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Warszawa, 01.10.2019 r. 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i realizacji projektów w ramach Programu PROM 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie PROM – Międzynarodowa 

wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie. 

2. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Realizującym projekt jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r., na podstawie umowy  

o dofinansowanie projektu nr PPI/PRO/2019/1/00012/U/00001. 

5. Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski 

i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. 

Program umożliwiać będzie wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od  

5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się 

do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność 

kadr zarówno w zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za 

granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.  

6. Dla Uczestników/czek udział w projekcie jest bezpłatny. 
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§ 2 

Słownik pojęć 

 

1. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47 a,  

00-695 Warszawa. 

2. Beneficjent realizujący projekt – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ul. Polna 40,  

00-635 Warszawa. 

3. Podmiot, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji Programu PROM – 

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, tj. Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). 

4. Projekt – Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry 

akademickiej, realizowany przez UKSW na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu  

nr PPI/PRO/2019/1/00012/00001 uzyskanej w wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego 

w ramach naboru nr 3/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 

5. Uczestnicy projektu – doktoranci oraz kadra akademicka, którzy po spełnieniu wszystkich 

wymogów określonych w Regulaminie zostali zakwalifikowani do udziału w realizacji zadań 

przewidzianych w projekcie i wypełnili dokumenty aplikacyjne do projektu. 

6. Strona Projektu – podstrona na stronie internetowej jednostki UKSW, Biura ds. Badań 

Naukowych (https://bbn.uksw.edu.pl/). 

7. Biuro Projektu – biuro jednostki UKSW odpowiedzialnej za realizację projektu, tj. Biuro Szkoły 

Doktorskiej UKSW, mieszczące się przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Stary Gmach,  

pok. 014, tel. +48 22 380 43 11, e-mail: szkoladoktorska@uksw.edu.pl 

  

§ 3 

Zakres wsparcia oferowanego w ramach Programu 

 

1. Wsparcie udzielane w ramach Programu obejmuje w szczególności: 

a. udział w szkole letniej; 

b. pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; 

c. wykonanie kwerend archiwalnych/bibliotecznych; 

d. udział w krótkich formach kształcenia; 

e. aktywny udział w konferencji zagranicznej; 

f. udział w szkoleniach. 
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§ 4 

Kryteria uczestnictwa w Programie 

 

1. Uczestnikami Programu będą: 

a. doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich (36 osób), którzy w roku 

akademickim 2019/2020 będą na II, III, lub IV roku kształcenia oraz wybitni doktoranci, 

którzy z powodów zdrowotnych lub ze względu na przedłużające się badania 

korzystają z wydłużenia okresu studiów doktoranckich, osoby korzystające z urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego. 

b. doktoranci Szkoły Doktorskiej UKSW (15 osób) realizujący wyjazd do zagranicznej 

instytucji naukowej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub 

przeprowadzenia kwerendy archiwalnej/bibliotecznej; 

c. kadra akademicka z UKSW i spoza UKSW (8 osób), biorąca udział w kształceniu 

doktorantów nie przekraczająca w dniu rozpoczęcia wyjazdu, co do zasady, 40 roku 

życia;  

d. doktoranci przyjeżdżający na UKSW z krajów europejskich, niekoniecznie wchodzących 

w skład Unii Europejskiej (52 osoby). 

2. Każdy/a Uczestnik/czka, zgłaszając się do uczestnictwa w Programie, wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Programu. 

3. Po spełnieniu kryterium formalnego aplikacje będą oceniane przez Zespół Merytoryczny. 

 

§ 5 

Harmonogram rekrutacji 

 

1. Harmonogram zakłada trzy edycje rekrutacji: 

a. do 02 grudnia 2019 r.; 

b. do 10 lutego 2020 r.; 

c. do 10 kwietnia 2020 r. 

2. Dla doktorantów przyjeżdżających na „Szkołę Prawa polskiego” przewidziano dwie edycje 

rekrutacji: 

a. do 31 marca 2020 r.; 

b. do 31 maja 2020 r. 
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§ 6 

Zasady procesu rekrutacji i kryteria oceny  

 

1. Rekrutacja do Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry 

akademickiej, realizowana w UKSW, będzie prowadzona zgodnie z przepisami niniejszego 

Regulaminu i uwzględnieniem zasad równości szans i niedyskryminacji w rozumieniu 

„Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020”, reguł zawartych w „Europejskiej Karcie Naukowca” oraz 

„Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. 

2. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu 

do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

3. Proces rekrutacji będzie prowadzony zgodnie z harmonogramem realizacji Programu 

przyjętym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz ze zmianami wynikającymi  

z Regulaminu. 

4. Nabór Uczestników/czek prowadzony będzie poprzez ogłoszenia o dostępności Programu, 

kierowane do nauczycieli akademickich i doktorantów UKSW oraz nauczycieli akademickich  

i doktorantów z krajów europejskich, niekoniecznie wchodzących w skład Unii Europejskiej. 

5. Informacje dotyczące rozpoczęcia i przebiegu rekrutacji będą publikowane na stronie 

internetowej Biura ds. Badań Naukowych UKSW (https://bbn.uksw.edu.pl/). 

6. Dokumenty aplikacyjne będą udostępniane za pomocą strony Biura ds. Badań Naukowych 

UKSW (https://bbn.uksw.edu.pl/). Możliwe będzie również wypełnienie dokumentów  

w Biurze Projektu. 

7. Obowiązkiem osób zakwalifikowanych do udziału w Programie będzie dostarczenie  

w wyznaczonym przez Biuro Projektu terminie wypełnionych i podpisanych dokumentów 

aplikacyjnych w formie papierowej, tj.: 

a. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu 

b. Wzór oświadczenia Uczestnika POWER 

c. Wzór oświadczenia Uczestnika NAWA 

8. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, 

składają dokumenty u p. Ludmiły Grudniak-Wal (l.grudniak@uksw.edu.pl; ul. Dewajtis 5, 01-

815 Warszawa, Łącznik, p. 431) lub u p. Katarzyny Mikołajczyk (k.mikolajczyk@uksw.edu.pl, ul. 

Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Łącznik, p. 428). 

9. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w roku akademickim 2019/2020, składają 

dokumenty u p. Moniki Sulej-Janus (m.sulej@uksw.edu.pl; ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, 

Stary Gmach, pok. 014). 

10. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje powołany przez Prorektora ds. nauki i współpracy 

Zespół Merytoryczny, w którego skład wchodzą: 

a. dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW – Przewodnicząca; 
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b. ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski; 

c. dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW; 

d. dr Monika Sulej-Janus; 

e. mgr Katarzyna Popiołkiewicz; 

f. mgr Katarzyna Mikołajczyk; 

g. mgr Ludmiła Grudniak-Wal; 

h. mgr Igor Kilanowski – Koordynator Zespołu. 

11. Kryteriami oceny, jakimi będzie kierować się Zespół Merytoryczny, będą: 

a. przy ocenie wniosków doktorantów wyjeżdżających uwzględniany będzie: 

• związek programu formy kształcenia z tematem przygotowywanego 

doktoratu i prowadzonymi w związku z tym badaniami (maksymalnie  

45 punktów; niezbędna opinia promotora);  

• dorobek naukowy doktoranta wskazany w formularzu (maksymalnie  

20 punktów);  

• jakość programu wyjazdu, w tym adekwatność długości pobytu do 

planowanych działań, adekwatność zakresu działania Instytucji przyjmującej  

z tematyką prowadzonych badań (maksymalnie 30 punktów); 

• dodatkowe punkty premiowe za realizację w ramach projektu misji i strategii 

UKSW (maksymalnie 5 punktów). 

b. przy ocenie wniosków doktorantów przyjeżdżających uwzględniany będzie: 

• status doktoranta uczelni zagranicznej w zakresie nauk prawnych lub prawa 

kanonicznego oraz innych dyscyplin pokrewnych; 

• uzasadnienie wpływu realizacji projektu na rozwój naukowy. 

c. przy ocenie wniosków kadry akademickiej uwzględniany będzie: 

• związek programu wyjazdu z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi lub 

działalnością naukową (maksymalnie 40 punktów); 

• dorobek naukowo-dydaktyczny (maksymalnie 35 punktów); 

• jakość programu wyjazdu, w tym adekwatność długości pobytu, adekwatność 

działania instytucji przyjmującej oraz programu pobytu z tematyką 

badań/działalności dydaktycznej (maksymalnie 25 punktów). 

d. przy ocenie wniosków doktorantów ze Szkoły Doktorskiej UKSW uwzględniany będzie:  

• wynik z postępowania rekrutacyjnego. 

12. Niezwłocznie po zatwierdzeniu ostatecznej listy Uczestników, wszyscy kandydaci zostaną 

poinformowani o wyniku rekrutacji (zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się do udziału  

w Projekcie) za pomocą poczty elektronicznej. 

13. Decyzja Zespołu Merytorycznego o zakwalifikowaniu lub odmowie zakwalifikowania na listę 

Uczestników jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

14. Zakwalifikowanie się do udziału w Programie obliguje Uczestnika/czkę do podpisania Umowy 

uczestnictwa w projekcie. 
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15. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc Uczestników/czek szkolenia 

przewidziany w Programie, przygotowana zostanie lista rezerwowa kandydatów, którzy 

spełniają wymogi uczestnictwa w Programie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób 

z podstawowej listy uczestników. 

16. Każdy/a z Uczestników/czek Programu przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych ma 

obowiązek zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie 

Biura ds. Badań Naukowych UKSW (https://bbn.uksw.edu.pl/) oraz w Biurze Projektu. 

17. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych do Programu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

18. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 7 

Zadania Zespołu Merytorycznego 

 

 

1. Główne zadania Zespołu Merytorycznego: 

a. opracowanie Regulaminu rekrutacji i realizacji projektów w ramach Programu 

PROM; 

b. realizacja zadań projektowych; 

c. wsparcie doktorantów wiedzą w zakresie polityki naukowej UKSW oraz 

możliwościami realizacji tej polityki w projektach indywidualnych; 

d. wsparcie w znalezieniu odpowiednich jednostek i odpowiednich form kształcenia, 

mogących wpłynąć na rozwój kadry naukowej; 

e. rekrutacja kandydatów do realizacji projektu, w tym uczestników zagranicznych; 

f. merytoryczne wsparcie doktorantów w przygotowaniu wniosków; 

g. przeprowadzenie ankiet po realizacji projektu; 

h. stworzenie raportu przyczyniającego się do wdrożenia rozwiązań projektowych  

w zakresie wymiany międzynarodowej UKSW; 

i. współpraca z Fundacją Rozwoju UKSW w zakresie organizacji kształcenia 

doktorantów przyjeżdżających. 

 

§ 8 

Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 

1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do: 

a. uczestnictwa w formach wsparcia realizowanego w ramach Projektu; 

b. otrzymania zaświadczenia o realizacji formy wsparcia. 
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2. Uczestnik/czka Projektu ma obowiązek: 

a. uczestnictwa w oferowanych formach wsparcia; 

b. przekazania danych niezbędnych do wypełniania obowiązków w zakresie 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu PROM; 

c. udziału w badaniach w ramach monitoringu Uczestników/czek Projektu; 

d. informowania o zmianie danych osobowych oraz niezbędnych danych 

kontaktowych w ciągu 7 dni od ich powstania; 

e. w terminie 14 dni od zakończenia formy wsparcia - dostarczenia UKSW 

stosownego certyfikatu potwierdzającego prawidłowe wykonanie przez niego 

działania oraz prawidłowo wypełnionego Formularza rozliczenia finansowego 

wyjazdu; 

f. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. 

 

§ 9 

Prawa i obowiązki UKSW 

 

1. UKSW zastrzega sobie prawo do: 

a. gromadzenia danych o Uczestnikach/czkach projektu zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 art. 6, ust. 1, lit. c oraz art. 9 ust. 

2, lit. g; 

b. zmiany terminów harmonogramu rekrutacji; 

c. monitorowania uczestników biorących udział w Projekcie oraz przeprowadzania 

ewaluacji Projektu. 

2. UKSW zobligowany jest do: 

a. respektowania w procesie rekrutacji zasady równości szans, w tym równości szans 

kobiet i mężczyzn, oraz niedyskryminacji; 

b. informowania z 3 dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach (np. terminów, 

zasad) za pomocą strony Biura ds. Badań Naukowych UKSW 

(https://bbn.uksw.edu.pl/) oraz wiadomości e mail do Uczestników/czek; 

c. wydania zaświadczeń potwierdzających udział w formach wsparcia realizowanych 

w ramach projektu. 

d. uwzględnienia zasad równości szans i niedyskryminacji. 
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§ 10 

Zasady rezygnacji z udziału w Programie 

 

 

1. Uczestnik/czka ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy jest ona usprawiedliwiona 

ważnymi powodami osobistymi, niezawinionymi przez Uczestnika/czkę. Uczestnik/czka 

może zostać poproszony/a o przedstawienie dokumentów potwierdzających zaistnienie 

usprawiedliwiających okoliczności. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do 

złożenia pisemnego oświadczenia o wycofaniu się z udziału w Programie wraz z podaniem 

powodów. 

3. Uczestnik/czka może zostać pozbawiony możliwości kontynuowania udziału w Projekcie  

w przypadku: 

a. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu; 

b. naruszenia umowy przystąpienia do Programu; 

c. naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez podanie 

nieprawdziwych danych, rażące naruszenie porządku organizacyjnego w trakcie 

trwania Programu. 

4. Nieuzasadniona rezygnacja z uczestnictwa w Programie lub pozbawienie możliwości 

kontynuowania uczestnictwa w Programie z winy Uczestnika/czki będzie wiązało się  

z zerwaniem Umowy uczestnictwa w Programie z winy Uczestnika/czki. 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w Programie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  

i obowiązuje do końca realizacji Programu, tj. do dnia 30.09.2020 r. 

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów 

programowych Programu, jak również w innych uzasadnionych przypadkach. 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i podania do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie Biura ds. Badań Naukowych UKSW 

(https://bbn.uksw.edu.pl/) i w Biurze Projektu. 

4. W sprawach nieobjętych Regulaminem i umową przystąpienia do Programu wszelkie 

decyzje podejmuje podmiot, który na zlecenie beneficjenta uczestnicy w realizacji 

Programu PROM, tj. UKSW lub upoważniony przez niego Koordynator Zespołu 

Merytorycznego,  z uwzględnieniem obowiązujących zasad Programu oraz Kodeksu 

Cywilnego. 



  
Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej 

PPI/PRO/2019/1/00012/U/00001 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 
NIP: 525-00-12-946 
REGON: 000001956 

Biuro projektu: 
Szkoła Doktorska UKSW 
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 
Stary Gmach, p. 014 
+48 22 380 43 11 
szkoladoktorska@uksw.edu.pl 
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5. UKSW nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników/czek w przypadku wstrzymania 

finansowania Programu przez instytucję Pośredniczącą, w tym również spowodowanego 

brakiem środków na realizację Programu. 

6. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki (w polskiej i angielskiej wersji 

językowej): 

a. Załącznik 1 – Wniosek Kandydata/tki – doktoranci wyjeżdżający 

b. Załącznik 2 – Wniosek Kandydata/tki – kadra akademicka 

c. Załącznik 3 - Formularz zgłoszeniowy Uczestnika 

d. Załącznik 4 – Wzór oświadczenia Uczestnika POWER 

e. Załącznik 5 – Wzór oświadczenia Uczestnika NAWA 

f. Załącznik 6 – Umowa Beneficjenta z Uczestnikiem Projektu wraz z załącznikami 

g. Załącznik 7 – Formularz rozliczenia finansowego wyjazdu 

 

 

 

 


