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Politechnika Łódzka zaprasza do udziału w projekcie PROM - Międzynarodowa 

wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej  

w roku akademickim 2019/2020 
 

 

Jaki jest cel projektu? 

Celem Projektu jest zwiększenie międzynarodowej wymiany doktorantów na Politechnice Łódzkiej,  

a co za tym idzie podniesienie jakości i umiędzynarodowienia kształcenia III stopnia, wzmocnienie współpracy z 

uczelniami zagranicznymi.  

 

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej „PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

Co projekt oferuje? 

W roku akademickim 2019/2020 oferujemy dofinansowanie 80 mobilności, trwających od 5 do 30 dni, w tym: 

• 40 wyjazdów Doktorantów/ek Politechniki Łódzkiej do ośrodków zagranicznych, oraz 

• 40 przyjazdów Doktorantów/ek z ośrodków zagranicznych na Politechnikę Łódzką. 

 

Wyjazdy i przyjazdy 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. 

Cele mobilności doktorantów powinny być ściśle związane z tematyką realizowanego doktoratu.  

 

https://www.p.lodz.pl/pl
https://nawa.gov.pl/
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Projekt „PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej, nr POWR.03.03.00-00-PN13/18. 

Kto może uczestniczyć w Projekcie? 

• Doktoranci/tki Politechniki Łódzkiej, tj. osoby kształcące się na III stopniu studiów prowadzonych na 

PŁ, w tym uczestnicy Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej oraz 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 PŁ. 

 

Do kiedy należy złożyć wniosek? 

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2020 r. 

PŁ może ogłosić rekrutacje uzupełniające. 

 

Jakiego są finansowe zasady udziału w projekcie? 

Projekt zapewnia Uczestnikom dofinansowanie: 

• kosztów utrzymania w zryczałtowanej wysokości w zależności od liczby dni pobytu, wliczając 2 dni 

podróży, oraz 

• kosztów dojazdu (tj. podróży, ubezpieczenia i wizy) w zryczałtowanej wysokości w zależności od 

odległości (w km) w linii prostej między miejscem zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki a 

miejscowością pobytu w instytucji goszczącej. 

Dodatkowo, Kandydaci/tki mogą wystąpić o pokrycie kosztów opłat konferencyjnych, szkoleniowych, kursów, 

itp. Dodatkowe dofinansowanie będzie przyznane w zależności od dostępności środków w Projekcie. 

 

Gdzie mogę znaleźć dodatkowe informacje o projekcie? 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu https://www.ife.p.lodz.pl/promobility 

Strona jest dostępna w języku polskim i angielskim. 

 

Z kim mogę skontaktować się w przypadku pytań dotyczących projektu? 

Prosimy o kontakt z Biurem Projektu zlokalizowanym w Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ,  

ul. Żwirki 36, 90-539 Łódź, budynek A16, I piętro: 

• pokój 111 - obsługa Kandydatów z PŁ wnioskujących o wyjazd za granicę  

• adres mailowy: promobility-outgoing@info.p.lodz.pl 

nr tel.: 638 38 77, 638 38 72, 638 38 73 

• pokój 110 - obsługa Kandydatów z zagranicy wnioskujących o przyjazd do PŁ 

• adres mailowy: promobility-incoming@info.p.lodz.pl 

nr tel.: 638 38 72, 638 38 73, 638 38 74 

 

Zapraszamy do składania wniosków! 

https://www.ife.p.lodz.pl/promobility
promobility-outgoing@info.p.lodz.pl
promobility-incoming@info.p.lodz.pl

