
 
 

Regulamin rekrutacji w ramach programu PROM „Polsko-azjatycka współpraca 

naukowa. Inkubatory międzynarodowych grup badawczych” 

§ 1 

I.  Rekrutacja otwarta jest dla: 

1) doktorantek i doktorantów UW oraz  

2) młodych pracowniczek i pracowników naukowych UW (wyłącznie do 40. roku 

życia),  

którzy przygotowują prace doktorskie lub prowadzą badania naukowe dotyczące Azji 

lub badania komparatystyczne uwzględniające państwa azjatyckie. 

 

II. Rekrutacja będzie prowadzona w terminach każdorazowo określonych w 

ogłoszeniu o konkursie dostępnym na stronie www.chinalaw.wpia.uw.edu.pl. 

 

III. Program kierowany jest głównie do doktorantek i doktorantów UW; muszą oni 

stanowić co najmniej 80% uczestników programu. 20% stanowią osoby wymienione 

w § 1 pkt 2. 

 

IV. Program realizowany jest w okresie od 1 października 2019 r. do 30 wrzesień 2020 

r. 

§ 2 

I. Rekrutacja odbywa się z zachowaniem zasady równości i niedyskryminacji, w 

szczególności ze względu na niepełnosprawność.  

 

II. Wszystkie aplikacje będą oceniane bez względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, 

narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 

etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie 

chronioną.  

§ 3 

I. Program obejmuje działania: 



 
1. pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego, 

2. prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

3. udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach 

zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych. 

 

II. Działanie nr 2 adresowane jest wyłącznie do młodych pracowniczek i pracowników 

naukowych UW. 

§ 4 

I. Oceny wniosków będzie dokonywać Komisja, w skład której wejdą:  

1) przedstawicielka/przedstawiciel UW,   

2) przedstawicielka/przedstawiciel doktorantów UW,  

3) przedstawicielka/przedstawiciel młodej kadry naukowej UW,  

4) akademiczka/akademik o uznanym dorobku naukowym, rozpoznawalny w 

środowisku międzynarodowym.  

 

II. Komisja zostanie powołana przez Dziekana WPiA UW, zgodnie z zachowaniem 

zasad równości płci.  

§ 5 

Procedura konkursowa obejmuje następujące etapy: 

Etap I – powołanie przez Dziekana WPiA UW Komisji, ogłoszenie o konkursie;. 

Etap II – ocena aplikacji przez Komisję. 

Etap III –rozmowy kwalifikacyjne (fakultatywnie; jeśli Komisja uzna je za konieczne).  

 

§ 6 

I. Aplikacja składa się z załączników:  

1) Formularza zgłoszeniowego. 

2) Opisu działania wraz z opisem wpływu działania na rozwój naukowy albo na 

podnoszenie kompetencji kandydata (format doc. times new roman 12; interlinia 1,5, 

max. 1000 wyrazów). 



 
3) Dwóch listów rekomendacyjnych (nie dotyczy młodych pracowniczek i 

pracowników naukowych UW). W przypadku doktorantek i doktorantów UW jeden 

list rekomendacyjny pochodzi od promotora. 

4) Potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. 

5) Potwierdzenie znajomości języka azjatyckiego; jeżeli działania mają być 

prowadzone w tym języku należy udokumentować poziom min. B2. 

6) Oświadczenia o danych osobowych na formularzu NAWA. 

7) Zaproszenia (w przypadku działania nr 1 z § 3 należy przedstawić potwierdzenie 

gotowości przyjęcia osoby wymienionej w § 1; w przypadku działania nr 2 z § 3 należy 

przedstawić potwierdzenie gotowości przyjęcia osoby wymienionej w § 1 do 

przeprowadzenia zajęć dydaktycznych; w przypadku działania nr 3 z § 3 należy 

przedstawić potwierdzenie gotowości przyjęcia osoby wymienionej w § 1 oraz zasady 

udziału w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych 

lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych). 

 

II. Aplikację składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, przesyłając skany 

podpisanych załączników na adres prom@wpia.uw.edu.pl. Każdy z załączników 

aplikacji powinien być przesłany jako oddzielny plik pdf z odpowiednią nazwą (tj. zał. 

1, zał. 2 itd.).  

Komisja prześle informację o wynikach rekrutacji na adres mailowy podany w 

formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenia niepełne, złożone po terminie będą 

odrzucane bez możliwości uzupełnień lub korekt. 

 

III. W ramach rekrutacji można ubiegać się tylko o jeden wyjazd. Komisja rekrutacyjna, 

z zachowaniem zasady równości i niedyskryminacji, w szczególności ze względu na 

niepełnosprawność oraz uwzględniając ocenę opisu działania będzie uwzględniać, 

czy kandydatka/kandydat realizuje działanie w państwie azjatyckim oraz czy 

korzystała z programu PROM. 

 

§ 7 



 
I. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w programie w ramach dostępnych środków 

finansowych decyduje Komisja na podstawie oceny aplikacji.  

 

II. Przy ocenie aplikacji Komisji bierze pod uwagę: 

1) opis działania, w tym uzasadnienie konieczności ich realizacji w Azji (10 pkt), 

2) prestiż ośrodka przyjmującego (10 pkt), 

3) przewidywany wpływ działania na rozwój naukowy osoby wymienionej w § 1, w 

tym na przyszłe publikacje naukowe w językach obcych opublikowane lub przyjęte 

do druku do 30.09.2020 r. (10 pkt) albo przewidywany wpływ działania na podniesie 

kompetencji osoby wymienionej w § 1 (10 pkt), 

4) udział w projektach badawczych, w szczególności  międzynarodowych (10 pkt), 

5) wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe/artystyczne i pozaakademickie (10 pkt), 

6) opinie zawarte w dwóch listach rekomendacyjnych (10 pkt), 

7) znajomość języka angielskiego (10 pkt), 

8) znajomość języka azjatyckiego (10 pkt), 

 

III. Komisja kwalifikuje do kolejnego etapu rekrutacji osoby wymienione w § 1, które 

spełniły wymagania formalne i otrzymały minimum 60% maksymalnej liczby 

punktów. 

 

IV. Następnie Komisja ocena przekazują do dwóch ekspertów zał. 2 (tj. opis działania 

wraz z opisem wpływu działania na rozwój naukowy albo na podnoszenie 

kompetencji kandydata). Komisja bierze pod uwagę ocenę wystawioną przez 

recenzentów (10 pkt). 

 

V. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń osób jednej z płci będzie znacznie niższa od 

drugiej, Komisja przyzna dodatkowe punkty płci mniej reprezentowanej, kierując się 

oceną merytoryczną aplikacji i uwzględniając wszystkie okoliczności oraz zasady 

programu PROM. 

 

§ 8 



 
W przypadku działania nr 1 z § 3 I pkt 3 Komisja bierze pod uwagę to, czy po 

ukończeniu działania jednostka przyjmująca wystawi certyfikat ukończenie działania. 

Aplikacja powinna zawierać odpowiednie informacje o certyfikacie. 

 

§ 9 

I. Potwierdzeniem przystąpienia do projektu jest podpisanie umowy udziału w 

projekcie. Podpisanie umowy nastąpi około dwóch tygodni przed rozpoczęciem 

działania. 

 

II. Przekazanie wsparcia finansowego nastąpi tylko pod warunkiem zaakceptowania 

wszystkich warunków umowy finansowej.  

 

III. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w umowie, 

w tym do terminowego dostarczania sprawozdań z realizacji mobilności oraz innych 

wymaganych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.   

 

IV. Wsparcie finansowe w ramach projektu jest przeznaczone na pokrycie całości 

kosztów związanych z wyjazdem i pobytem. Dodatkowe wsparcie finansowe ze 

środków macierzystej jednostki UW w celu zrealizowania wyjazdu nie jest 

dopuszczalne.  

 

V. Uczestnik zobowiązany jest uzyskać pisemne oryginalne zaświadczenie o 

zrealizowaniu programu w uczelni partnerskiej (certyfikat uczestnictwa NAWA). 

 

§ 10 

I. Możliwe jest wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym zawartej z 

uczestnikiem umowy udziału, gdy zachodzi jedna z okoliczności: informacje podane 

w aplikacji są niezgodne z prawdą, uczestnik nie wypełnia obowiązków wskazanych 

w regulaminie lub umowie udziału w projekcie, rozwiązaniu ulegnie umowa o 

dofinansowanie projektu zawarta z instytucją finansującą.  

 



 
II. W przypadku wypowiedzenia umowy udziału w programie z winy uczestnika, 

UW ma prawo żądać zwrotu kosztów związanych z jego udziałem w programie oraz 

zwrotu kosztów ewentualnych kar za niewywiązanie się z umowy, a wynikających z 

zakończenia udziału w programie przez uczestnika. 

 

III. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 

podejmuje kierownik programu PROM „Polsko-azjatycka współpraca naukowa. 

Inkubatory międzynarodowych grup badawczych” lub Dziekan WPiA UW. 

 

Harmonogram I tury rekrutacji 

 

Działanie Termin  

Przesłanie skanów załączników na adres 

prom@wpia.uw.edu.pl 
 do 24.11.2019 

Ocena aplikacji do 15.12.2019 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 7.01.2019 

 


