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Gdańsk, 6 lipca 2015 r. 

 

Rada Koordynatorów 

Projektu AdancedPhD 

 

Ogłoszenie konkursu dotyczącego krajowych staży i praktyk – konkurs nr 11 

 

Na podstawie wewnętrznego Regulaminu stażowego dotyczącego udziału doktorantów Politechniki 
Gdańskiej w krajowych praktykach i stażach naukowo-przemysłowych, finansowanych ze środków 
projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów 
doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów 
Strategii Europa 2020” (Projekt Advanced PhD), zatwierdzonego przez Radę Koordynatorów w dn.  
6 listopada 2013 r., ogłaszamy w dniu dzisiejszym konkurs stażowy dla słuchaczy stacjonarnych 
Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej.  

O staże i praktyki krajowe mogą się ubiegać doktoranci lat I-IV studiujący na wszystkich 
wydziałach

1
 Politechniki Gdańskiej, pod warunkiem, że realizują swoje badania w obszarach 

kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020: 

1. Obszar architektury, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz.  
2. Obszar rozwiązań technologicznych w projektowania procesów przemysłowych i przetwórczych: Automatyka, 

Robotyka, Biotechnologia, Bioinformatyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Mechatronika, 
Nanotechnologia, itp.  

3. Budownictwo.  
4. Obszar przemysłów kultury, w tym edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w zakresie realizacji obrazu 

telewizyjnego, filmu, fotografii. 
5. Obszar techniczno-informatyczny.  
6. Obszar elektroniki i telekomunikacji.  
7. Energetyka. 
8. Logistyka.  
9. Inżynieria środowiska, ochrona środowiska. 
10. Zarządzanie i technologia produkcji w obszarze przemysłu, przetwórstwa, nauk rolniczych, ochrony środowiska.  
11. Obszar nauk medycznych w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi: pielęgniarstwo, fizjoterapia, geriatria, 

terapia genowa.  

UWAGA! Konkurs dotyczy 4 kategorii staży krajowych: 

 3-miesięcznych wyjazdowych staży naukowo-badawczych, 

 3-miesięcznych wyjazdowych staży inżynierskich, 

 3-miesięcznych lokalnych staży przemysłowych, 

 1-miesięcznych lokalnych praktyk przemysłowych. 

UWAGA!  Jest to ostatnia edycja konkursu na staże trzymiesięczne w ramach projektu 

Advanced PhD! Konkurs nie będzie przedłużany. Dopuszcza się jedynie możliwość ogłoszenia 

/ przedłużenia konkursu w zakresie praktyk 1-miesięcznych.  

W konkursie mogą wziąć udział również doktoranci, którzy wcześniej skorzystali już z oferty 

stażowej w ramach projektu Advanced PhD pod warunkiem, że staż ten będzie się odbywał w 

innej firmie i z zastrzeżeniem, że aplikacje dotyczące powtórnych staży będą rozpatrywane w 

następnej kolejności po rozpatrzeniu aplikacji osób, które o staż ubiegają się po raz pierwszy. 

Stażyści, którzy już dwukrotnie skorzystali z oferty stażowej w ramach projektu są wyłączeni z 

procedury konkursowej. 

                                                 
1
  W przypadku Wydziału Zarządzania i Ekonomii – tylko kierunku Zarządzanie. Dodatkowo projektem nie są objęci doktoranci 

IMP PAN. 
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Staże / praktyki zgłoszone do konkursu muszą się rozpocząć nie wcześniej niż 1 września i nie 
później niż 7 września 2015 roku. W związku z faktem, iż projekt kończy się 31 grudnia 2015 
roku wszystkie staże zgłoszone do konkursu muszą zostać zakończone i rozliczone najpóźniej 
do 7 grudnia 2015 roku. 

 

I. APLIKOWANIE O STAŻ / PRAKTYKĘ 

Aby przystąpić do procedury konkursowej, należy przygotować dokumenty zgodnie z podanym niżej 
opisem: 

1. Podanie w sprawie krajowego stażu / praktyki zawierające wniosek o przyznanie stażu / 
praktyki (załącznik nr 1 do podania) i formularz aplikacyjny (załącznik nr 2 do podania) – wg 
wzoru zamieszczonego na stronie projektu. 

 
2. Załączniki do podania o krajowy staż / praktykę, zgodnie z §4 Regulaminu: 

 
a) CV kandydata – podpisane przez doktoranta, 
b) wykaz opublikowanych osiągnięć naukowych kandydata (w oparciu o standardową 

bibliografię) – podpisany przez doktoranta, 
c) uzasadnienie wyboru stażu / praktyki przez kandydata (maksymalnie 2 strony) – podpisane 

przez doktoranta oraz promotora / opiekuna naukowego kandydata – z wyodrębnionymi i 
opatrzonymi tytułami akapitami:  

 zgodność tematyki stażu / praktyki z wybranym obszarem Strategii Europa 2020;  

 uzasadnienie celowości stażu / praktyki,  

 uzasadnienie możliwości przeniesienia zdobytego „know-how” do macierzystej jednostki 
oraz wykorzystania go w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej i w przyszłej pracy 
zawodowej, 

d) opinia opiekuna / promotora wyrażająca zgodę na udział w stażu / praktyce – podpisana przez 
promotora / opiekuna naukowego kandydata, 

e) formalne zaproszenie (oficjalne pismo na papierze firmowym) z jednostki przyjmującej 
stażystę / praktykanta – podpisane przez osobę upoważnioną / opiekuna, 

f) opis rodzaju pracy wykonywanej w ramach stażu / praktyki, wystawiony przez zapraszającą 
jednostkę – podpisany przez osobę upoważnioną / opiekuna,  

g) deklaracja zapraszającej jednostki zawarcia z Politechniką Gdańską umowy o staż 
doktorancki słuchaczy studiów III stopnia – podpisana przez osobę upoważnioną / opiekuna, 

h) pismo zapraszającej jednostki wskazujące opiekuna stażu / praktyki w jednostce, z którym 
zostanie zawarta umowa zlecenia na przygotowanie i przeprowadzenie stażu / praktyki – 
podpisana przez osobę upoważnioną / opiekuna. 

 
3. Formularz danych osobowych uczestnika projektu (wg wzoru zamieszczonego na stronie 

projektu). 
4. Załączniki do formularza – deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenia (wg wzoru 

zamieszczonego na stronie projektu). 

Dokumenty wymienione w pkt 2 e-h mogą stanowić jeden załącznik (na stronie projektu umieszczony 
został przykładowy wzór takiego dokumentu). Dokumenty wymienione w pkt 3 i 4 – tylko w przypadku 
osób, które nie dostarczyły tych dokumentów wcześniej przy zapisach do innych działań w projekcie. 

Wszystkie dokumenty powinny być uzupełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone w wersji 
papierowej bezpośrednio do Biura Projektu. Dodatkowo wersje elektroniczne dokumentów 
wymienionych w pkt 1 i 2 (w formacie PDF – najlepiej w postaci 1 pliku) oraz 3 i 4 (w formacie PDF) 
należy przesłać do Biura Projektu na adres: advancedPhD@pg.gda.pl, wpisując w temacie 
wiadomości: „krajowe staże / praktyki 2014/2015 – konkurs nr 11”. 

mailto:advancedPhD@pg.gda.pl
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Wszystkie dokumenty opisujące zasady przyznawania staży i praktyk krajowych wraz z formularzami 
wymaganych dokumentów będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu: 
www. advancedphd.pg.gda.pl . 

Nabór podań (i wysyłki dokumentów w wersji elektronicznej) odbywa się do 7 sierpnia 2015 r. 
(piątek) do godz. 15.00.  

 

II. PRZYZNANIE STYPENDIUM STAŻOWEGO 

Listy osób zaakceptowanych do udziału w stażu / praktyce zostaną podane do publicznej wiadomości 
na stronie projektu. 

Uczestnicy, których podanie o staż / praktykę zostanie rozpatrzone pozytywnie, zobowiązani są w 
trybie pilnym do: 

 uzyskania zgody kierownika studiów doktoranckich (lub osoby działającej z jego 
upoważnienia) na udział w stażu / praktyce krajowej i dopełnienia wszystkich formalności 
wewnętrznych na uczelni z tym związanych (delegacja bezkosztowa),  

 dostarczenia do Biura Projektu deklaracji uczestnika stażu / praktyki w wersji papierowej (wg 
wzoru zamieszczonego na stronie projektu odpowiedniego dla rodzaju stażu / praktyki) oraz 
oświadczenia dotyczącego badań lekarskich (wzór na stronie projektu), 

 wykupienia z własnych środków ubezpieczenia na okres stażu / praktyki (w zakresie NNW, KL 

i OC)
2
, 

 zawarcia z uczelnią oraz jednostką, w której odbywać się będzie staż/praktyka umowy o staż 
doktorancki słuchaczy studiów III stopnia (umowa trójstronna procedowana przez Biuro Karier, 
wzór dostępny na stronie projektu). 

Po dopełnieniu formalności ze strony doktoranta zostanie on ujęty na liście stypendialnej. Stypendium 

zostanie wypłacone przez rozpoczęciem stażu/praktyki. 

 

III. WYPŁATA WYNAGRODZENIA DLA OPIEKUNA STAŻU / PRAKTYKI 

W ramach projektu przewidziano także środki na przygotowanie staży krajowych i lokalnych oraz 
praktyk dla przedstawicieli przedsiębiorstwa, do którego jedzie doktorant. W przypadku praktyk 
jest to kwota 1.500 zł (pomniejszona o składki i podatki), zaś w przypadku stażu jest to 3.000 zł 
(pomniejszona o składki i podatki).  

Z opiekunem stażu / praktyki wskazanym w dokumentach aplikacyjnych zostanie zawarta osobna 
umowa zlecenia dotycząca zapewnienia doktorantowi miejsca i zadań związanych z odbywaniem 
stażu / praktyki w miejscu zatrudnienia opiekuna oraz opieki nad stażystą podczas stażu / praktyki. 
Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu zakończenia 
stażu / praktyki na podstawie ww. umowy oraz wystawionego do niej rachunku.  

W celu przygotowania umowy zlecenia i rachunku opiekun zobowiązany będzie pilnie dostarczyć do 
Biura Projektu następujące dokumenty: 

a)  formularz danych osobowych opiekuna stażu / praktyki (wzór na stronie projektu)   

                                                 

2
ubezpieczenie powinno uwzględniać specyfikę pracy podejmowanej w ramach stażu/praktyki (np. pracę w laboratorium) 

http://www.pg.gda.pl/advancedphd
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b)  oświadczenie opiekuna stażu / praktyki dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych (wzór na 
stronie projektu)  

c)  oświadczenie opiekuna stażu / praktyki dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (wzór na 
stronie projektu)  

d)  oświadczenie opiekuna stażu / praktyki jako personelu projektu (wzór na stronie projektu)  

e)  zgłoszenie do ubezpieczenia opiekuna stażu / praktyki – formularz ZUS w zależności od sytuacji 
zawodowej opiekuna stażu / praktyki: 

     w przypadku gdy wynagrodzenie opiekuna stażu / praktyki jest wyższe od minimalnego 
wynagrodzenia brutto (1.750 zł brutto/mc) lub opiekun stażu / praktyki prowadzi działalność 
gospodarczą i odprowadza z niej wszystkie składki (społeczne i zdrowotne) - formularz ZUS 
ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) wypełniony w cz. III, VIII, IX, X i podpisany w 
cz. XII poz. 01 (bez daty w cz. XI poz. 01), który jest dostępny na stronie ZUS: 
http://www.zus.pl/pliki/formularze/zza.pdf   

lub 

   w przypadku gdy wynagrodzenie opiekuna stażu / praktyki jest niższe od minimalnego 

wynagrodzenia brutto (1.750 zł brutto/mc) lub opiekun stażu / praktyki prowadzi działalność 
gospodarczą, ale nie odprowadza z niej wszystkich składek - formularz ZUS ZUA (zgłoszenie 
do ubezpieczeń) wypełniony w cz. III, IV, XI (w przypadku różnych adresów dodatkowo XII, XIII) 
i podpisany w części XV poz. 01 (bez daty w cz. XI poz. 01), który znajduje się na stronie ZUS: 
http://www.zus.pl/pliki/formularze/zua.pdf  

f)   wyrejestrowanie z ubezpieczenia opiekuna stażu / praktyki - formularz ZUS ZWUA 
(wyrejestrowanie z ubezpieczeń) wypełniony w cz. III i podpisany w cz. VI poz. 01 (bez daty w cz. 
V poz. 01), który jest dostępny na stronie ZUS:  http://www.zus.pl/pliki/formularze/zwua.pdf . 

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej (celem sprawdzenia) na adres: 
advancedPhD@pg.gda.pl, a następnie złożyć podpisane w oryginale w Biurze Projektu. 

 

IV. ROZLICZENIE STAŻU / PRAKTYKI 

Po odbyciu stażu / praktyki należy w przeciągu 14 dni kalendarzowych, jednakże nie później niż do 
7 grudnia 2015 r., dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty w wersji papierowej: 

a) ze strony stażysty: 

 raport ze stażu / praktyki (wg wzoru zamieszczonego na stronie projektu), 

 oficjalne pismo (na papierze firmowym) wystawione przez instytucję zapraszającą (np. od 
kierownika/opiekuna), potwierdzające pobyt na stażu / praktyce (na stronie projektu 
umieszczony został przykładowy wzór takiego dokumentu), 

 kopie biletów i/lub w przypadku podróży lotniczej kart pokładowych lub w przypadku 
korzystania z samochodu oświadczenia w tej sprawie (na stronie projektu umieszczony został 
przykładowy wzór takiego dokumentu) - nie dotyczy staży i praktyk lokalnych, 

 karty czasu pracy stażysty / praktykanta za każdy miesiąc stażu / praktyki (wg wzoru 
zamieszczonego na stronie projektu), rozliczające przepracowane godziny (wymóg: minimum 
6 h dziennie). 

b)  ze strony opiekuna stażu / praktyki – karty czasu pracy opiekuna za każdy miesiąc stażu / praktyki 
(wg wzoru zamieszczonego na stronie projektu), poświadczające sprawowanie w sposób ciągły 

http://www.zus.pl/pliki/formularze/zza.pdf
http://www.zus.pl/pliki/formularze/zua.pdf
http://www.zus.pl/pliki/formularze/zwua.pdf
mailto:advancedPhD@pg.gda.pl
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opieki nad stażystą / praktykantem (brak wymogu odnośnie minimalnej liczby godzin poświęconej 
stażyście / praktykantowi). 

 

 
W imieniu Rady Koordynatorów 

dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. nadzw. PG 

 

Kierownik Projektu 


