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Regulamin wewnętrzny finansowania kosztów 3-miesięcznych zagranicznych staży 

naukowo-badawczych lub przemysłowych doktorantów w ramach projektu 

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” POWR.03.05.00-00.Z044/17 

(Zadanie 2, poz. 35) 

 

§ 1. Wstęp 

1. Zadanie obejmuje finansowanie 3-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-

badawczych lub przemysłowych doktorantów.  

2. Staż musi być związany z realizacją pracy doktorskiej. Dofinansowanie obejmuje dojazd, 

zakwaterowanie, koszty pobytu, opłaty konferencyjne w ramach stażu. 

3. Preferowane będą ośrodki, z którymi PG ma podpisane umowy o współpracy lub 

prowadzi wspólne prace badawcze. 

4. Dopuszcza się też staże w nowych ośrodkach ze względu na doskonalenie naukowe 

doktorantów i możliwości nawiązania nowych kontaktów. 

5. Program stażu i ośrodki będą podlegały ocenie Centralnej Rady Kierowników Studiów 

Doktoranckich. 

6. Dofinansowanie ze środków projektu ma za zadanie pokryć koszty odbycia stażu, w tym 

w szczególności: 

a. Dojazd, 

b. Zakwaterowanie, 

c. Koszty pobytu, 

d. Ewentualne opłaty konferencyjne lub inne niezbędne z punktu widzenia realizacji 

pracy doktorskiej. 

§ 2. Zasady rekrutacji 

1. Wnioski pochodzące od doktorantów składane będą w Biurze Obsługi Doktorantów. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. 

2. Wnioski muszą zawierać: 

a. Informacje o ośrodku, w którym będzie się odbywał staż, w tym opis grupy 

badawczej, jej realizowana tematyka oraz CV lidera, 

b. Program wraz z uzasadnieniem istotności stażu dla danego doktoranta, 

c. Zgodę i rekomendację od opiekuna/promotora;  

d. List intencyjny z wyrażeniem zgody na przyjęcie doktoranta od kierownika 

grupy/laboratorium, do którego dana osoba chce wyjechać. 
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3. Warunkiem otrzymania stypendium w ramach projektu jest złożenie kompletu 

dokumentów rekrutacyjnych: 

a. Formularza danych uczestnika projektu, 

b. Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu, 

c. Deklaracji uczestnika projektu- deklaracja o przystąpienia do projektu w ramach 

programu kształcenia na III stopniu studiów, 

d. Oświadczenia uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych do celów 

realizacji projektu.  

4. Wnioski będą rozpatrywane przez Centralną Radę w sposób ciągły, nie rzadziej niż raz w 

miesiącu – do wyczerpania funduszy. 

5. Wyjazd na staż po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku musi odbywać się zgodnie z 

procedurami wyjazdowymi obowiązującymi na uczelni. 

6. Dofinansowanie stażu na jednego doktoranta wynosi 19 000 zł, zaś liczba staży 

przewidzianych na 2020 rok wynosi 18. 

7. Po powrocie ze stażu w ciągu 14 dni osoba wyjeżdżająca musi złożyć raport- (załącznik 

nr 2) w Biurze Obsługi Doktorantów i rozliczyć się z kosztów zgodnie z zasadami projektu 

oraz z zasadami obowiązującymi na PG. Do sprawozdania należy dołączyć 

potwierdzenie odbycia stażu w danym terminie. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2020 r.  

 


