
 

 

Wyjazdy stypendialne w ramach projektu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna 

doktorantów i kadry akademickiej” – krok po kroku 

W ramach projektu 17 doktorantów oraz 8 nauczycieli akademickich ASP we Wrocławiu ma możliwość wyjazdu 

na krótką formę kształcenia. Projekt dotyczy doktorantów, którzy w dniu zakończenia mobilności nie ukończyli 

40 roku życia. W rekrutacji również promowani będą ci nauczycie akademiccy, którzy w dniu przystąpienia do 

projektu nie ukończyli 40 roku życia (wynika to z regulaminu projektu).  

W ramach projektu dofinansowane są poniższe formy kształcenia: 

 
Wydarzenie Daty Obszar Dni Miejsce Ilość osób 

 
Stypendium/os. 

 Opłata≤ Pobyt Podróż 

1 National 
Council for 
Ceramic 
Education 

25-28.03 
2020 
 Ceramika 6 

Richmond 
USA 

2 doktorantów 
1 wykładowca 

1340 
PLN 

4420 
PLN 

5000 
PLN 

2 Puestografico 
SGC 
International 
Printmaking 
Conference 

1-4.04. 
2020 Grafika 6 

San Juan 
Portoryko 

7 doktorantów 
4 
wykładowców 

1340 
PLN 

4420 
PLN 

5000 
PLN 

3 Glass Art 
Society 
Conference 

20-23.05. 
2020 Szkło 6 

Smaland 
Szwecja 

2 doktorantów 
1 
wykładowców 

1436 
PLN 

4420 
PLN 

2000 
PLN 

4 Summer 
Course: 2020 
Urban Glass 
Studio 

termin 
elastyczny Szkło 13 

Nowy York 
USA 

2 doktorantów 
1 wykładowca 

3445 
PLN 

7360 
PLN 

5000 
PLN 

5 International 
Summer 
School Critical 
Theory 2019 

lipiec-
sierpień 
2020 Grafika 20 

Berlin 
Niemcy 1 doktorant 

8600 
PLN 

9450 
PLN 

1000 
PLN/os. 

6 

Awagami 
Papermaking 
Workshop  

lipiec-
sierpień 
2020 Grafika 10 

Tokushimi 
Japonia 1 doktorant 

2500 
PLN 

6100 
PLN 

5000 
PLN 

7 Jingdezhen 
Ceramic 
Institute 
Sumer Ceramic 
School 

lipiec-
sierpień 
2020 Ceramika 16 

Chiny, 
Jingdezhen 

2 doktorantów 
1 wykładowca 

3200 
PLN 

5760 
PLN 

5000 
PLN 

 

Beneficjent Projektu, czyli Akademia im. E. Gepperta we Wrocławiu nie pośredniczy w formalnościach, 

dotyczących aplikacji na powyższe formy kształcenia, a jedynie zapewnia sfinansowanie mobilności. Uczestnik 

projektu musi zatem sam pilnować terminów aplikacji, zgłaszania aktywnego udziału  

w konferencji oraz dopełnić wszystkich formalności wyjazdowych. Akademia im. E. Gepperta we Wrocławiu nie 

odpowiada również za zakup biletów, rezerwację noclegu oraz procedurę wizową. Pełny regulamin projektu 

znajduje się na: www.asp.wroc.pl 



 

 

 

 

Krok 1: W procesie aplikacji: 

1. Aby zgłosić chęć udziału należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy  
tj. formularz dla doktoranta lub formularz dla nauczyciela akademickiego. 

2. W przypadku aplikacji, dotyczącej wyjazdów na konferencje należy również potwierdzić udział w sesji 
posterowej i flash talk-u, exchange portfolio lub inne; 

3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 
4. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz, zgodę na przetwarzanie danych oraz dokument 

potwierdzający aktywny udział w konferencji należy złożyć w BWzZ (Pokój 102 A, Plac Polski). 
5. Informację o zakwalifikowaniu do projektu kandydat otrzymuje drogą mailową. 

Krok 2: Po zakwalifikowaniu: 

Uczestnik projektu, w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu, zobowiązany jest do wypełnić  

i dostarczyć do BWzZ: 

1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu 

2. Formularz wyjazdowy (zawierający dane bankowe uczestnika do przelania stypendium) 

3. Umowę 
4. Oświadczenie uczestnika projektu NAWA 

5. Oświadczenie uczestnika projektu POWER  

 

Krok 3: W trakcie trwania mobilności: 

Uczestnik odbywając krótką formę kształcenia powinien przed powrotem do kraju dostarczyć do podpisu 

organizatorom Certyfikat poświadczający odbycie kształcenia i zwiększenia kompetencji uczestnika. Wzór 

certyfikatu zostanie rozesłany do uczestników przed wyjazdem. 

Krok 4: Po powrocie: 

Uczestnik projektu, niezwłocznie po powrocie do kraju i nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia 

mobilności, zobowiązany jest do dostarczenia do BWzZ poniższych dokumentów: 

1. Formularz rozliczenia finansowego wyjazdu 

2. Rachunek księgowy, dotyczący udział w krótkiej formie kształcenia (tj. za opłatę konferencyjną, udział 

w szkole letniej itp.) 

3. Certyfikat potwierdzający udział uczestnika projektu w formie kształcenia. 
4. Ponad to w terminie do 30 dni od zakończenia mobilności uczestnik zobligowany jest do wypełnienia 

on-line ankiety ewaluacyjnej NAWA. Przesłanie ankiety jest warunkiem koniecznym dla rozliczenia 

stypendium. 

 


