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OGŁOSZENIE NAWA - PROM
kontynuacja naboru wniosków - nabór ciągły

W związku z realizacją projektu „PROM - Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Aka
demickiej”, zapraszamy wszystkich zainteresowanych doktorantów z UR, do składania wniosków na stypendia 
wyjazdowe.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU mogą być doktoranci lub asystenci z otwartym przewodem 
doktorskim, którzy nie ukończyli 40 roku życia.

Wykaz niezbędnych dokumentów:
1. Formularz uczestnictwa w projekcie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i 

kadry akademickiej.
2. Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające posiadanie statusu kandydata na uczestnika/uczestniczkę 

studiów doktoranckich na UR waz ze średnią ocen.
3. Zaświadczenie z Dziekanatu o otwarciu przewodu doktorskiego.
4. Dokument potwierdzający znajomość języka niezbędnego do zrealizowania programu wyjazdu w jed

nej z następujących form:
a) Oświadczenie Kandydata / Kandydatki,
b) międzynarodowy certyfikat,
c) zaświadczenie z jednostki, w której Kandydat/Kandydatka ukończył kurs na danym poziomie zna

jomości języka,
d) kserokopia protokołu z egzaminu doktorskiego potwierdzona za zgodność z oryginałem.

5. Oryginał lub kopię potwierdzenia przyjęcia Kandydata/Kandydatki z Instytucji przyjmującej, np. w for
mie: oryginalnego pisma, wydruku z poczty e-mail lub faksu.

6. CV wraz z dorobkiem naukowym oraz liczba punktów za publikacje naukowe związane z tematyką re
alizowanej pracy doktorskiej.

7. Dodatkowo w przypadku konferencji (informacja o konferencji i potwierdzenie zakwalifikowania refe- 
ratu/posteru)

Formularz podpisany przez Kandydata / Kandydatkę oraz opiekuna naukowego wraz z wymaganymi dokumen
tami należy złożyć osobiście do Działu Nauki i Projektów pok. 6, al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów.

W przypadku osoby z niepełnosprawnością, która uniemożliwia jej złożenie dokumentów w takiej formie, 
formę złożenia dokumentów - stosownie do rodzaju niepełnosprawności - określi każdorazowo Kierownik 
projektu.

Nabór trwado momentu obsadzenia wszystkich miejscna wyjazd zagraniczny.Wnioski 
podlegają ocenie formalnej i merytorycznej w trybie ciągłym wg kolejności zgłoszeń.

Dokumenty niekompletne, nieczytelne i niespełniające warunków formalnych, w tym złożone po terminie, nie będą 
rozpatrywane. Przez datę złożenia dokumentów rozumie się dzień wpływu dokumentu do Biura rekrutacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na:..................................................

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: pr0mur@ur.edu.pl
Dr Maciej Kluz - Koordynator projektu

ul. Zelwerowicza 4, 35- 601 Rzeszów, budynek D9, pok. 333
tel. +48177855360, e-mail: mkluz@ur.edu.pl

Mgr Ewa Przybyszewska - koordynator administracyjny projektu 
al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów, pok. 6, tel.

178721189, e- mail: ewaprz@ur.edu.pl
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LIMIT DOSTĘPNYCH MIEJSC:

Odległość*
liczba 
dniu

liczba 
miejsc

poniżej 500 km 7 6

500-999
1000-2999

14 5
14 5

3000-6000 14 5

*Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania, a miejscowością pobytu (w km).
* Liczbę dni pobytu należy obliczyć w następujący sposób: liczba dni wydarzenia, w którym uczestnik bierze 
udział + maksymalnie 2 dni (1 dzień na dojazd do miejsca odbywania kształcenia i 1 dzień na powrót).

Limit miejsc na poszczególne typy działań:

1. Wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury ba
dawczej niedostępnej w Polsce (7 Doktorantów).

2. Pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego (9 Doktorantów).
3. Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk) (5 Doktoran

tów).

Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty opłat wizowych lub związa 

nych z legalizacją pobytu.

Koszty utrzymania

Odległość w linii prostej między 
miejscem zamieszkania uczestnika 
a miejscowością pobytu (w km)

Wysokość stawki 
zryczałtowanej na 

osobę

Poniżej 500 1000 zł.

500—999 2000 zł.

1000-2999 3000 zł.

3000-6000 4000 zł.

2https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/col2017a986532/index.html

Liczba dni 
pobytu

W przypadku wyjazdu/przyjazdu do 
krajów OECD, a także miast z krajów 

spoza OECD znajdujących się w 
pierwszej 50-tce raportu MERCER1

W przy
padku pozo
stałych Kra

ków

5 4 000 zł 3 000 zł

6 4 420 zł 3 260 zł

7 4 840 zł 3 520 zł
8 5 260 zł 3 780 zł

9 5 680 zł 4 040 zł
10 6 100 zł 4 300 zł
11 6 520 zł 4 560 zł
12 6 940 zł 4 820 zł

13 7 360 zł 5 080 zł

14 7 780 zł 5 340 zł

https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/col2017a986532/index.html

