
 
 

 
ZASADY KWALIFIKACJI 

 
Poniżej przedstawiamy „krok po kroku” procedurę aplikowania do udziału w Projekcie. 

 
 

KROK 1. Prosimy o zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu konkursu (wraz z 
załącznikami) -  dokument jest dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania. 
 
 
KROK 2. Prosimy o sprawdzenie, czy spełnia Pan/Pani kryteria formalne, aby zostać 
Uczestnikiem/czką Projektu. 
 
Uczestnikami/czkami Projektu mogą być wyłącznie: 

 Doktoranci/tki Politechniki Łódzkiej, tj. osoby kształcące się na III stopniu studiów 
prowadzonych na Politechnice Łódzkiej, w tym: 
a) uczestnicy Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej oraz 
b) uczestnicy studiów doktoranckich. 

 Doktoranci/tki zagranicznych uczelni, tj. osoby realizujące w krajach innych niż 
Polska program studiów prowadzący do uzyskania stopnia doktora (np. doctoral 
programme/PhD programme/inne równorzędne) w dyscyplinach naukowych 
odpowiadających prowadzonym studiom III stopnia na Politechnice Łódzkiej 
/ścieżkom kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki 
Łódzkiej. 
 

Status doktoranta/ki musi być zachowany przez Uczestnika/czkę przez cały okres jego/jej 
udziału w Projekcie. 
 
Doktoranci/tki z instytucji zagranicznych wnioskujący o przyjazd do PŁ proszone są o 
załączenie do wniosku o dofinansowanie mobilności aktualnego zaświadczenia wystawionego 
przez instytucję macierzystą, potwierdzającego posiadanie statusu doktoranta/ki. W 
przypadku Kandydatów/ek z PŁ status doktoranta/ki potwierdza Biuro Projektu. 
 
Dodatkowo Kandydat/ka musi posiadać znajomość języka obcego (tj. języka, w którym 
odbywa się wymiana) na poziomie minimum B2. Kryterium jest oceniane na podstawie 
oświadczenia składanego we wniosku o dofinansowanie mobilności. 
 
 
KROK 3. Prosimy o sprawdzenie, czy planowana przez Państwa mobilność wpisuje się 
w możliwości oferowane w ramach projektu. 
 
Kandydat/ka może ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie jednej mobilności i może w 
związku z tym otrzymać dofinansowanie tylko na jeden wyjazd/przyjazd. 
 
W ramach projektu należy zrealizować zagraniczną mobilność określoną poprzez: 

 liczbę dni pobytu tj. od 5 do 30 dni (wliczając 2 dni przeznaczone na podróż), 
Kandydat/ka do udziału w projekcie może wnioskować o mobilność trwającą 5, 7, 14, 
21 lub 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Kandydat/Kandydatka może 



 
 

wnioskować o wyjazd trwający +/- 2 dni (jednakże nie krótszy niż 5 i nie dłuższy niż 
30 dni) np. gdy planowany jest udział w konferencji lub zorganizowanej formie 
kształcenia tj. szkoła letnia/zimowa, ze ściśle określonym terminem realizacji. 
 

 rodzajem kraju docelowego (OECD i miasta znajdujące się w pierwszej pięćdziesiątce 
raportu MERCER lub kraje spoza OECD), oraz 
 

 odległością w linii prostej (w km) między miejscem zamieszkania Uczestnika/czki a 
miejscowością pobytu w instytucji goszczącej. 

 
Lista oferowanych mobilności w ramach Projektu jest zawarta w załączniku 1 do 
Regulaminu. 
 
W przypadku niewykorzystania puli środków przypadających na wyjazdy/przyjazdy, PŁ może 
zdecydować o dokonaniu przesunięć pomiędzy kategoriami budżetowymi, uwzględniając 
zasady realizacji programu i dopuszczalne limity dotyczące przesunięcia środków w 
Projekcie. 
 
 
KROK 4. Proszę ustalić z uczelnią goszczącą cele wizyty i termin przyjęcia 
 
Kandydat/tka powinien/na ustalić z uczelnią goszczącą cele wizyty i jej termin oraz uzyskać 
i dołączyć do dokumentów aplikacyjnych potwierdzenie przyjęcia (np. list, wiadomość 
mailowa). Dokument ten powinien: (1) potwierdzać gotowość przyjęcia Kandydata/ki, (2) 
uwzględniać informację o terminie mobilności, (3) wskazywać harmonogram planowanych 
działań merytorycznych, (4) zawierać informację o wyrażeniu zgody na realizację programu 
w jednostce przyjmującej, (5) wskazywać dane opiekuna naukowego w instytucji goszczącej. 
 
Z uwagi na przyjęty harmonogram rekrutacji (zał. Nr 4 do Regulaminu) prosimy o 
planowanie mobilności rozpoczynających się nie wcześniej niż z początkiem marca 2020 r. W 
przypadku wyjazdów/przyjazdów do/z odległych krajów prosimy dodatkowo wziąć pod uwagę 
terminy ewentualnych procedur wizowych, dostępność i ceny biletów lotniczych itp. Państwa 
mobilność musi zostać zakończona najpóźniej do 30 września 2020 r. 
 
Prosimy o określenie celu wyjazdu/przyjazdu poprzez wskazanie wybranych/ej form/y 
kształcenia, zaznaczając swój wybór na formularzu aplikacyjnym. Prosimy o zapoznanie się z 
Kartą oceny Kandydata/ki dostępną (załącznik nr 6 do Regulaminu), w której wskazano 
maksymalną punktację dla planowanych form kształcenia. 
 
W trakcie jednej mobilności Uczestnik/czka może wziąć udział maksymalnie w 3 formach 
kształcenia, które zrealizuje w tym samym miejscu, o ile jest to uzasadnione merytorycznie 
(np. bierze udział w konferencji oraz zbiera materiały do pracy doktorskiej). W takim 
przypadku dofinansowanie w ramach Projektu obejmie cały okres realizacji wszystkich form 
kształcenia, pod warunkiem, że pomiędzy nimi nie ma przerw. Terminy realizacji 
poszczególnych form kształcenia mogą na siebie nachodzić. 
 
Uprawnione formy kształcenia, dotyczące wyjazdów i przyjazdów, mogą mieć na celu: 



 
 

 aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. wystąpienie/prezentacja, udział 
w sesji posterowej i flash talk) 

 pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego 
 udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i 

prowadzący zajęcia) 
 wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej 

infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce 
 udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych 

lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych 
 udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub 

działalności wdrożeniowej) 
 wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych 
 udział w spotkaniach brokerskich 
 prowadzenie zajęć dydaktycznych 
 udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego 
 inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji Uczestnika 

Projektu. 
 

 
KROK 5. Prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Projektu 
 
W celu udziału w procesie kwalifikacji należy złożyć w Biurze Projektu następujące 
dokumenty: 
 

 Wniosek o dofinansowanie mobilności (załącznik 5 do Regulaminu), 
 

 Dokument (np. list, wiadomość mailowa) potwierdzający gotowość przyjęcia 
Kandydata/tki przez instytucję goszczącą, 
 

 Dokument wystawiony przez uczelnię macierzystą potwierdzający, iż Kandydat/tka 
posiada obecnie status doktoranta/ki uczelni (dotyczy wyłącznie doktorantów/ek z 
ośrodków zagranicznych planujących przyjazd do PŁ). 

 
Dokumenty należy złożyć osobiście do Biura Projektu lub przesłać ich skany mailowo. 
 
Czekamy na Państwa zgłoszenia do 31 stycznia 2020 r. 
 
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu. 
 


