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Gdańsk, 25 sierpnia 2015 r. 

 

Rada Koordynatorów  

Projektu AdancedPhD 

 

 

Ogłoszenie konkursu dotyczącego staży zagranicznych – dodatkowy konkurs nr 11 

 

Na podstawie wewnętrznego Regulaminu stażowego dotyczącego wyjazdów doktorantów Politechniki 
Gdańskiej na zagraniczne staże naukowo-dydaktyczne, finansowane 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), przyjętego w dn. 6 listopada 2013 r., zmienionego i zatwierdzonego w dn.  
23 lutego 2015 r. przez Radę Koordynatorów ogłaszamy w dniu dzisiejszym konkurs stażowy dla 
słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej.  

UWAGA! Jest to ostatnia edycja konkursów zagranicznych realizowanych w ramach projektu 
„Advanced PhD” i jedyna skierowana również do doktorantów z obszaru „Nowoczesne 
Technologie”1, do tej pory wykluczonych z procedury konkursowej. Konkurs nie będzie 
przedłużany. 

O staże zagraniczne w ramach ostatniego konkursu mogą się ubiegać doktoranci lat II-IV oraz 
wyjątkowo I roku studiów, którzy w procedurze konkursowej zostaną potraktowani tak samo 
jak doktoranci II roku, studiujący na wydziałach: Inżynierii Lądowej i Środowiska, Architektury, 
Elektrotechniki i Automatyki, Oceanotechniki i Okrętownictwa, Mechanicznym2, Zarządzania i 
Ekonomii (tylko dla kierunku Zarządzanie) oraz wyjątkowo także: Chemicznym, Fizyki 
Technicznej i Matematyki Stosowanej lub Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki3, 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.  

                                                 

1 Doktoranci obszaru Nowoczesne Technologie (WETI, WFTiMS i WChem) są objęci obecnym konkursem, mimo że wydziały te podlegają w tym zakresie pod 
inny projekt – InterPhD, w ramach którego wcześniej istniała możliwość ubiegania się o staże zagraniczne. Projekt InterPhD kończy się z dniem 30 września 
2015 roku, co uniemożliwia doktorantom wyjazd na staż kończący się po tej dacie. Informacje na temat projektu InterPhD znajdują się na stronie: 
www.InterPhD.pg.gda.pl  

2 Doktoranci IMP PAN nie są wcale objęci projektem Advanced PhD. 

3 Patrz: przypis 1 powyżej.  

http://www.interphd.pg.gda.pl/
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UWAGA! W konkursie nie mogą brać udziału doktoranci, którzy wcześniej skorzystali już z 

oferty stażowej w ramach projektu „Advanced PhD” lub „InterPhD”. 

Konkurs dotyczy wyłącznie 3-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-badawczych, które 
rozpoczną się w drugiej połowie września 2015 roku, jednak nie później niż 28 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 28 grudnia 2015 roku. 

 

I. APLIKOWANIE O STAŻ  

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

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

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

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

bibliografię) – podpisane przez doktoranta,  
c) opinia opiekuna / promotora nt. zaproponowanego stażu wyrażająca zgodę na wyjazd 

aplikanta (w języku angielskim) – podpisana przez promotora / opiekuna naukowego 
doktoranta, 

d) zaproszenie z zagranicznej instytucji naukowej (w języku angielskim) – podpisane przez 
osobę upoważnioną / osobę zapraszającą / opiekuna stażu (na stronie projektu 
umieszczony został przykładowy wzór takiego dokumentu), 

e) podsumowanie dorobku naukowego osoby zapraszającej – publikacji i prowadzonych 
projektów (1 strona) – podpisane przez osobę zapraszającą (opiekuna stażu), 

f) opis projektu / zadań naukowo-dydaktycznych, które ma realizować kandydat podczas 
stażu (maksymalnie 2 strony, w języku angielskim) – podpisany przez doktoranta i jego 
promotora / opiekuna naukowego oraz opiekuna w instytucji zapraszającej – z 
wyodrębnionymi i opatrzonymi tytułami akapitami:  

 proponowany projekt;  

 zgodność tematyki stażu z wybranym obszarem Strategii Europa 2020;  

 możliwość uczestniczenia podczas stażu w zajęciach dydaktycznych / 
szkoleniowych;  

 możliwość przeniesienia zdobytego „know-how” do macierzystej jednostki w Polsce). 
 
3. Formularz danych osobowych uczestnika projektu. 
4. Załączniki do formularza – deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenia. 

Dokumenty wymienione w pkt 3 i 4 – tylko w przypadku osób, które nie dostarczyły tych dokumentów 
wcześniej przy zapisach do innych działań w projekcie „Advanced PhD”. 

Wszystkie dokumenty powinny być uzupełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone w wersji 
papierowej bezpośrednio do: 

 Biura Projektu „Advanced PhD” (Gmach B, pok. 603) – w przypadku aplikacji spoza obszaru 
„Nowoczesne Technologie”, 

 Biura Projektu „InterPhD” (Chemia B, pok. 4) – w przypadku aplikacji z obszaru „Nowoczesne 
Technologie”. 
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Dodatkowo wersje elektroniczne dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 (w formacie PDF – najlepiej w 
postaci 1 pliku zbiorczego) oraz w pkt 3 i 4 (w formacie Word lub PDF) należy przesłać do: 

 Biura Projektu „Advanced PhD” na adres: advancedPhD@pg.gda.pl – w przypadku aplikacji 
spoza obszaru „Nowoczesne Technologie”, 

 Biura Projektu „InterPhD” na adres: interphd@pg.gda.pl – w przypadku aplikacji z obszaru 
„Nowoczesne Technologie”, 

wpisując w temacie wiadomości: „staże zagraniczne 2014/2015 – konkurs nr 11”. 

Wszystkie dokumenty opisujące zasady przyznawania staży zagranicznych 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 września 2015 r. 
(poniedziałek) do godz. 13.00. 

 

II. PRZYZNANIE STYPENDIUM STAŻOWEGO 

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

Uczestnicy, których podanie o wyjazd zagraniczny zostanie rozpatrzone pozytywnie, zobowiązani są 
w trybie pilnym: 

 do uzyskania zgody Rektora na wyjazd na staż zagraniczny (lub osoby działającej z jego 
upoważnienia) i dopełnienia wszystkich formalności wewnętrznych na uczelni związanych z 
wyjazdem – podpisany Wniosek o wyjazd za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i 
szkoleniowych4 (wg wzoru zamieszczonego na stronie projektu), którego kopię wraz z kopią 
skierowania należy przekazać do Biura Projektu,  

 do dostarczenia w wersji papierowej do Biura Projektu deklaracji uczestnika stażu (wg wzoru 
zamieszczonego na stronie projektu), 

 do wykupienia z własnych środków ubezpieczenia na okres stażu (w zakresie NNW, KL i 
OC)5. 

Po dopełnieniu formalności ze strony doktoranta zostanie on ujęty na liście stypendialnej. Stypendium 
zostanie wypłacone przez rozpoczęciem stażu. 

 

III. ROZLICZENIE STAŻU  

Po odbyciu stażu zagranicznego należy w przeciągu 14 dni kalendarzowych, jednakże nie później 
niż do 28 grudnia 2015 r., dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty w wersji papierowej: 

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

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

                                                 

4 UWAGA! Wniosek ten dotyczy dopełnienia procedury uczelnianej, którą reguluje Zarządzenie Rektora PG nr 5/2007 z 

31.01.2007 zmienione Zarządzeniem Rektora PG nr 11/2014 z 24.02.2014 
5 ubezpieczenie powinno uwzględniać specyfikę pracy podejmowanej w ramach stażu (np. pracę w laboratorium) 

mailto:advancedPhD@pg.gda.pl
mailto:interphd@pg.gda.pl
http://www.advancedphd/
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 kopie biletów / kart pokładowych lub oświadczenie poświadczające podróż do/z miejsca stażu 
(na stronie projektu umieszczony został przykładowy wzór takiego dokumentu). 

  

 

 

 

W imieniu Rady Koordynatorów 

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

 

Kierownik Projektu 


