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Regulamin wewn ętrzny Projektu “Rozwój interdyscyplinarnych studiów  
doktoranckich na Politechnice Gda ńskiej w zakresie nowoczesnych 

technologii“ dotycz ący wyjazdów nauczycieli akademickich PG/IMP PAN 
na zagraniczny sta ż naukowo-dydaktyczny . 

§1 

Celem nadrzędnym mobilności w/w uczestników Projektu jest zwiększenie 

potencjału dydaktycznego Studium Doktoranckiego na Politechnice Gdańskiej (PG) 

oraz transfer zdobytej wiedzy naukowo-dydaktycznej i „know-how” do macierzystych 

jednostek. 

§2 
Na początku każdego półrocza Rada Koordynatorów rozpatrzy złożone 

wnioski i zatwierdzi plan wyjazdów. W przypadku niewyczerpania puli wyjazdów na 

dane półrocze Kierownik Projektu może ogłaszać kolejne konkursy w danym 

półroczu. 

§3 
Wnioski mogą składać samodzielni pracownicy naukowo-dydaktycznie danej 

jednostki uczestniczącej w Projekcie na stałe zatrudnieni jedynie jednostkach 

biorących udział w projekcie: 

1. Wydział Chemiczny PG 

2. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG 

3. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG 

4. Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN) 

§4 

Wzór wniosku (załącznik nr 1) musi zawierać  

a) Dane kandydata  

b) Krótki opis celu jego wyjazdu  

c) Krótki opis instytucji, do której wyjeżdża.  
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§5 

Celem dwumiesięcznych staży kadry dydaktycznej studium powinno być nabycie, 

rozwinięcie czy też doskonalenie swoich możliwości naukowych i dydaktycznych w 

celu zaoferowania nowych przedmiotów na studium, czy też wprowadzeniu nowej 

tematyki badawczej w zakresie nowoczesnych technologii objętych projektem, która 

to tematyka przełoży się na ofertę innowacyjnych tematów prac doktorskich. 

§6 

Zaakceptowany wykładowca otrzyma stypendium wyjazdowe  z projektu w 

wysokości podane w załączniku 2, które m.in. ma pokryć koszty jego wyjazdu, 

pobytu i ubezpieczenia za granicą w okresie dwóch miesięcy. Biuro projektu może 

pomóc logistycznie zorganizować wyjazd danej osoby. 

§7 

1) Rozliczeniem wyjazdu (stypendium wyjazdowego) będzie przedstawienie: 

a. Pisemnego raportu do 2 stron formatu A4 w języku angielskim,  

b. Pisma potwierdzającego pobyt w danej instytucji wystawionego przez 

instytucję zapraszającą (np.: od kierownika/opiekuna) , 

c. Kopii biletów i kart pokładowych w przypadku podróży lotniczej. 

 

Gdańsk, 15 lutego 2013  W imieniu Rady Koordynatorów 

Dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. PG 

  

 

  Kierownik Projektu 
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Załącznik nr 1  

Visiting Professor – outgoing fellowship 

Application Form 

 

Name of the candidate: 

 

Name of his/her unit (Department): 

 

Name and address of the outgoing institution: 

 

Proposed period of his/her fellowship: 

 

Scientific and educational programme of his/her fellowship (up to 20 lines): 

 

Short CV of the candidate (up to 10 lines) including number of his/her publications 

(only from ISI list – with non-zero IF) and number of Ph.D. students supervised 

(currently and in the past): 

 

Potential benefits of his/her fellowship for the Project (up to 15 lines): 

 

Confirmation statement: 

Hereby I certify that …. (PG or PAN) is my only permanent employer. 
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Załącznik nr 2  

Wysoko ści stypendium dla profesorów wizytuj ących w poszczególnych 
latach trwania projektu 

 

Rok Kwota (w zł) 
2010 24 000 
2011 24 000 
2012 25 000 
2013 25 000 
2014 26 000 
2015 26 000 

 


