
 

Najczęściej zadawane pytania w naborze wniosków o udział w Programie STER – 
Umiędzynarodowienie szkół doktorskich 

 
 

1. Pytanie: Czy jest określona minimalna długość wypłacania stypendium? Czy można 
wypłacać stypendium tylko przez miesiąc jak o swego rodzaju nagrodę za bardzo dobrą 
publikację lub inne osiągnięcie? 
 
Odpowiedź:  
Ogłoszenie o naborze nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej długości wypłacania 
stypendium. Wnioskodawca może wypłacać stypendium przez miesiąc lub więcej z tym, 
że wypłata stypendiów dla najlepszych może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu 
indywidualnego planu badawczego doktoranta, a warunki wypłaty stypendium 
powinny być uregulowane przez Wnioskodawcę w Regulaminie wypłacanych 
stypendiów. We wniosku powinna znaleźć się informacja o planowanym podejściu 
wnioskodawcy do uregulowania zasad przyznawania stypendiów. 

 
2. Pytanie: Czy są jakieś ograniczenia co do okresu trwania staży? Czy są możliwe staże 

krótsze niż miesiąc np. 2 tygodnie? 
 
Odpowiedź:  
W przypadku działań związanych ze wsparciem zagranicznej mobilności 
Wnioskodawca może planować wyjazdy w wymiarze od 1 do 10 miesięcy co oznacza, 
że wyjazdy nie mogą być krótsze niż 1 miesiąc i dłuższe niż 10 miesięcy. W przypadku 
ostatniego miesiąca pobytu, który jest krótszy niż 15 dni Wnioskodawca stosuje 
połowę stawki miesięcznej określonej w Tab. 2 – Koszty utrzymania (pkt. 2.8 
Ogłoszenia o naborze). W przypadku, gdy ostatni miesiąc stażu jest dłuższy niż 15 dni 
Wnioskodawca stosuje pełną stawkę miesięczną. 
 

3. Pytanie: Czy wyjazd na konferencję międzynarodową w celu zaprezentowania swojej 
pracy może być traktowany jako staż? 
 
Odpowiedź:  
Wyjazd na konferencję w celu zaprezentowania swojej pracy należy traktować jak 
projekt doktorski o charakterze międzynarodowym tj. realizowany we współpracy  
z instytucjami zagranicznymi. Staże są traktowane jak dłuższe pobyty w zagranicznych 
ośrodkach naukowych, których celem jest zdobycie dodatkowego doświadczenia 
naukowo-dydaktycznego lub praktycznego, uczestnictwo w badaniach prowadzonych 
przez polską jednostkę z innymi jednostkami naukowymi, prowadzenie badań 
związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz w innych uzasadnionych 
przypadkach związanych z rozwojem jednostki naukowo-dydaktycznej. 
 

4. Pytanie: Czy opłaty konferencyjne tj. za udział w konferencji naukowej za granicą są 
kosztami kwalifikowanymi? 
 
Odpowiedź:  
Tak, opłata konferencyjna jest kosztem kwalifikowalnym, o ile konferencja, której 



 

dotyczy opłata, została zaplanowana na etapie wnioskowania i jest spójna z celami 
projektu. 
 

5. Pytanie: Czy jest określony katalog możliwych kosztów dotyczących organizowania 
pobytów promotorów i promotorów pomocniczych, prowadzących zajęcia 
dydaktyczne dla doktorantów lub wykładów gościnnych prowadzonych w językach 
obcych?  
 
Odpowiedź:  
Koszty dotyczące organizowania pobytów promotorów i promotorów pomocniczych 
oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne dla doktorantów lub wykładów 
gościnnych prowadzonych w językach obcych są kwalifikowalne, o ile spełniają warunki 
określone w Wytycznych i zasadach realizacji projektów w ramach programów NAWA  
(rozdz. IV pkt. 2 Koszty kwalifikowalne) oraz w pkt 2.8 Ogłoszenia o naborze wniosków 
i jednocześnie nie są kosztami niekwalifikowalnymi, które zostały określone w rozdz. 4 
pkt 3 Koszty niekwalifikowalne. W ramach kosztów podróży kwalifikowalne są m.in.: 
koszty przejazdów, bazujące na najbardziej ekonomicznym środku transportu, diety 
krajowe i zagraniczne na zasadach określonych w przepisach krajowych, ryczałty 
przysługujące w trakcie podróży służbowej według zasad obowiązujących u 
Wnioskodawcy. W kwestii kosztów zakwaterowania/noclegów zaleca się aby nie 
przekraczały kwot limitu na nocleg zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej. 
 

6. Pytanie: Czy kosztem kwalifikowanym będzie faktura od firmy zagranicznej, która 
przeprowadzi szkolenia dla doktorantów i/lub promotorów? Czy taka firma powinna 
być wyznaczona w drodze jakiegoś przetargu? 
 
Odpowiedź:  
Wnioskodawca ma możliwość zlecenia firmom organizację szkoleń z uwagi jednak na 
fakt, że dysponuje środkami publicznymi zobowiązany jest do zachowania uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców. Szczegółowe informacje na temat 
trybów wyboru wykonawców/dostawców usług i towarów znajdują się w rozdziale V 
Wytycznych i zasad realizacji projektów w ramach programów NAWA.  
 

7. Pytanie: Czy kosztem kwalifikowanym projektu będzie opłata za szkolenie zdalne dla 
doktorantów, tj. wykładowca nie pojawia się fizycznie na naszej uczelni, ale prowadzi 
szkolenie zdalne i za to otrzymuje wynagrodzenie? 
 
Odpowiedź:  
Szkolenia zdalne dla doktorantów są możliwe i są kosztami kwalifikowalnymi, o ile 
zostały zaplanowane na etapie wnioskowania i są spójne z celami projektu. 
 

8. Pytanie: Czy Program STER jest finansowany ze środków europejskich? Czy konieczne 
będzie zbieranie danych uczestników takiego projektu? 
 
Odpowiedź: 



 

Program STER zgodnie z ogłoszeniem pkt. 2.12 jest finansowany ze środków krajowych 
co oznacza, że Wnioskodawca nie będzie gromadził danych uczestników projektu i ich 
raportował w systemie teleinformatycznym NAWA w sposób przewidziany dla 
programów finansowanych ze środków europejskich. Nie mniej jednak Beneficjent 
musi mieć na względzie, że w przypadku każdej kontroli, Agencja może dodatkowo 
zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających lub dowodów, które są 
przewidziane dla innego typu kontroli. 
 

9. Pytanie: Czy w projekcie kosztem kwalifikowanym są wynagrodzenia wykładowców  

i promotorów zagranicznych? Czy można je ująć w kosztach finansowanych z NAWA 

albo w kosztach wkładu własnego? 

 

Odpowiedź:  

Kosztem kwalifikowalnym mogą być wynagrodzenia wykładowców i promotorów 

zagranicznych, o ile zgodnie z rozdziałem IV pkt. 2.2 Wytycznych i zasad realizacji 

projektów w ramach programów NAWA, koszty te nie są kosztami zatrudnienia na 

podstawie umowy zlecenie osób będących pracownikami beneficjenta (wnioskodawcy). 

We wniosku o finansowanie Wnioskodawca nie wskazuje na działania, które będą 

finansowane w ramach wkładu własnego, ani na działania, które będą finansowane ze 

środków NAWA. Wnioskodawca we wniosku określa wyłącznie % finansowania z 

NAWA i % wkładu własnego. 

 

10. Pytanie: Jak należy rozumieć zapis: „pozyskany doktorant zagraniczny”? Definicja  
w Regulaminie wskazuje na to, że jest to m.in. „Polak, który jest absolwentem studiów II 
stopnia, ukończonych w zagranicznej instytucji, który pozytywnie przeszedł rekrutację 
zorganizowaną przez Wnioskodawcę” - czy w ten sam sposób należy definiować Polaka, 
który jest absolwentem studiów II stopnia prowadzonych przez uczelnię polską  
i zagraniczną (dyplom double degree)?  
 
Odpowiedź: 
Przez pozyskanego doktoranta zagranicznego należy rozumieć Polaka, który jest 
absolwentem studiów II stopnia, ukończonych w zagranicznej instytucji, tj. studiował za 
granicą i po studiach wraca do Polski w ramach kształcenia w szkole doktorskiej. Jeśli 
taka osoba spędziła za granicą np. 1 semestr to nie spełnia ona warunku, o którym 
mowa w definicji. 
 

11. Pytanie: Czy kryterium nr 1 wskazane w Ogłoszeniu o naborze wnioskówa.  tj. Potencjał 
organizacyjny Wnioskodawcy jest ograniczony czasowo? 
 
Odpowiedź: 
Potencjał organizacyjny Wnioskodawcy tj. realizowane projekty badawcze, osiągnięcia 
publikacyjne, itp. powinien uwzględniać najważniejsze osiągnięcia i dokonania 
Wnioskodawcy w zakresie współpracy międzynarodowej. Kryterium to nie jest 
ograniczone czasowo, nie mniej Wnioskodawca powinien wskazać na najważniejsze 
dokonania dla szkoły/-ół doktorskiej/-ich w ostatnich latach. 
 

12. Pytanie: Czy Wnioskodawca może wnieść wkład rzeczowy? 



 

 
Odpowiedź: 
Nie. Zgodnie z Ogłoszeniem o naborze wniosków Wnioskodawca może wnieść do 
projektu wyłącznie wkład własny finansowy w wysokości co najmniej 10% wartości 
całego projektu. 

 
13. Pytanie: Jak należy rozumieć termin, który wskazuje na wypłatę stypendiów dla 

najlepszych doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy 
międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree - po 
zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego? Czy doktorant zagraniczny musi 
spełnić takie same kryteria co doktorant z Polski, tj. realizować projekt doktorski we 
współpracy międzynarodowej  i zmierzać do uzyskania joint degree lub double degree? 

 
Odpowiedź: 
Wnioskodawca może we wniosku o finansowanie zaplanować wypłatę stypendiów dla 
najlepszych doktorantów zagranicznych oraz dla doktorantów z Polski, spełniających 
łącznie oba warunki tj.: 1) realizujących projekty doktorskie we współpracy 
międzynarodowej i 2) zmierzających do uzyskania joint lub double degree. Dodatkowe 
warunki, o których mowa powyżej obowiązują wyłącznie doktoranta z Polski i nie 
dotyczą doktorantów zagranicznych. 
 

14. Pytanie: Czy koszty związane z przyjazdem zagranicznych wykładowców/promotorów 
należy rozliczyć na podstawie rzeczywistych wydatków? Czy przy szacowaniu kosztów 
podróży i utrzymania można przyjąć stawki ryczałtowe określone w Ogłoszeniu o 
naborze pkt 2.8 (Tab. 1 i Tab.2)? 

 
Odpowiedź: 
Stawki ryczałtowe określone w Ogłoszeniu o naborze są obowiązujące dla 
doktorantów z Polski i z zagranicy i dotyczą wsparcia zagranicznej mobilności 
doktorantów. Koszty podróży wykładowców lub promotorów powinny być planowane 
i rozliczane na podstawie wydatków faktycznie poniesionych zgodnych z polityką 
rachunkowości, obowiązującą w danej jednostce (na podstawie kosztów 
rzeczywistych). 

 
15. Pytanie: Czy wskaźniki do osiągnięcia przez Wnioskodawcę na koniec realizacji 

projektu powinny być osiągnięte na podstawie działań zaplanowanych w projekcie? Czy 
w projekcie musimy przewidzieć takie działanie, które będziemy mogli wykazać jako 
osiągnięty wskaźnik? Czy do wskaźnika: Projekty doktorskie o charakterze 
międzynarodowym liczą się również inne projekty doktorskie o charakterze 
międzynarodowym napisane poza projektem dofinansowanym w ramach Programu 
STER? 
 
Odpowiedź:  
Ogłoszenie o naborze nie zobowiązuje Wnioskodawcy do tego, aby zaplanował 
wszystkie działania określone w Ogłoszeniu, ale zobowiązuje go do osiągnięcia na 
koniec realizacji Projektu wszystkich wskaźników, określonych w pkt 2.10  co oznacza, 
że nie ma obowiązku planowania konkretnych działań, żeby je włączyć do wskaźnika. 
Liczą się wszystkie dokonania, jakie Wnioskodawca osiągnął w trakcie realizacji 



 

projektu (w tym spoza Programu STER). Dofinansowanie NAWA ma za zadanie pomóc 
Wnioskodawcy w osiągnięciu wskaźników. 

 

16. Pytanie: Jak należy rozumieć zapis: "liczba doktorantów, którzy w trakcie realizacji 
Projektu odbyli staże naukowe w zagranicznych instytucjach naukowych musi 
wzrosnąć o co najmniej 40% w stosunku do liczby doktorantów uczestniczących w 
stażach na dzień składania wniosku"? Czy wartością referencyjną są doktoranci Szkoły 
Doktorskiej, którzy odbyli już staż bądź są w jego trakcie na dzień składania wniosku, 
czy też tacy, którzy w ramach realizowanego toku studiów mają zaplanowane staże w 
ramach projektów obecnie prowadzonych na uczelni? 
 
Odpowiedź: 
Wartością referencyjną są doktoranci szkoły doktorskiej, którzy odbyli już staże 
naukowe w zagranicznych instytucjach naukowych na dzień składania wniosku. Jeśli 
Wnioskodawca wykazuje liczbę staży na dzień składania wniosku w liczbie 2 to wzrost 
o 40% oznacza, że na koniec realizacji projektu wskaźnik musi wzrosnąć do 3 staży. W 
przypadku braku wskaźnika na dzień składania wniosku Wnioskodawca wpisuje we 
wniosku wartość „0” i jest zobowiązany do osiągnięcia na koniec realizacji Projektu 
wartości co najmniej „1”. 
 

17. Pytanie: Jak rozumieć określenie: "promotor lub wykładowca zagraniczny"?  
 
Odpowiedź: 
Przez zagranicznego promotora lub wykładowcę należy rozumieć osobę afiliowaną na 
zagranicznej jednostce, która wykłada na zagranicznej uczelni i przenosi know-how do 
polskiej instytucji. 
 

18. Pytanie: Jak należy rozumieć zapis: "liczba wszystkich projektów doktorskich o 
charakterze międzynarodowym, tj. realizowanych we współpracy z instytucjami 
zagranicznymi musi wzrosnąć o co najmniej 30% w stosunku do liczby takich projektów 
w szkole doktorskiej na dzień składania wniosku"? 
 
Odpowiedź: 
Przez projekt doktorski należy rozumieć zespół działań powstałych we współpracy  
z zagranicznymi naukowcami lub jednostkami z zagranicy, na który składają się m.in. 
publikacje o zasięgu międzynarodowym, projekty badawcze z wykorzystaniem know-
how zagranicznych jednostek naukowych, prowadzenie wspólnych inicjatyw  
z instytucjami z zagranicy, której aktywnymi uczestnikami są doktoranci. Jeśli 
Wnioskodawca wykazuje liczbę projektów doktorskich we współpracy 
międzynarodowej na dzień składania wniosku w liczbie 2 to wzrost o 30% oznacza, że 
na koniec realizacji projektu wskaźnik musi wzrosnąć do 3 projektów. W przypadku 
braku wskaźnika na dzień składania wniosku Wnioskodawca wpisuje we wniosku 
wartość „0” i jest zobowiązany do osiągnięcia na koniec realizacji Projektu wartości co 
najmniej „1”. 
 

19. Pytanie: Czy wszystkie zadania w projekcie dedykowane są nowym doktorantom? Czy 
zadania mogą być też skierowane do obecnych doktorantów?  



 

 
Odpowiedź: 
Działania planowane we wniosku w ramach Programu STER są adresowane do 
doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej tj. zarówno tych, którzy kształcą się 
w szkole doktorskiej jak i pozyskanych doktorantów (nowych). 

 
20. Pytanie: Czy we wniosku o finansowanie należy wskazywać, które z działań będą 

finansowane w ramach dofinansowania z NAWA, a które z wkładu własnego? 
 
Odpowiedź: 
Nie, we wniosku o finansowanie Wnioskodawca nie wskazuje na działania, które będą 
finansowane w ramach wkładu własnego, ani na działania, które będą finansowane ze 
środków NAWA. Wnioskodawca we wniosku określa wyłącznie % finansowania  
z NAWA i % wkładu własnego. 
 
 

 
 

21. Pytanie: Czy Wnioskodawca może zaplanować we wniosku wyłącznie działania 
związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów? 
 
Odpowiedź: 
Nie, Wnioskodawca musi we wniosku o finansowanie zaplanować co najmniej jedno  
z każdego działania głównego. Oznacza to, że Wnioskodawca musi zaplanować 
działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów i działania związane  
z merytorycznym zarządzaniem projektem, ale także wybrać przynajmniej jedno  
z dwóch pozostałych działań głównych, tj. wypłata stypendiów i/lub działania związane 
ze wsparciem zagranicznej mobilności, a także działania związane z internacjonalizacją  
„w domu” i/lub działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej. 
 

Numer 

działania 

głównego 

Numer 

poddziałania 

 

Uprawnione kategorie działań 

 

Kwota 

1. - 
Działania związane z pozyskaniem zagranicznych 

doktorantów 

maksymalnie 5% wartości 

całego Projektu 

2. 2.1. 

Wypłata stypendiów Agencji dla najlepszych 

doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z 

Polski realizujących projekty doktorskie we 

współpracy międzynarodowej i zmierzających do 

uzyskania do uzyskania joint degree lub double 

degree – po zatwierdzeniu indywidualnego planu 

badawczego 

 



 

2.2. 

Dziania  związane ze wsparciem zagranicznej 

mobilności najlepszych doktorantów z Polski 

i z zagranicy (w wymiarze od 1 do 10 miesięcy), 

realizujących kształcenie w szkole doktorskiej 

3. 

3.1. Dziania  związane z internacjonalizacją „w domu” 

 
3.2. 

Dziania  związane z rozwijaniem współpracy 

międzynarodowej szkół doktorskich 

4. - 

Dodatkowe działania związane z merytorycznym 

zarządzaniem projektem (niezwiązane z 

uprawnionymi działaniami wymienionymi w pkt 1-

5). 

maksymalnie 10% wartości 

całego Projektu 

 
 
22. Pytanie: Kto może złożyć wniosek w Programie STER? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Ogłoszeniem o naborze pkt. 2.4. Uprawnieni wnioskodawcy, z wnioskami 
o udział w Programie mogą występować podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 
u.p.s.w.n., które prowadzą szkoły doktorskie w rozumieniu art. 198 u.p.s.w.n. 

W przypadku podmiotów o których mowa w art. 198 ust. 5 w imieniu podmiotów 
prowadzących wspólną szkołę doktorską występuje jeden z nich na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa od pozostałych podmiotów prowadzących szkołę 
doktorską. 

 
23. Pytanie: Czy działania związane z internacjonalizacją „w domu” w zakresie 

organizowania pobytów osób z zagranicy dotyczą wyłącznie promotorów z zagranicy? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt. 2.3 Ogłoszenia o naborze Wnioskodawca może we wniosku planować 
działania związane z organizowaniem pobytów profesorów i promotorów z zagranicy, 
a także osób prowadzących zajęcia i wykłady w szkole doktorskiej. 
 

24. Pytanie: Czy kryterium nr 3 tj. Dotychczasowe umiędzynarodowienie szkoły 
doktorskiej odnosi się wyłącznie do osiągnięć danej szkoły lub szkół doktorskich, czy 
też można opisywać osiągnięcia w ramach studiów doktoranckich? 
 
Odpowiedź: 
Ocenie podlegają osiągnięcia Wnioskodawcy w zakresie prowadzonej szkoły/-ół 
doktorskiej/-ich. W zakresie doświadczenia międzynarodowego w prowadzeniu 
programów kształcenia wspólnie z instytucjami z zagranicy Wnioskodawca może 
wskazać na najważniejsze programy prowadzone z zagranicznymi jednostkami  
w ramach prowadzonych studiów doktoranckich, nie mniej nie mogą one stanowić 
większości opisu. 
 

25. Pytanie: Co będzie podlegało ocenie w ramach kryterium nr 4 tj. Planowane 
umiędzynarodowienia szkoły doktorskiej? 
 
Odpowiedź: 



 

Ocenie w ramach kryterium nr 4 będą podlegać działania, jakie Wnioskodawca planuje 
zrealizować w ramach realizowanego projektu w ramach Programu STER, tj.  

- międzynarodowe programy kształcenia; 

- programy wspólnego dyplomowania; 

- uczestnictwo w sieciach szkół doktorskich; 

- pozyskiwanie doktorantów zagranicznych; 

- pozyskiwanie międzynarodowej kadry do prowadzenia kształcenia; 

- program rozwoju umiędzynarodowienia projektów doktorskich i upowszechnienia 
wyników badań doktorantów; 

- organizacja procesu kształcenia w szkole doktorskiej w kontekście 
międzynarodowym. 

 
26. Pytanie: Czy kwota stypendium NAWA jest zwolniona ze składek ZUS? 

 
Odpowiedź: 
Podmiotem uprawnionym do wydawania interpretacji w zakresie składek ZUS jest 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
 
 
 

27. Pytanie: Czy wniosek w ramach Programu STER może redagować kilka osób? 
 

Odpowiedź: 
Tak. Osoba, która utworzyła wniosek w systemie teleinformatycznym NAWA ma 
możliwość przydzielenia współredaktora wniosku. Należy to zrobić poprzez powrót do 
okna Wnioski, odszukania właściwego i użycie opcji: Przydziel/usuń współredaktora. 
 

 
 
28. Pytanie: Z czego można finansować wkład własny, czy wkład własny może być 

finansowany z innych projektów lub opłat doktorantów  spoza EU?  
Odpowiedź: 
W kwestii finansowania wkładu prywatnego należy się skonsultować z działem 
finansowym instytucji, która zarządza przychodami Wnioskodawcy. Jeśli chodzi o 
finansowanie wkładu z innych projektów to należy mieć na względzie ograniczenie dot. 
podwójnego finansowania wydatków. 
 

29. Pytanie: Czy szkolenia dla doktorantów w ramach internacjonalizacji "w domu" muszą 
być prowadzone przez osoby z zagranicy, czy mogą być prowadzone przez specjalistów 
z Polski, np. w zakresie podnoszenia kompetencji doktorantów do prowadzenia badań„ 
w zespołach międzynarodowych? 



 

Szkolenia w ramach internacjonalizacji „w domu” mogą być prowadzone zarówno przez 
specjalistów z Polski jak i zagranicy. Należy jednak zaplanować takie szkolenia, które 
będą wpisywały się swoja tematyką w ideę internacjonalizacji „w domu”. 
 

30. Pytanie: Czy koszt wynagrodzenia wykładowcy w szkole letniej wchodzi w skład limitu 
dodatkowych kosztów merytorycznych, który wynosi 10%? 
Odpowiedź: Zgodnie z Ogłoszeniem o naborze pkt. 2.8 Budżet projektu koszty 
wykładowcy podczas szkoły letniej nie wchodzą  do limitu 10%. Wydatki objęte limitem 
10% dot. merytorycznego zarządzania projektem. 
 

31. Pytanie: W jakiej formie można wypłacać wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w 
projekt (umowa zlecenia nie jest kosztem kwalifikowanym)? 
Odpowiedź: Kwestia kwalifikowalności kosztów dotyczących zaangażowania osób w 
ramach umowy o prace i umów zlecenia została opisana w rozdz. IV Wytycznych i zasad 
realizacji projektów. Zgodnie z nim koszty zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 
są kwalifikowane, o ile są zgodne z prawem krajowym z zastrzeżeniem zapisów 
Wytycznych. Ograniczenie dotyczy jedynie możliwości zawierania umów 
cywilnoprawnych w Projekcie z osobami zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy 
do wykonywania zadań w Projekcie.  
 

32. Pytanie: Liczba projektów doktorskich realizowanych we współpracy z instytucjami 
zagranicznymi ma wzrosnąć co najmniej o 30%. Czy współpraca ma być współpracą 
formalną? Czy muszą zostać podpisane umowy bilateralne? 
Odpowiedź: W ogłoszeniu nie zostało zdefiniowane, w jaki sposób formalnie taka 
współpraca ma wyglądać.  
Zgodnie z zapisami regulaminu projekt doktorski to zespół działań powstałych we 
współpracy z zagranicznymi naukowcami lub instytucjami z zagranicy, na które składają 
się współpraca z promotorami lub promotorami pomocniczymi z zagranicznych 
jednostek naukowych, upowszechnienie wyników badań za granicą poprzez np. 
publikacje o zasięgu międzynarodowym, opracowanie wniosków o finansowanie 
projektów badawczych oraz ich realizacja z wykorzystaniem know-how zagranicznych 
jednostek naukowych lub udział naukowców z zagranicy w tych przedsięwzięciach, 
prowadzenie wspólnych inicjatyw z instytucjami z zagranicy, np. udział w stażach, 
wyjazdy badawcze, itp.; 

 
33. Pytanie: W punkcie dotyczącym ryczałtu kosztów podróży nie jest określone czy 

ryczałt ten dotyczy całej podróży w obie strony czy w jedną stronę.  
Przy pobycie krótszym niż 15 dni na dalekiej trasie powyżej 6.000 km ciężko znaleźć 
bilet lotniczy w obie strony za 5.000 zł. 
Odpowiedź: Stawki określające koszty podróży przedstawione w tabeli nr1  w 
ogłoszeniu o naborze (Tab. 1 - Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, 
koszty opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu)  wysokości)  odnoszą się do 
podróży w obie strony. Jednocześnie informuję, że w przypadku działań związanych ze 
wsparciem zagranicznej mobilności Wnioskodawca może planować wyjazdy w 
wymiarze od 1 do 10 miesięcy co oznacza, że wyjazdy nie powinny być krótsze niż 1 
miesiąc i dłuższe niż 10 miesięcy. 

 



 

34. Pytanie: Jeśli nie mamy studentów polskich realizujących studia wspólne, to czy 
możemy mimo wszystko przewidzieć stypendia dla naszych studentów zagranicznych 
w ramach tego działania? 
Jak najbardziej tak. Stypendia są dla doktorantów zagranicznych oraz dla doktorantów 
z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej 
i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree. W procesie 
umiędzynarodowienia celem jest m.in. zwiększenie liczby doktorantów z zagranicy tak 
więc brak doktorantów z Polski nawet realizujących kształcenie w powyższej formule 
nie powoduje niemożności udzielania stypendiów doktorantom zagranicznym. 


