
Ogłoszenie o naborze wniosków do programu PROM w ramach
projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów

i kadry akademickiej" w Instytucie Fizyki Jądrowej
 im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

nr 2/2022 z dnia 7 września 2022 r.

Na  podstawie  Regulaminu  realizacji  programu  PROM  w  ramach  projektu

„Międzynarodowa  wymiana  stypendialna  doktorantów  i  kadry  akademickiej"

w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN z dnia  14 grudnia

2021 r.  ogłasza  się  nabór  wniosków  w  ramach  otwartego  konkursu   o  udział

w programie PROM realizowanym przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN.

Kategorie naboru wniosków:

Wnioski przyjmowane będą w następujących kategoriach:

1) Wyjazdy konferencyjne doktorantów IFJ PAN (aktualnie możliwość finansowania

opłaty konferencyjnej wideokonferencji);

2) Przyjazdy konferencyjne doktorantów zagranicznych;

3) Wyjazdy/przyjazdy stażowe doktorantów;

4) Wyjazdowe konferencyjne kadry Instytutu;

5) Wykłady dla doktorantów IFJ PAN;

6) Udziały w kursach doktorantów IFJ PAN.

Uprawnieni do składania wniosków:

Uprawnieni do składania wniosków są wg kategorii:

1) Wyjazdy konferencyjne doktorantów – doktoranci IFJ PAN,

2) Przyjazdy  konferencyjne  doktorantów  zagranicznych  –  komitet  organizacyjny

konferencji, 

3) Wyjazdy/przyjazdy stażowe doktorantów – kierownik grupy badawczej chcącej

oddelegować/przyjąć doktoranta,

4) Wyjazdowe konferencyjne kadry Instytutu – pracownicy naukowi Instytutu,

5) Wykłady dla doktorantów IFJ PAN – samodzielni pracownicy naukowi Instytutu,

6) Udziały w kursach doktorantów IFJ PAN – doktoranci IFJ PAN.



Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski  kierowane  do  Kierownika  MSD  oraz  Dyrektora  Szkoły  Doktorskiej  (KISD)

należy  składać  w  Sekretariacie  KISD  w  godzinach  od  8:00  do  14:00  w dniach

8 – 29 września 2022 r.  Ogłoszenie wyników naboru wniosków nastąpi najpóźniej  10

października 2022 roku.

Wymagania formalne wniosków:

1. Wnioski  składane  w  kategorii  „Wyjazdy  konferencyjne  doktorantów  IFJ  PAN”

powinny zawierać: 

-  nazwę,  datę  i  miejsce  konferencji  zagranicznej  będącej  przedmiotem

finansowania, o które ubiega się doktorant,

-  potwierdzenie  przez  organizatorów  konferencji  przyjęcia  zgłoszonego

referatu/posteru osobiście prezentowanego przez doktoranta,  o ile doktorant

takie posiada1,

- uzasadnienie wniosku zawierające opis adekwatności udziału w konferencji do

zamierzonych  celów  rozprawy  doktorskiej,  efekty  wynikające  z  udziału

w konferencji,  znaczenia  udziału  dla  rozwoju  naukowego  wnioskodawcy

opatrzone podpisem opiekuna/promotora.

2.  Wnioski składane w kategorii „Przyjazdy konferencyjne doktorantów zagranicznych”

powinny zawierać:

- plan naukowy konferencji,

-  sprawozdanie  komitetu  organizacyjnego  konferencji  zawierające  listę

rankingową doktorantów na przyjazd których ubiegają się o dofinansowanie,

-  oświadczenie,  czy  w  ramach  konferencji  przewidywana  jest  publikacja

materiałów konferencyjnych.

3. Wnioski  składane w kategorii  „Wyjazdy/przyjazdy stażowe doktorantów” powinny

zawierać:

- imię, nazwisko doktoranta oraz miejsce wyjazdu/przyjazdu,

-  dokument  stwierdzającym  zgodę  ośrodka  zagranicznego  na  przyjęcie  

doktoranta,

1 Jeżeli doktorant nie posiada takiego potwierdzenia w chwili składania wniosku o finansowanie, wówczas jego 
dostarczenie stanowi warunek konieczny do spełnienia przed podpisaniem umowy o finansowanie



-  uzasadnienie  (w  przypadku  wyjazdu  doktoranta  uzasadnienie  powinno  być

napisane przez promotora).

4. Wnioski składane w kategorii „Wyjazdowe konferencyjne kadry Instytutu” powinny

zawierać:

- uzasadnienie celowości udziału w konferencji/wyjazdu dla rozwoju współpracy

międzynarodowej prowadzonej przez IFJ PAN

5. Wnioski składane w kategorii „Wykłady dla doktorantów IFJ PAN” powinny zawierać:

- propozycję zarysu wykładu,

- opis doświadczenia dydaktycznego wykładowców,

- uzasadnienie celowości przeprowadzenia wykładu z uwagi na program MSD

IFJ PAN oraz KISD i zapewnienie rozwoju doktorantów.

6.  Wnioski składane w kategorii „Udziały w kursach doktorantów IFJ PAN” powinny

zawierać: 

- nazwę, datę i miejsce szkolenia będącego przedmiotem finansowania, o które

ubiega się doktorant,

-  uzasadnienie  wniosku  zawierające  opis  adekwatności  udziału  w  kursie  do

zamierzonych celów rozprawy doktorskiej, efekty wynikające z udziału w kursie,

znaczenia udziału dla rozwoju naukowego wnioskodawcy opatrzone podpisem

opiekuna/promotora.

Szczegóły  programu  PROM  zawarte  zostały  w  Regulaminie  realizacji  programu

PROM  w  ramach  projektu  „Międzynarodowa  wymiana  stypendialna  doktorantów

i kadry  akademickiej"  w  Instytucie  Fizyki  Jądrowej  im.  Henryka  Niewodniczańskiego

PAN z   dnia  14  grudnia 2021 r.  Regulamin  dostępny  jest  na  stronie  internetowej

Instytutu.


