ksenia Ostrowska prof. PK, (WM), 

dr hab. inż. Katarzyna Łakomy prof. PK, (WA), 

 dr hab. inż. Agnieszka Leśniak prof. PK, (WIL), 

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska prof. PK, prof. PK, (WIŚiE). 

5. Od decyzji Komisji Programu nie przysługuje odwołanie. 

6. Dokumentem potwierdzającym odbycie wyjazdu i podniesienie kompetencji lub kwalifikacji będzie 

certyfikat. 

7. W przypadku gdy instytucja przyjmująca uczestnika Programu nie wystawia własnych certyfikatów, 

uczestnik Programu jest zobowiązany uzyskać potwierdzenie na wzorze stanowiącym załącznik do 

umowy. 

  § 3 

Proces wyłaniania Uczestników Programu 

1. Rekrutacja o Programu nastąpi w dniach od 16.09.2019 do 7.10.2019. Wnioski zostaną poddane 

ocenie dwuetapowej: formalnej oraz merytorycznej. Do oceny merytorycznej zostaną kierowane 

wnioski, które spełniły wymogi formalne. 

2. W przypadku nie wyłonienia wystarczającej liczby kandydatów, zostanie przeprowadzona 

rekrutacja uzupełniająca. 



                                                                                                          

 

 

§ 4 

Kryteria formalne oceny wniosków 

1. Potwierdzenie statusu doktoranta lub pracownika 

2. Oświadczenie o nieskładaniu więcej niż raz wniosków o przyznanie finansowania ze źródeł 

Programu 

3. Zadania 1 i 2 mogą być realizowane tylko i wyłącznie przez doktorantów. Wyjątki w tym przypadku 

stanowią osoby, które podejmują się opieki na osobami z niepełnosprawnością 

4. Pisemna zgoda promotora na udział w wybranej formie kształcenia 

§ 5 

Kryteria merytoryczne oceny wniosków 

1. Rodzaje zadań finansowanych w ramach Programu PROM: 

1.1. Zadanie 1 

Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. wystąpienia plenarne i sekcyjne oraz udział w 

sesji posterowej i flash talk). 

Warunki konieczne: 

-aktywne uczestnictwo w konferencji międzynarodowej w języku angielskim. Dla uczestników z Polski 

konferencja musi się odbywać poza granicami Polski, natomiast dla uczestników przyjeżdżających do 

Polski konferencja musi się odbywać w Polsce. 

Dodatkowo punktowane są: 

a) Motywacja kandydata oraz planowane rezultaty uczestnictwa i ich wpływ na rozwój uczestnika (0-

10pkt); 

b) Ocena abstraktu, czy tematyka wystąpienia jest zgodna z tematem pracy doktorskiej i/lub 

prowadzonymi badaniami (0-10pkt); 

c) Konferencja indeksowana w Scopus lub publikacja pokonferencyjna z listy JCR (5pkt); 

d) Osoba z niepełnosprawnością (5pkt). 

1.2. Zadanie 2 

Udział doktorantów w szkole letniej, krótkich formach kształcenia lub szkoleniach, które są ściśle 

związane z tematyką pracy uczestnika. 

a) Motywacja kandydata do udziału oraz zgodność planowanych działań z tematem pracy doktorskiej 

i/lub prowadzonymi badaniami (0-10pkt); 

b) Osoba z niepełnosprawnością (5pkt). 



                                                                                                          

 

1.3. Zadanie 3 

Udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub wizytach 

studyjnych. 

a) Motywacja kandydata do udziału oraz zgodność planowanych działań z tematem pracy doktorskiej 

i/lub prowadzonymi badaniami (0-10pkt); 

b) Opis planowanych zadań, praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji oraz uzasadnienie 

długości pobytu: 5, 10, 15 i 30 dni (0-10pkt); 

c) Osoba z niepełnosprawnością (5pkt). 

2. W przypadku wnioskodawców pochodzących z uczelni zagranicznych dopuszcza się możliwość 

podpisania dokumentów i przesłania ich kopii do procesu rekrutacji. Dostarczenie oryginałów 

dokumentów może nastąpić w ciągu wizyty lub można je dosłać pocztą po ogłoszeniu wyników 

rekrutacji.  

3. Realizacja zadania 1 i 2 możliwa jest wyłącznie przez doktorantów.  

4. W realizacji zadania 3 może brać udział kadra naukowa.  

5. Komisja Programu po dokonaniu oceny złożonych wniosków przygotowuje listę rankingową 

podstawową i rezerwową.  

6. W przypadku braku podpisania umów z osobami za rekrutowanymi z listy podstawowej do dnia 

30.10.2019r. na dane miejsce zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej. 

7. Planowana liczba i jednostki przyjmujące uczestników Programu z Politechniki Krakowskiej: 

7.1. Planowane konferencje w ramach zadania 1 (19 osób): 

2nd Global Congress on Chemistry and Catalysis Japan (1 osoba) 

“5th International Conference on 3D Printing Technology and Innovations” 2020, Niemcy (1 osoba) 

6th European Symposium of Photopolymer Science (1 osoba) 

11th World Biomaterials Congress, 2020, Szkocja (1 osoba) 

ICBBBS 2020 : International Conference on Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Science USA (1 

osoba) 

RadTech UV+EB Technology Expo & Conference 2020, USA, 2020 (1 osoba) 

American Chemical Society National Meeting & Exposition: Macromolecular Chemistry: The Second 

Century, cykliczna konferencja indeksowana w Web of Science, 2020, USA (1 osoba) 

The 2020 Spring Meeting of the European Materials Research Society, 2020 Francja (1 osoba) 

28th IUPAC Symposium on Photochemistry, 2020, Holandia (1 osoba) 

XXXV European Congress on Molecular Spectroscopy, Finlandia, 2020 (1 osoba) 



                                                                                                          

 

Gordon Research Conference — Electronic Processes in Organic Materials 2020 Włochy (3 osoby) 

16th International Conference on Structures under Shock and Impact 2020, Portuglia (2 osoby) 

International Conference on Automotive and Mechanical Engineering, Hiszpania 2020 (2 osoby) 

International Conference on Polymers and Composites, Francja, 2020 (2 osoby) 

 

Możliwe jest aplikowanie również o udział w konferencjach, które będą odbywały się w innych niż 

wskazane miejscach, jeśli zostaną zachowane przewidziane na daną mobilność stawki ryczałtowe 

zgodne z informacjami zawartymi w regulaminie Programu PROM luty 2019 rok, w Rozdziale 15, 

Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2. 

 

7.2. Planowane szkoły letnie w ramach zadania 2 (4 osoby): 

Udział w szkole letniej XLV "A. Corbella" we Włoszech 

 

7.3. Planowane wyjazdy studyjne w ramach zadania 3 (18 osoby): 

10 dniowe: 4 osoby: Wielka Brytania (2 osoby), Łotwa (1 osoba) oraz Rosja (1 osoba); 

15 dniowe: 10 osób: Chile (1 osoba), Austria (1 osoba), Francja (1 osoba), Słowacja (2 osoby), 

Hiszpania (3 osoby) oraz Australia (2 osoby); 

30 dniowe: 4 osoby: Argentyna (2 osoby) oraz Włochy (2 osoby). 

Planowane Instytucje w których we współpracy z którymi będą realizowane działania: 

Lancaster Uniersity- Wielka Brytania 

Riga Technical University- Łotwa 

National University of Science and Technology MISIS- Rosja 

University La Sapienzia In Roma- Włochy 

Universidad Andreas Bello- Chile 

Fachhochschule Munster- Niemcy 

UNSW- Australia 

Polymer Institute of Slovak Academy of Sciences - Słowacja 

Reykiavik University- Islandia 

Politechnika Lwowska- Ukraina 

University of Jinan- Chiny 

Mar del Plata- Argentyna 

VŠB–Technical University of Ostrava- Czechy 



                                                                                                          

 

Perm State University, Department of Chemistr- Rosja 

Institute of geotechnics of Slovak Academy of Sciences, Kosice- Słowacja 

Uniwersytet w Czerniowcach- Ukraina 

University of Valencia- Hiszpania 

University In Alicante- Hiszpania 

Vienna University of Technology- Austria 

Institut de Science des Materiaux de Mulhouse- Francja 

 

§ 6 

Forma finansowania 

1. Uprawnione kategorie kosztów w Programie PROM to: 

1.1. Ryczałt na pokrycie kosztów podróż, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW i wizy. Kwota 

uzależniona jest od odległości w linii prostej od miejsca zamieszkania do instytucji goszczącej (kwoty 

zryczałtowane są podane w regulaminie Programu PROM luty 2019 rok, w Rozdziale 15, Tabela nr 1). 

1.2.  Zryczałtowane koszty utrzymania zależne od ilości dni: 5 dni (konferencje), 7 dni (szkoły letnie), 

10 dni (szkoły letnie i wyjazdy studyjne), 15 dni (wyjazdy studyjne) oraz 30 dni (wyjazdy studyjne). 

Kwoty zryczałtowane są podane w regulaminie Programu PROM luty 2019 rok, w Rozdziale 15, 

Tabela nr 2. 

1.3. Koszty opłat konferencyjnych i uczestnictwa w szkole letniej rozliczane po kosztach 

rzeczywistych. 

2. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:  

- w przypadku płatności dokonywanych przelewem: datę obciążenia rachunku;  

- w przypadku płatności dokonywanych gotówką: datę faktycznego poniesienia wydatku;  

- w przypadku płatności dokonywanych kartą kredytową: data transakcji skutkującej obciążeniem 

rachunku karty kredytowej. 

3. Wypłata świadczeń określonych w Projekcie następuje na warunkach określonych w umowie 

podpisywanej przez Uczestnika Programu. 

§ 7 

Dokumentowanie wydatków 

1. Wszystkie poniesione w ramach programu wydatki muszą być udokumentowane.  



                                                                                                          

 

2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki przez wnioskodawcę są w szczególności 

faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniami 

zapłaty.  

3. Dokumenty księgowe dokumentujące wydatki Programu muszą wskazywać na jednoznaczny 

związek z Programem.  

4. Opis dokumentu powinien zostać sporządzony na oryginale dokumentu księgowego i zawierać co 

najmniej: - tytuł Programu i numer umowy z NAWA; - kwotę wydatków kwalifikowanych poniesioną 

w ramach dokumentu; - cele poniesienia wydatku; - numer pozycji z budżetu Programu; 

5. Opis powinien być sporządzony na oryginale dowodu księgowego bądź trwale z nim złączony.  

6. W ramach zryczałtowanych kosztów podróży, ubezpieczenia i wizy oraz kosztów utrzymania 

dokumentacja wydatków oprócz dowodów wskazanych powyżej powinna zawierać co najmniej: - 

podpisaną umowę z uczestnikiem Programu; - formularz zawierający kalkulację kosztów 

poszczególnych uczestników potwierdzający prawidłowość ich naliczenia; - dokumenty 

potwierdzające udział uczestnika Programu w wymianie stypendialnej; - potwierdzenie zrealizowania 

działań oraz osiągnięcia założonych rezultatów i produktów (np. certyfikat poświadczający fakt 

odbycia kształcenia i zwiększenia kompetencji przez uczestnika Programu).  

7. Z uwagi na fakt, że koszty podróży, wizy, ubezpieczenia i utrzymania są w zryczałtowanych 

wysokościach, NAWA nie będzie wymagała od uczestników zbierania dowodów księgowych 

potwierdzających ponoszenie wydatków. 8. W przypadku wydatków na opłaty konferencyjne, koszty 

szkolenia, kursy i warsztaty rozliczanych po kosztach rzeczywistych, NAWA zobowiązuje uczestników 

do zbierania dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku. 9. Wszelkie opłaty 

bankowe związane z wymienionymi powyżej zryczałtowanymi kosztami kwalifikowanymi 

dokonywane będą na koszt wnioskodawcy. 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników Programu będą wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem w 

celu: 

1.1 przeprowadzenia procedury naboru i oceny wniosków;  

1.2 wyłonienia wniosków, które uzyskają dofinansowanie;  

1.3 realizacji zawartych umów dotyczących realizacji Programu;  

1.4 współpracy NAWA z uczestnikami Programów po zakończeniu ich realizacji, w tym współpracy w 

celu ewaluacji, kontroli, monitoringu Programu.  



                                                                                                          

 

2. Administratorem danych osobowych jest NAWA.  

3. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w celach określonych w pkt 1.3 - 1.4 jest 

ponadto Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.  

4. Politechnika Krakowska zobowiązana jest do przedkładania wraz z każdym raportem informacji o 

wszystkich uczestnikach Programu, zgodnie z zakresem określonym w załączniku do umowy i na 

warunkach określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz oświadczeń Uczestników Programu o przyjęciu do 

wiadomości faktu przetwarzania danych osobowych w związku z przystąpieniem do Programu 

współfinansowanego ze środków POWER.  

5. Dane osobowe ww. osób mogą być przekazywane pracownikom NAWA, osobom przygotowującym 

rekomendacje, ekspertom zewnętrznym współpracującym z NAWA lub przedstawicielom 

Wnioskodawców/Beneficjentów w związku z realizacją ww. celów.  

6. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (RODO).  

7. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w realizacji Programu 

PROM.  

8. Odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości uczestniczenia konkretnej osoby w realizacji 

Programu PROM.  

9. Dane osobowe ww. osób, zaangażowanych w realizację Programu, będą wykorzystywane na etapie 

rozpatrywania wniosków, przez okres realizacji Programu i przez 5 lat od daty zakończenia Programu 

w celach rozliczeniowych.  

10. Dane osobowe osób, których wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie, będą przechowywane 

przez okres rozpatrywania wniosków.  

11. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:  

- żądania od NAWA lub Ministra Rozwoju dostępu do jej danych osobowych; 

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jej danych osobowych;  

- wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych;  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

12. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych NAWA: rodo@nawa.gov.pl. 

 

mailto:rodo@nawa.gov.pl


                                                                                                          

 

§ 9 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenie przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia realizacji finansowanego uczestnictwa w programie PROM dokumentacji 

potwierdzającej zrealizowanie działania oraz osiągnięcia założonych rezultatów (np. certyfikat 

poświadczający fakt odbycia kształcenia, uczestnictwa w konferencji lub zwiększenia kompetencji 

przez uczestnika Programu), rozliczenia finansowego wyjazdu oraz wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. 

 

§ 10 

1. Wszelkie wyjazdy wnioskodawców muszą się odbywać zgodnie z regulaminem wyjazdów 

krajowych i zagranicznych obowiązujących na Politechnice Krakowskiej. 

 

§ 11 

1. Koordynator merytoryczny Programu 

dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki 

tel. 48 12 628 33 38 

e-mail: stask@mech.pk.edu.pl 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: prom2019@wp.pl lub składać osobiście w Instytucie Inżynierii 

Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej pokój D105a w 

godzinach od 10-14. 
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