PROGRAM PROM
DRUGA TURA REKRUTACJI

Jesteś doktorantem lub doktorantką UW Prowadzisz badania dotyczące Azji Wschodniej? Weź udział w rekrutacji i wyjedź do wybranej przez
Ciebie instytucji goszczącej w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Zdobądź pełne stypendium na udział w szkole letniej, kursie, warsztatach
lub innych krótkich formach kształcenia!

O PROGRAMIE
Program PROM ma na celu podnoszenie kompetencji młodej kadry naukowej UW w dziedzinie
prowadzenia międzynarodowych badań dotyczących współczesnej Azji Wschodniej. Projekt realizowany
jest przez Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin przy WPiA UW.
28 doktorantów oraz doktorantek Uniwersytetu Warszawkiego otrzyma pełne f inansowanie
krótkiego wyjazdu do wybranego ośrodka. Wyjazdy mają przede wszystkim ułatwić młodym
naukowcom pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego i publikacji w j.
angielskim w zagranicznych czasopismach naukowych. Mobilność przyczyni się także do nawiązywania
międzynarodowych kontaktów naukowych, które zaowocowują wspólnymi projektami badawczymi i
publikacjami.
Celem wyjazdu może być:
pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego;
udział w szkole letniej;
odbycie stażu badawczego lub stażu przemysłowego;
udział w kursie, warsztatach, konferencji lub w innych krótkich formach kształcenia.
W I edycji Programu uczestnicy brali udział m.in. w kursie językowym w Singapurze, szkole letniej w
Szanghaju oraz w stażach badawaczych w Hong Kongu, Pekinie, Sapporo i Tajpej!
Wyjazd powinien trwać 7, 14 lub 30 dni. Obowiązuje limit miejsc:
10 stypendiów na 7-dniowy wyjazd;
10 stypendiów na 14-dniowy wyjazd;
15 stypendiów na 30-dniowy wyjazd.

FINANSOWANIE
Wszystkie koszty związane z podróżą, ubezpieczeniem, wizą i utrzymaniem zostaną pokryte przez
Program PROM. Stypendyści otrzymają zryczałtowane f inansowanie kosztów*:
Finansowanie kosztów podróży:
poniżej 500 km - 1 000,00 zł
500 - 999 km - 2 000,00 zł
1 000 – 2 999 km - 3 000,00 zł
3 000 – 6 000 km- 4 000,00 zł
powyżej 6 000 km - 5 000,00 zł
Finansowanie kosztów utrzymania**:
wyjazd 7-dniowy - 4 840,00 zł
wyjazd 14-dniowy - 7 780,00 zł
wyjazd 30-dniowy - 12 000,00 zł
W ramach programu zostaną również pokryte rzeczywiste koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów
etc. dla 7 kandydatów. Maksymalna opłata może wynieść aż 11 000 zł.
* Zgodnie z Regulaminem NAWA dotyczącym Programu PROM.
** W przypadku wyjazdu/przyjazdu do miast z krajów OECD lub znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Stypendia zostaną przyznane najlepszym kandydatom i kandydatkom, którzy:
prowadzą badania dotyczące Azji Wschodniej oraz badania komparatystyczne;
posiadają wysoką średnią z toku studiów, w tym doktoranckich;
wykazują się wybitnymi osiągnięciami;
znają język angielski na poziomie min. B2. Atutem będzie znajomość języków azjatyckich.

PROCES APLIKACJI

Znajdź ośrodek naukowy,
szkołę letnią, konferencję
lub kurs

Przygotuj plan badawczy
oraz pozostałe
dokumenty aplikacyjne

Prześlij aplikację na
prom@wpia.uw.edu.pl
do 31 stycznia 2020

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program);
Opis działania wraz z opisem wpływu działania na rozwój naukowy albo na podnoszenie kompetencji
kandydata (format .doc; czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5, max. 1000 wyrazów);
Zaproszenie od instytucji goszczącej
Dwa listy rekomendacyjne, w tym jeden od promotora;
Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
Dokument potwierdzający znajomości języka azjatyckiego; jeżeli działania mają być prowadzone w
tym języku należy udokumentować poziom min. B2;
Oświadczenie o danych osobowych (do pobrania na https://nawa.gov.pl/images/PROM-2019/
Zalacznik-nr-8-do-Umowy---Wzor-oswiadczenia-uczestnika.pdf)
Rekrutacja odbywa się z zachowaniem zasady równości i niedyskryminacji, w szczególności ze względu
na niepełnosprawność. 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.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31.01.2020 r. W przypadku nieobsadzenia wszystkich dostępnych
miejsc w Programie, rekrutacja będzie dalej prowadzona w trybie ciągłym.

WAŻNE DOKUMENTY
Regulamin rekrutacji:
http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/11/Regulamin-rekrutacji-PROM-2020.pdf
Formularz zgłoszeniowy:
http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/11/Formularz-zgłoszeniowy-PROM-2020.docx
Wzór umowy z uczestnikiem projektu:
https: //nawa.gov.pl/images/PROM-2019/Zalacznik-nr-3-do-Umowy---Wzor-umowy-Benef icjenta-z
-Uczestnikiem-Projekt_1.pdf
Oświadczenia uczestnika projektu:
https://nawa.gov.pl/images/PROM-2019/Zalacznik-nr-8-do-Umowy---Wzor-oswiadczenia-uczestnika.pdf

KONTAKT
Projekt realizowany jest przez Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin. Pytania
dotyczące Programu oraz dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres prom@wpia.uw.edu.pl.

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego
współf inansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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