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Łódź, 3 marca 2020 r. 

 
Komunikat dotyczący drugiej tury rekrutacji Doktorantów i Doktorantek do udziału w projekcie 

PROM w roku akademickim 2019/2020 
 

Szanowni Państwo, 
 

Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ ogłasza kolejną turę rekrutacji dla doktorantów z 
zagranicy do udziału w projekcie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i 
kadry akademickiej w roku akademickim 2019/2020. 

 
Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką w ramach umowy z Narodową Agencją 
Wymiany Akademickiej i finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
Celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej wymiany doktorantów na PŁ, podniesienie 
jakości i umiędzynarodowienia kształcenia III stopnia oraz wzmocnienie współpracy z uczelniami 
zagranicznymi. 

 
W ramach 2. tury rekrutacji oferujemy dofinansowanie 20 przyjazdów doktorantów/ek z 
ośrodków zagranicznych na Politechnikę Łódzką. 

 
Mobilności muszą być związane z tematyką pracy doktorskiej oraz powinny zostać zrealizowane 
najpóźniej do 30 września 2020 r. Czas trwania mobilności to minimum 5 i maksymalnie 30 dni. 

 
Projekt zapewni Uczestnikom/czkom dofinansowanie: 
 kosztów utrzymania w zryczałtowanej wysokości (od 4 do 12 tys. zł) w zależności od liczby dni 

pobytu, wliczając 2 dni podróży, oraz 
 kosztów dojazdu (tj. podróży, ubezpieczenia i wizy) w zryczałtowanej wysokości (od 1 do 5 tys. 

zł) w zależności od odległości (w km) w linii prostej między miejscem zamieszkania 
Uczestnika/czki a miastem Łódź. 

Termin przyjmowania zgłoszeń to 31 marca br.  
 

W załączeniu znajdą Państwo informację o oferowanych mobilnościach. 
 

Więcej informacji jest dostępnych: 
 na dwujęzycznej stronie internetowej projektu: https://www.ife.p.lodz.pl/promobility 
 w Biurze Projektu zlokalizowanym w Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, 

ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, budynek A16, I piętro - pokój 110, adres mailowy: promobility-
incoming@info.p.lodz.pl, nr tel.: 638 38 74, 638 38 73, 638 38 72 

 
Z poważaniem, 
dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ 
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej 



 
 

 

   

 

List of offered mobilities 
Arrivals of PhD candidates from foreign institutions at TUL 

 
 

 
a) number of mobilities: 20 

 
 

b) number of mobilities based on period of stay in Poland: 
 

number of mobility days* number of mobilities   
5 4 

7 6 

14 3 

21 1 

30 6 

total numer of mobilities 20 
*number of days of stay (including 2 days of travel) 

 
 

c) number of mobilities based on distance: 
 

distance (km)** number of mobilities 

under 500 km 3 

500 – 999 km 3 

1000 – 2999 km 9 

3000 – 6000 km 1 

more than 6000 km 4 

total numer of mobilities 20 
**distance (in km) in a straight line between the place of residence of the Project Participant and the city of Lodz 

 


