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  Dotyczy :   rekrutacji na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych  
     naukowców 
 
  W załączeniu  przesyłam   informacje o rozpoczęciu przez MNiSZW  rekrutacji na dwu- i 
 trzytygodniowe szkolenia zagraniczne z zakresu umiejętności miękkich dla doktorantów i   
       młodych naukowców z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o tej inicjatywie. 
    
 Wydział może  zgłosić maksymalnie 3 osoby. Jeżeli kandydatów będzie więcej zostaną 
 określone zasady wstępnej kwalifikacji na Wydziale .   
 
       Wydział   potwierdza  zainteresowanie udziałem we wstępnej procedurze naboru kandydatów 
 do programów szkoleniowych  i przekazuje  list kandydatów rekomendowanych do 
 Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego - w 
 nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2015 r 
       Rekomendacja dla kandydatów,  będzie jednoznaczna ze zgodą na odbycie takiego  szkolenia. 
 
       W związku z tym  proszę o wskazanie osób zainteresowanych kursami z zaznaczeniem 
 typu szkolenia przy każdym nazwisku do dziekanatu Wydziału do dnia 20 lutego 2015 roku . 
     
  Kompletne aplikacje zgłoszonych kandydatów będą wysyłane za pośrednictwem  platformy 
 ePUAP , zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod 
 
  linkiem (http://www.nauka.gov.pl/e-urzad/wybor-procedury-elektronicznej-instrukcje.html).  
 
 Termin zgłoszeń aplikacji  upływa 13 marca 2015 r.  
 
  Szczegółowych informacji  nie wyjaśnionych w załączniku udziela p. Elżbieta Sawerska, z Departamentu  
 Innowacji i Rozwoju  MNiSZW   elzbieta.sawerska@nauka.gov.pl, tel.nr  22 529 24 62. 
 
 
 Jeżeli w Instytucie , którym Pan Dyrektor kieruje nie będzie  osób zainteresowanych  
 szkoleniami  także proszę o taka informację.   
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Rekrutacja na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych 
naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z 
gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu 

zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie / podstawowe jednostki 
organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów o wspierające młodych naukowców do naboru 
kandydatów na  dwutygodniowe zagraniczne szkolenia z umiejętności miękkich w czołowych 
ośrodkach akademickich na świecie. 

W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe oraz pokryte koszty przejazdu i 
pobytu w zagranicznych ośrodkach akademickich. 

Szkolenia będą odbywały się w krajach Europy Zachodniej i Północnej oraz USA lub Kanady.  
Nie przewiduje się  możliwości wyboru ośrodka akademickiego. 

Nabór stanowi I etap rekrutacji do udziału w przedmiotowych kursach realizowanych w ramach 
projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu 
zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”. 

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
podziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt zakłada 
bezpłatny udział 500 doktorantów/ młodych naukowców w szkoleniu w najlepszych ośrodkach 
akademickich na świecie w grupach 25 osobowych w terminie II - III kwartał 2015 r. 

Wydział zgłasza 3 kandydatów łącznie, mogą nimi być doktoranci i/lub młodzi naukowcy. 

Konieczne jest prowadzenie sformalizowanej działalności naukowej, tzn. poprzez zatrudnienie 
na stanowisku naukowym/ naukowo-dydaktycznym/ naukowo-technicznym na uczelni  lub 
posiadanie otwartego przewodu doktorskiego lub bycie uczestnikiem studiów doktoranckich. 
Przyjmowane będą zgłoszenia  od kandydatów, którzy w dniu ukazania się ogłoszenia nie mieli 
ukończonych 35 lat. Termin będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem 

I – typ szkolenia - dwutygodniowe, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu 
przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, 
skierowane będzie do grupy 400 uczestników; 

II – typ szkolenia - trzytygodniowe, w zakresie kompetencji miękkich oraz trenerskich 
umożliwiających przekazanie nabytych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i 
poza nim, dedykowane do grupy 100 edukatorów. 

Przeprowadzana rekrutacja dotyczyć będzie obu typów szkoleń. 

Uczelnia / podstawowa jednostka organizacyjna uczelni przeprowadzi wg własnych zasad, 
wstępną kwalifikację kandydatów przypisując ich do I lub II – typu szkolenia. Aplikacje 
kandydatów rekomendowanych przez uczelnie  będą zgłaszane przez osoby je rekomendujące 
(dziekanów, dyrektorów instytutów) poprzez rejestrację w elektronicznym systemie 
rekrutacyjnym ePUAP, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w serwisie MNiSW, w dniach 28 
stycznia - 13 marca 2015 r. Do zgłoszenia kandydaci załączają: 



 CV ze zdjęciem, 
 dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż 

C1, 
 wykaz zagadnień, które uczestnik chciałby opanować wraz ze wskazaniem celu 

uczestnictwa w szkoleniu, 
 podpisaną opinię opiekuna naukowego kierującą na dany typ szkolenia, 
 dokument potwierdzający otwarty przewód doktorski/ oświadczenie o spełnieniu 

warunku bycia młodym naukowcem zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 r. poz. 1620), 

 wykaz kursów, szkoleń dotychczas przeprowadzonych przez kandydata jako trenera 
grupy, 

 oświadczenie o upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych, 
 oświadczenie o nieuczestniczeniu w dotychczasowych edycjach Top 500 innovators. 

W opinii powinny być ujęte predyspozycje kandydata, które jednoznacznie wskazują, że 
umiejętności zdobyte podczas szkolenia zagranicznego kandydat wykorzysta w pełni w pracy 
naukowo-dydaktycznej/ badawczo-rozwojowej. 

W przypadku  braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie 
C 1 kandydat składa oświadczenie , zawierające informację o tym, że posługuje się on 
językiem angielskim na poziomie nie niższym niż C1 oraz potwierdzenie  wskazujące na 
umiejętność posługiwania się językiem np.: 

 prowadzenie zajęć w języku angielskim, szkoleń 
 regularne publikacje prac naukowych w języku angielskim 
 był na  stażu/ wymianie  np.  w ramach programu Erasmus etc. 

Znajomość języka będzie weryfikowana na kolejnym etapie rekrutacji. 

Przez  „wykaz zagadnień, które uczestnik chciałby opanować wraz ze wskazaniem celu 
uczestnictwa w szkoleniu”  rozumie się przybliżone  oczekiwania  kandydata co do umiejętności 
nabytych podczas kursu mających mu pomóc w realizacji planów naukowo-dydaktycznych/ 
badawczo-rozwojowych. 

Wykaz szkoleń załącza kandydat chcący wziąć udział w II- typie szkolenia. Jest to warunek 
konieczny. Nie załączenie wykazu nie powoduje dyskwalifikacji kandydatów chcących wziąć 
udział w szkoleniu typu I. 

Uprzejmie prosimy o przedłożenie kompletnych aplikacji  kandydatów z opisanymi 
załącznikami (np. CV - imię, nazwisko, Certyfikat - imię, nazwisko, Opinia opiekuna 
naukowego – imię, nazwisko etc.) Zwracamy uwagę na konieczność załączenia do aplikacji 
kandydata opinii sporządzonej przez opiekuna naukowego o danym kandydacie, która jest 
rekomendacją i warunkiem koniecznym do przeprowadzenia dalszej rekrutacji. 

Aplikacje niepełne, będą odrzucone ze względów formalnych, a kandydaci nie dopuszczeni do 
kolejnego etapu rekrutacji. 

W drugim etapie kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w procedurze kwalifikacyjnej 
prowadzonej przez podmiot zewnętrzny, na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 


