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Project „UMCS Doctoral Schools – Your Success in Globalize World of Science” 

  
Regulamin rekrutacji promotorów na warsztaty interdyscyplinarne prowadzone przez ekspertów 

z zagranicy w ramach projektu „UMCS Doctoral Schools-Your Success in Globalized World of 
Science” 

 
 

§ 1  
[Postanowienia ogólne] 

1. Regulamin określa warunki i tryb naboru promotorów na warsztaty intersdyscyplinarne 
prowadzone przez ekspertów z zagranicy w ramach Projektu „UMCS Doctoral Schools-Your 
Success in Globalized World of Science”. 

2. Regulamin naboru promotorów na warsztaty interdyscyplinarne prowadzone przez ekspertów z 
zagranicy w ramach Projektu pt. UMCS Doctoral Schools-Your Success in Globalized World of 
Science” zwany dalej Regulaminem, ustalony zostaje w oparciu o umowę o dofinansowanie 
projektu nr BPI/STE/2021/1/00006/U/00001, zawartą pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-
Skłodowskiej, zwanym dalej Beneficjentem, a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej z 
siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Agencją.  

3. Udział w warsztatach jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w 
ramach Programu STER-Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. 

4. Projekt jest realizowany od dnia 07.01.2022 roku do dnia 31.12.2024 roku. 
5. Adres Biura Projektu – Szkoły Doktorskie UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin. 
6. Wsparcie,  którym  objęci  będą  Uczestnicy/czki Projektu  jest  realizowane  w  ramach  Zadania 

6. Transdisciplinary Workshops for Supervisors. 
 

§ 2 
[Warunki uczestnictwa w warsztatach] 

1. Grupę docelową stanowi 30 promotorów (dalej: uczestnik projektu), 15 promotorów na 1 edycję. 
2. Zadaniem jest zorganizowanie warsztatów dla promotorów doktorantów Szkół Doktorskich 

UMCS z uwzględnieniem obszaru merytorycznego każdej Szkoły Doktorskiej. 
3. Celem warsztatów jest wzmocnienie procesu umiędzynarodowienia szkół doktorskich UMCS (w 

tym badań doktorantów UMCS) poprzez doskonalenie kompetencji przełożonych. 
4. Efektem realizacji zadania jest poprawa jakości kształcenia w szkołach doktorskich UMCS oraz 

jakości badań  prowadzonych przez doktorantów. 
5. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 

 
§ 3 

[Procedura rekrutacji] 



 

 

 

1. Rekrutacja  prowadzona  będzie  z  zachowaniem  zasady  równości  szans  i  niedyskryminacji, w 
tym  dostępności  dla  osób  z  niepełnosprawnościami  oraz  zasadą  równości  szans  kobiet i 
mężczyzn. 

2. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona w dwóch naborach w następujących 
terminach:  

▪ I nabór – 2022/2023 – planowo grudzień 2022 r.- styczeń 2023 r. – 15 promotorów; 
▪ II nabór – 2023/2024 – – planowo grudzień 2023 r. .- styczeń 2024 r. – 15 promotorów. 

3. Kandydaci deklarują chęć uczestnictwa w Projekcie, wypełniając i podpisując formularz 
zgłoszeniowy zawierający oświadczenie, iż zapoznali się z Regulaminem rekrutacji i udziału w 
Projekcie. 

4. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną wskazaną w ogłoszeniu 
konkursowym.  

5. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie 
internetowej Projektu - https://www.umcs.pl/pl/szkoly-doktorskie,16879.htm 

6. Podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń, do momentu wypełnienia limitu 
miejsc.  

7. Pierwszeństwo będą mieli promotorzy z 3 szkół doktorskich UMCS (po 5 promotorów dla każdej 
ze szkół), którzy prowadzą seminaria doktoranckie. 

8. W wyniku rekrutacji zostanie sporządzona lista osób przyjętych na podstawie kolejności zgłoszeń. 
9. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób sporządzona zostanie lista rezerwowa. 
10. O wynikach rekrutacji promotorzy zostaną poinformowani drogą mailową. 
11. Osoby  zakwalifikowane  do  Projektu  są  zobowiązane  do  niezwłocznego  podpisania 

następujących dokumentów i złożenia ich w Biurze Projektu:  
▪ Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem 
▪ Oświadczenia uczestnika dotyczące danych osobowych  
▪ Dodatkowa zgoda uczestnika na przetwarzanie danych. 

12. Niezłożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału 
w Projekcie.  

13. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż zakładano w poszczególnych naborach, 
Beneficjent przeprowadzi rekrutację uzupełniającą. 

14. Uczestnik projektu może brać udział tylko w jednej z dwóch edycji projektu. 
 

§ 4 
[Organizacja warsztatów] 

1. W każdej z edycji warsztaty obejmują 12 godzin zajęć i trwają 2 dni. W I edycji planowo 
warsztaty zostaną zorganizowane w dn. 27-28.02.2023 r. W II edycji dokładny termin zostanie 
podany podczas ogłoszenia naboru. 

2. Warsztaty mają charakter interdyscyplinarny i obejmują zagadnienia związane z działaniami 
mającymi na celu wzmocnienie komponentu międzynarodowego w aktywnościach naukowych 
doktorantów.  

3. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez ekspertów z zagranicy. 
  



 

 

 

§ 5 
[Postanowienia końcowe] 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.11.2022 roku i obowiązuje do końca realizacji Projektu.  
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  
3. Uczestnik/czka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i respektowaniem 

jego zasad. 
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.  
 


