Zasady kwalifikacji - Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna
doktorantów i kadry akademickiej
Rok akademicki 2018/2019 – Akademia WSB

1. Zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji:

Etapy rekrutacji
Ogłoszenie rekrutacji
Przyjmowanie zgłoszeń
Ocena formalna
Ocena merytoryczna
Ogłoszenie wyników

Termin
08.02.2019
25.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
28.02.2019

Uwaga:
Przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji dodatkowych w przypadku niewykorzystania dostępnych środków
na realizację mobilności.

2. Kryteria formalne:
W projekcie uczestniczyć mogą:
a) Doktoranci Akademii WSB
b) Doktoranci zagraniczni, realizujący studia doktoranckie w krajach innych niż
Polska
c) Nauczyciele akademiccy pracujący w Akademii WSB
d) Zagraniczni nauczyciele akademiccy pracujący w zagranicznych uczelniach
partnerskich

3. Wiek uczestników:
Projekt przewiduje, iż 90% dostępnych mobilności przyznana zostanie osobom poniżej 40
roku życia.

4. Kategorie mobilności:
Projekt przewiduje mobilności w celu: a) realizacji stażu badawczego; b) udziału
w konferencji; c) prowadzenia zajęć. Możliwe jest łączenie różnych kategorii mobilności
w ramach jednego wyjazdu jeżeli będzie to merytorycznie uzasadnione.

5. Planowanie wyjazdu:
Projekt zakłada możliwość realizacji mobilności 7, 14 i 30 dniowych. Lista dostępnych
mobilności dostępna jest do pobrania w pliku Mobilności doktorantów

i kadry akademickiej w ramach projektu PROM w roku akademickim 2018/2019.

Przy określeniu mobilności należy brać pod uwagę fakt czy miejsce do którego planujemy
mobilność leży w kraju OECD bądź mieście znajdującym się w pierwszej pięćdziesiątce
raportu MERCER lub w kraju spoza OECD oraz odległość w linii prostej pomiędzy miejscem
zamieszkania aplikanta a miejscowością docelową zgodnie z kalkulatorem odległości
dostępnym pod linkiem:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl
6. Wymagane dokumenty:
Aplikacja kandydata powinna zawierać:
a) Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny
b) Zaświadczenie wystawione przez uczelnię o realizacji studiów doktoranckich
c) Dokument potwierdzający wstępną gotowość uczelni goszczącej do przyjęcia
aplikanta (mail, list intencyjny itd.)
d) Dokument potwierdzający znajomość języka obcego (języka angielskiego bądź
języka kraju wyjazdu) bądź oświadczenie aplikanta o znajomości języka obcego.
Akademia WSB jeśli uzna za koniczne może zweryfikować znajomość języka
obcego.

Dokumenty należy złożyć osobiście w Dziale Współpracy Zagranicznej, Akademia WSB,
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 206 bądź przesłać mailem na adres
prom@wsb.edu.pl.

7. Decyzje
O decyzji Komisji Kwalifikacyjnej aplikanci poinformowani zostaną drogą mailową.

