
Załącznik nr 4 do decyzji nr 1/2018 Rady ds. Programu Erasmus+ przy IBL PAN 

 

 

Nabór uczestników studiów doktoranckich przy IBL PAN na wyjazdy na praktyki w ramach 

programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 

1) Doktoranci IBL PAN mogą starać się w roku akademickim 2018/2019 o wyjazdy na praktyki do 

instytucji zagranicznych związanych z kierunkiem studiów, takich jak: uczelnia wyższa 

posiadająca kartę Programu Erasmus+, przedsiębiorstwo/firma, placówka naukowo-

badawcza, organizacja non-profit, muzeum, biblioteka, archiwum itp., placówka 

dyplomatyczna prowadząca politykę międzynarodową. 

2) Wyjazd musi zostać zrealizowany najpóźniej do 30.09.2019. 

3)  IBL PAN dysponuje w roku akademickim 2018/2019 funduszami umożliwiającymi 

sfinansowanie studentom 6 miesięcy praktyk (miesiąc liczony na potrzeby programu jako 30 

dni). Minimalna długość praktyk jednego studenta to 2 miesiące (60 dni), a maksymalna – 3. 

4) Kandydaci do wyjazdu na praktyki zostaną wyłonieni w trybie konkursowym spośród osób 

starających się o wyjazd. 

5) Do konkursu może przystąpić każdy uczestnik studiów doktoranckich przy IBL PAN. 

6) Warunkiem przystąpienia do konkursu na wyjazd na praktyki jest przedstawienie zaproszenia 

dla kandydata przez instytucję zagraniczną oraz znajomość języka obcego umożliwiającego 

odbycie w niej praktyki (język kraju wyjazdu lub język komunikacji w danej instytucji). 

7) Osoby zainteresowane wyjazdem składają w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2018 

następujące dokumenty: 

a) Opis dorobku naukowego (lista publikacji, referatów wygłoszonych na konferencjach, 

realizowanych projektów naukowych, otrzymanych stypendiów i nagród, prowadzonej 

działalności dydaktycznej); 

b) Opis motywacji do wyjazdu do wybranej placówki partnerskiej (jakie umiejętności 

zamierza tam zdobyć stypendysta, jaki program badań zamierza tam realizować, jak te 

umiejętności i program wpłyną na postęp w pracach nad rozprawą doktorską) w 

przeznaczonym do tego formularzu, który udostępni zainteresowanym Koordynator 

Programu Erasmus+; 

c) Oświadczenie o znajomości języka kraju wyjazdu w stopniu co najmniej 

średniozaawansowanym (wraz z ewentualnymi oficjalnymi dokumentami 

poświadczającymi tę znajomość takimi jak egzamin państwowy, matura rozszerzona itp.); 

d) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

 

8) Dokumenty należy złożyć do dnia 15.11.2018 w formie papierowej osobiście lub drogą 

mailową (podpisane skany) pod adresem: 

 

Katarzyna Nadana-Sokołowska 

Koordynator programu Erasmus IBL PAN 

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa 



pokój nr 106 

erasmus@ibl.waw.pl  

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych nabór może zostać powtórzony. 

9) Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Radę Programu 

Erasmus+ przy IBL PAN. Komisja rozpatrzy zgłoszenia zgodnie z regulaminem określającym 

punktację i wagę poszczególnych kategorii oceny dołączonym do protokołu egzaminacyjnego. 

Regulamin będzie udostępniony osobom biorącym udział w konkursie drogą mailową. 

10) Warunkiem przyznania wyjazdu będzie również pozytywny wynik obowiązkowego testu 

językowego zdawanego przez kandydata na platformie OLS. 

11) Komisja ogłosi wyniki naboru w postaci listy kandydatów do wyjazdu do poszczególnych ośrodków 

oraz listy rezerwowej kandydatów do wyjazdu do poszczególnych ośrodków w nieprzekraczalnym 

terminie do 30.11.2018. 

12) Od decyzji Komisji można złożyć odwołanie w terminie do 10.12.2018. W odwołaniu należy 

wskazać istniejące zdaniem odwołującego się rozbieżności pomiędzy wagą jego osiągnięć a ich 

oceną w protokole egzaminacyjnym. 

13) Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie do 17.12.2018. 

14) Ostatecznym warunkiem wyjazdu na staż jest podpisanie umowy o praktykach z IBL PAN oraz 

zatwierdzenie przez instytucję zagraniczną wraz z IBL PAN programu praktyk (wzory 

dokumentów można obejrzeć na stronie http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-

wyzsze/ ). 

15) W czasie wyjazdu kandydat jest zobowiązany do nauki języka online poprzez platformę OLS – 

z wymogu tego zwolnieni są jedynie kandydaci, którzy uzyskają odpowiednio wysokie wyniki 

we wstępnym teście OLS. 

16) Warunkiem rozliczenia pobytu na stażu jako części studiów jest przedstawienie zaświadczenia 

pobytu na praktykach i zrealizowania jego programu oraz wypełnienie raportu uczestnika i 

poddanie się końcowemu testowi ze znajomości języka wyjazdu w systemie OLS. Jest to 

również warunkiem finansowego rozliczenia wyjazdu – w przypadku jego niedopełnienia 

wyjeżdżający będzie musiał oddać otrzymane fundusze. 

17) Średnia wysokość stypendium na jeden miesiąc pobytu w ośrodku partnerskim wynosi 550 

Euro. Dokładna wysokość stypendium zostanie naliczona zgodnie z zasadami Programu (w 

którym obowiązują zróżnicowane stawki dla poszczególnych krajów UE. Stawki obowiązujące 

w roku 2018 patrz: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady-alokacji-

i-stawki-KA103_2018_zatwierdzone.pdf ,  s.4) . Stawki nie obejmują zwrotu kosztów podróży, 

ale kandydat może się starać o dofinansowanie kosztów podróży, składając podanie do 

dyrekcji IBL PAN.  

18) Wyjeżdżającemu z przyznanym na dany okres stypendium socjalnym przysługuje 

dofinansowanie wyjazdu z Programu POWER (informacje o programie i wzory dokumentów  

patrz: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/, punkt Zagraniczna 

mobilność studentów PO WER). 

19) Wyjeżdżający niepełnosprawny ma prawo ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu z Programu 

POWER w wysokości odpowiadającej kosztom pociąganym przez niepełnosprawność w czasie 

wyjazdu (na przykład: koszt osoby towarzyszącej, dodatkowego sprzętu itp.). Koszty te 

starający się o wyjazd powinien opisać w podaniu o wyjazd ((informacje o programie i wzory 

dokumentów  patrz: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/, punkt 

Zagraniczna mobilność studentów PO WER). 
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20) Więcej informacji o programie Erasmus+ i zasadach wyjazdów zainteresowani studenci mogą 

znaleźć na stronie: www.erasmusplus.org.pl 

http://www.erasmusplus.org.pl/

