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Regulamin aplikowania na 

MIESIĘCZNE STAŻE DLA DOKTORANTÓW STUDIÓW IDSMM 

realizowane w ramach projektu 

„PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling” 

 
§ 1 

Informacje ogólne 

1. Projekt "PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling", zwany dalej Projektem, 

jest realizowany przez Uniwersytet Gdański i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo 

wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 roku.  

3. Biuro Projektu znajduje się w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

4. Staż dla doktoranta studiów IDSMM (Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling) 

prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, zwany dalej Stażem, jest miesięcznym 

stażem naukowym odbywanym w ramach Projektu, mającym na celu umożliwienie doktorantowi tych 

studiów zapoznanie się z tematyką naukową związaną z realizowanym przez niego projektem poza 

macierzystym ośrodkiem, zdobycia dodatkowej wiedzy oraz nawiązania kontaktów przydatnych w 

przyszłej pracy naukowej. Koszty podróży na Staż, koszty pobytu oraz koszty ubezpieczenia na czas 

trwania Stażu będą pokryte z budżetu Projektu. 

 
§ 2 

Kryteria uczestnictwa i aplikowanie na Staż 

1. Uczestnikiem Stażu może być jedynie doktorant studiów IDSMM realizowanych na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2014/2015. 

2. W roku akademickim 2014/2015 na Staż może wyjechać maksymalnie 10 doktorantów. Staże będą 

realizowane w terminie do 31.05.2015. Zakłada się, że średni koszt podróży na Staż przypadający na 

jednego uczestnika nie przekroczy kwoty 1 500 zł, zaś średni koszt pobytu – kwoty 6 500 zł. 

3. W celu wzięcia udziału w Stażu należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać WNIOSEK 

(Załącznik nr 1) dostępny również na stronie http://mat.ug.edu.pl/idsmm, uzyskać wymagane 

podpisy, a następnie złożyć go w Biurze Projektu, u p. Grażyny Pogorzelskiej, nie później niż do 31 

stycznia 2015 roku. 

4. Każdy doktorant, który złoży prawidłowo wypełniony WNIOSEK, będzie mógł wyjechać na Staż. 

 

  

http://mat.ug.edu.pl/idsmm
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§ 3 

Obowiązki uczestnika Stażu 

1. Doktoranci przed wyjazdem na Staż, zobowiązani są do wypełnienia i podpisania DEKLARACJI 

SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA (Załącznik nr 2). 

2. Doktoranci, którzy wyjadą na Staż, zobowiązani są do 

a) Stosowania się do procedur, obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim, dotyczących 

wyjazdów, w szczególności wyjazdów zagranicznych, opisanych na stronie Biura Współpracy z 

Zagranicą UG:  

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/biuro_wspolpracy_z_zagrani

ca/wspolpraca_zagraniczna/wyjazdy 

b) Odbycia Stażu zgodnie z planem, ustalonym wspólnie z promotorem tematyki badawczej 

realizowanej w ramach studiów IDSMM i zaakceptowanym przez Kierownika Studiów  

c) Opracowania i oddania Kierownikowi Projektu, w terminie nie późniejszym niż 10 dni od 

zakończenia Stażu, DOKUMENTACJI POSTAŻOWEJ stanowiącej Załącznik nr 63 do niniejszego 

Regulaminu. 
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