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Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17  

pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (Zadanie 16.) 

…………………………………………………………… 
Imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy Kandydata/ki 
 
…………………………………………………………… 
Dziedzina nauki/sztuki i dyscyplina naukowa/artystyczna 
 
…………………………………………………………... 
Stanowisko 
 
……………………………………………………………. 
Wydział / Jednostka UWM 
 
…………………………………………………………… 
Tel., e-mail kontaktowy 
 

WNIOSEK O FINANSOWANIE STAŻU 

(proszę zaznaczyć właściwy rodzaj stażu): 

 naukowego zagranicznego 

 naukowego w Polsce 

 naukowo-dydaktycznego zagranicznego 

 naukowo-dydaktycznego w Polsce 

 praktycznego w Polsce 
 

Planowana data wyjazdu: 
 

  -   -     
 

Planowana data powrotu: 
 

  -   -     
 

Kraj docelowy: 
…………………………………………..…. 

Miejscowość: 
…………………………………………………. 

Instytucja i podstawowa jednostka 
zapraszająca (nazwa, adres): 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 

Imię i nazwisko, stopień / tytuł naukowy 
opiekuna stażu: 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
 

Przewidywany środek transportu: ………………………………………………………………. 

Przewidywany koszt noclegu podczas stażu (w PLN): …………………………………………. 
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Cel wyjazdu: 
(syntetyczny opis, słowa kluczowe, max. 100 wyrazów): 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Kryterium oceny 1. Ocena osiągnięć naukowych i dydaktycznych Kandydata/ki (0-10 pkt) 
 
Osiągnięcia/charakterystyka dorobku naukowego/artystycznego i osiągnięć dydaktycznych 
Kandydata, w tym: 

- dziedzina i dyscyplina naukowa; 
- zainteresowania naukowe/artystyczne; 
- wskaźniki naukometryczne i osiągnięcia badawcze uwzględniane przy parametryzacji jednostki 

naukowej, w której zatrudniony jest Kandydat/ka; 
- lista najważniejszych oryginalnych publikacji naukowych w okresie ostatnich 5 lat, ze wskazaniem IF 

i liczby pkt MNISW oraz udziałem procentowym Kandydata/ki, lista wystaw artystycznych; 
- patenty i wdrożenia; 
- inne szczególnie istotne osiągnięcia naukowe/artystyczne i dydaktyczne w okresie ostatnich 5 lat 

(np. stypendia naukowe, wyróżnienia, nagrody, certyfikaty etc.). 
 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

 

Kryterium oceny 2. Ranga jednostki goszczącej, w której Kandydat/ka zamierza odbyć staż i osiągnięcia 
opiekuna stażu (0-5 pkt) 
 
A. Ranga jednostki organizacyjnej, w której Kandydat/ka zamierza odbyć staż 
(w przypadku zagranicznych staży naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelnie notowane w Rankingu 
Szanghajskim ARWU - ocena bardzo dobra): 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 
B. Opis najważniejszych osiągnięć opiekuna stażu w okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do tematyki 
stażu: 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 

Kryterium oceny 3. Ocena programu stażu i uzasadnienia wyjazdu (0-10 pkt) 

 
Cel i uzasadnienie wyjazdu 
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A. Znaczenie wyjazdu dla rozwoju dydaktycznego Kandydata/ki: 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 
B. Znaczenie wyjazdu dla rozwoju naukowego Kandydata/ki: 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Kryterium oceny 4. Przewidywany wpływ realizacji działania na rozwój kompetencji 

dydaktycznych oraz rozwój kariery naukowej Kandydata/ki (0-5 pkt) 

 
Planowane korzyści dydaktyczne i naukowe dla Kandydata/ki: 
A. Rozwój kompetencji dydaktycznych 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
B. Rozwój współpracy naukowej (wspólne inicjatywy badawcze, w tym ubieganie się o finansowanie 

badań w ramach grantów; wspólne publikacje; wymiana międzynarodowa) 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 

Kryterium oceny 5. Przewidywane korzyści dydaktyczne i naukowe dla macierzystej jednostki 

Kandydata/ki (0-5 pkt) 

 
A. Planowane korzyści dydaktyczne dla macierzystej jednostki Kandydata/ki: 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
B. Planowane korzyści naukowe dla macierzystej jednostki Kandydata/ki: 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
 

 
 
 

Data ..............................      Podpis Kandydata/ki...................................... 


