
Średniookresowa mobilność doktorantów

Program im. Iwanowskiej



Założenia:

 zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów 

 umożliwienie doktorantom zdobycia doświadczenia 

naukowego, nawiązania międzynarodowej współpracy, 

realizacji części studiów, prowadzenia badań 

naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych 

zagranicznych ośrodkach na całym świecie

Program im. IWANOWSKIEJ



 Stypendia na wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy                

do dowolnego ośrodka naukowego lub akademickiego 

na świecie

 Wszystkie dziedziny nauki

 Możliwość wyjazdu z małżonkiem, dziećmi lub 

opiekunem

 W przypadku osób niepełnosprawnych - możliwość 

wyjazdu z opiekunem

Co oferujemy?



 Doktorant

 Pracownik naukowy z otwartym przewodem doktorskim

 Osoba realizująca program „doktorat wdrożeniowy”

 Posiada dorobek publikacyjny

 Ma ciekawy pomysł na badania, studia, staż, dydaktykę

 Uzgodni z ośrodkiem goszczącym zakres projektu i przedstawi 

zaproszenie potwierdzające możliwość przyjęcia na wnioskowany 

okres

 Uzasadni przekonująco wybór ośrodka goszczącego

Wnioskodawca



Wyjazdy

 Wyjazd nie wcześniej niż 1 września 2019 r.

i nie później niż 29 lutego 2020 r.

 Cele szczegółowe wyjazdów:

 prowadzenie badań naukowych

 pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji 

naukowej

 prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych

 odbycie części studiów doktoranckich

 realizacja części programu „Doktorat wdrożeniowy”

 inne formy aktywności naukowej lub akademickiej



1. Kraje OECD oraz TOP 50 najdroższych miast wg raportu MERCER 

9 000 zł miesięcznie, pozostałe – 6 000 zł miesięcznie

2. Jednorazowy dodatek mobilnościowy – 7 000 zł dla krajów europejskich,

12 000 zł dla krajów spoza Europy

3.  Dodatkowe środki na wyjazd z rodziną:

 2 000 zł – małżonek, 1 000 zł – niepełnoletnie dziecko

 dodatek mobilnościowy - dodatkowe 2 000 zł na wyjazd małżonka lub dziecka 

do krajów europejskich i 5 000 zł - na wyjazd do krajów pozaeuropejskich

 opiekun osoby niepełnosprawnej - na zasadach takich, jak małżonek

4. Dodatkowe dofinansowanie do 5 000 zł dla najlepszych stypendystów na 

upowszechnianie wyników badań

Wysokość stypendium



 Wnioskodawca przedstawia działania, które zamierza realizować 

w ośrodku goszczącym (zakres, cele, rezultaty, znaczenie dla 

rozwoju kariery naukowej, znaczenie dla rozwoju nauki, 

możliwość wykorzystania rezultatów w polskim ośrodku 

macierzystym, uzasadnienie wyboru ośrodka goszczącego)

 Najważniejsze załączniki:

 Życiorys naukowy

 Wykaz projektów badawczych

 Publikacje, w tym dwie obcojęzyczne z ostatnich 3 lat

 Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu doktoranta lub pracownika

 Opinia opiekuna / promotora

 Zaproszenie z ośrodka goszczącego

Wniosek



Kryteria oceny merytorycznej:

1. Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej 

oraz osiągnięcia naukowe wnioskodawcy

2. Renoma i poziom naukowy ośrodka goszczącego

3. Zakres i sposób realizacji planowanych działań o charakterze 

naukowym lub dydaktycznym (m.in. wartość naukowa i nowatorstwo 

projektu, metody badawcze lub dydaktyczne, planowane rezultaty, 

adekwatność czasu wyjazdu do zaplanowanych działań)

4. Wpływ uczestnictwa w Programie na dalszy rozwój naukowy / 

akademicki Wnioskodawcy oraz na rozwój dziedziny naukowej

Ocena wniosku



 Przebieg oceny merytorycznej:

1. Preselekcja

Zespół oceniający dokonuje preselekcji na podstawie kryteriów 1 i 2

nie więcej niż 70% najlepszych wniosków rekomendowanych do 

dalszej oceny

2. Ocena 2 recenzentów (średnia arytmetyczna)

3. Ocena Zespołu Oceniającego

4. Lista rankingowa wniosków

Ocena wniosku



• Szczegółowa lektura regulaminu przed przygotowaniem wniosku

• Wyczerpujące informacje odpowiadające kryteriom oceny

• Informacje uporządkowane, przejrzysta forma

• Budżet musi być zgodny z regulaminem oraz harmonogramem projektu. 

Prosimy dokładnie sprawdzić kwoty w formularzu wniosku.

• W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z opiekunem 

programu (dane w regulaminie).

• Proszę nie wysyłać wniosku w ostatniej chwili 

Na co zwrócić uwagę 
przygotowując wniosek?



14 grudnia 2018 roku (godz. 15:00)!

Osoba do kontaktu w NAWA: 

Piotr Serafin

tel. 22 390 35 46

e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl

Termin naboru wniosków


