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Długoterminowe staże zagraniczne doktorantów 

 
Informacje ogólne: 

Osoby wyjeżdżające będą otrzymywać stypendium na pokrycie kosztów 
utrzymania i zakwaterowania na okres realizowania zadań zagranicą. 

Zadanie dotyczy długoterminowych staży międzynarodowych (nie więcej 
niż 182 dni). Planuje się wyjazdy 50 osób w obrębie UE, 25 osób poza UE. 

Staże odbędą się w zagranicznych ośrodkach naukowych. Preferowane 
będą ośrodki, z którymi Uczelnia (PG, UG) ma podpisane umowy 

współpracy lub też z ośrodkami, z którymi współpracują poszczególne 
zespoły naukowe (głównie UE, USA, Kanada, Japonia). Staże poświęcone 

będą z jednej strony wykonywaniu zadań badawczych będących częścią 
doktoratu, a z drugiej - nauce nowych technik, które mogą być 

zastosowane w rodzimych zespołach naukowych. 
 

METODOLOGIA WYLICZENIA STYPENDIUM 

Szacunkowy koszt: 
Staż maksymalnie może trwać 182 dni, a jego koszt (wysokość 

stypendium) wyliczany będzie na podstawie diet dla danego kraju (średnio 
ok. 40-50 euro za 1 dzień np. w UE zgodnie z Dz. U. z 2013r poz. 167) co 

daje ok. 40 tys. zł na osobę. Zadanie dodatkowo oprócz diet obejmuje 
również koszty dojazdu 75 doktorantów na staże (50 osób w obrębie UE - 

koszt do 1400 zł/osobę, 25 osób poza UE - koszt do 3000 zł/osobę). 
Planuje się, że na staż międzynarodowy uda się łącznie 75 doktorantów,  

w tym: 
- w 2018 roku - 15 doktorantów, 

- w 2019 - 20 doktorantów, 
- w 2020 - 30 doktorantów 

- w 2021 - 10 doktorantów. 
Wyjazd będzie musiał być realizowany zgodnie z wewnętrznymi, aktualnie 

obowiązującymi na danej uczelniani (odpowiednio PG lub UG), zasadami 

rozliczania takich wyjazdów. 
 

Obowiązkowe ubezpieczenie wyjeżdżający pokrywają z własnych środków. 
 

Zasady rekrutacji: 
- wnioski pochodzące od doktorantów składane będą w sekretariacie 

Projektu 
 

- wnioski muszą zawierać informacje o miejscu stażu (opis grupy 
badawczej, jej tematykę oraz CV lidera grupy) i jego programie wraz  

z uzasadnieniem dlaczego ten staż jest ważny dla danego doktoranta;  
do wniosku musi być załączona zgoda i rekomendacja od 

opiekuna/promotora oraz list intencyjny z wyrażeniem zgody na przyjęcie 
doktoranta od kierownika grupy/laboratorium do którego dana osoba chce 
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wyjechać; renomowane uczelnie i grupy badawcze oraz tematyka stażu 

związana z tematyką pracy doktorskiej będą preferowane 
 

- staże wyjazdowe generalnie powinny odbywać się w ośrodkach 
akademickich i instytutach badawczych, ale wyjazdy do firm  

w uzasadnionych przypadkach też są dopuszczalne  
 

- wnioski będą rozpatrywane przez Radę Koordynatorów w sposób ciągły, 
nie rzadziej niż raz w miesiącu 

 
- wyjazd na staż po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku musi odbywać 

się zgodnie z procedurami wyjazdowymi obowiązującymi na uczelni 
 

- po powrocie ze stażu osoba wyjeżdżająca musi złożyć krótkie 
sprawozdanie merytoryczne w sekretariacie Projektu i rozliczyć się  

z kosztów zgodnie z zasadami projektu oraz z obowiązującymi na danej 

uczelni zasadami (odpowiednio PG lub UG); do sprawozdania należy 
dołączyć potwierdzenie z datami od osoby zapraszającej, że taki staż 

odbył się w danym terminie 
 



 

 

„Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o wymiarze międzynarodowym” 
Nr umowy: POWR.03.02.00-00-I002/16-00 

 

InterPhD2 – staże zagraniczne i wyjazdy konferencyjne dla doktorantów  3 

Wyjazdy doktorantów na konferencje naukowe 

 

Informacje ogólne: 
Każdy doktorant weźmie udział w jednej międzynarodowej konferencji 

naukowej w celu zaprezentowania wyników swoich badań, poszerzenia 
wiedzy oraz nawiązania kontaktów w międzynarodowym środowisku 

naukowym. 
- w 2018 roku - 15 doktorantów 

- w 2019 roku - 30 doktorantów, 
- w 2020 - 15 doktorantów 

- w 2021 - 15 doktorantów. 
Koszt konferencji do 7500 zł na osobę. 

 

METODOLOGIA WYLICZENIA KOSZTU 
Koszt może obejmować opłatę konferencyjną, przejazd, hotel i diety. 

Koszty wyjazdowe opierać się na zasadach przedstawionych  
w Rozporządzeniu Ministra z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 167). 
Wyjazd będzie musiał być realizowany zgodnie z wewnętrznymi, aktualnie 

obowiązującymi na danej uczelniani (odpowiednio PG lub UG), zasadami 
rozliczania takich wyjazdów. 

 
 

Zasady rekrutacji: 
- wnioski pochodzące od doktorantów składane będą w sekretariacie 

Projektu 

 
- wnioski muszą zawierać informację o konferencji (tytuł, organizatorów, 

listę wykładowców lub program, miejsce konferencji); informację co 
aplikant będzie na tej konferencji prezentował; informację dlaczego  

ta konferencja jest ważna dla danego aplikanta; preferowane będą 
renomowane konferencje organizowane cyklicznie przez prestiżowe 

towarzystwa lub instytucje naukowe 
 

- do wniosku musi być dołączona rekomendacja opiekuna/promotora 
odnośnie wyjazdu na daną konferencję 

 
- wnioski będą rozpatrywane przez Radę Koordynatorów w sposób ciągły, 

nie rzadziej niż raz w miesiącu 
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- wyjazd na konferencję po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku musi 

odbywać się zgodnie z procedurami wyjazdowymi obowiązującymi na 
danej uczelni (odpowiednio PG lub UG) 

 
- koszt wyjazdu na konferencję nie powinien przekraczać 7500 zł;  

w uzasadnionych przypadkach, jeżeli zaoszczędzono środki z innych 
wyjazdów przekroczenie tej kwoty może zostać sfinansowane z budżetu 

projektu; w innych przypadkach wydatki powyżej 7500 zł muszą być 
pokryte z innych źródeł 

 
- po powrocie z wyjazdu osoba musi rozliczyć się z kosztów zgodnie  

z zasadami projektu oraz z obowiązującymi na danej uczelni zasadami 
(odpowiednio PG lub UG) 


