
  
Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania 
określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18 

 

 

  

 

  

 

 

 

Załącznik nr 4 do 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 
„PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, 

realizowanym w ramach programu PROM, 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER. 

 
Nr umowy o dofinansowanie: PPI/PRO/2019/1/00031/U/00001 

 
WYJAZDY DOKTORANTÓW 

 
 
 

MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z MOBILNOŚCI 
(zakres danych – formularz w wersji elektronicznej w Systemie Rejestracji Wydarzeń UŚ srw.us.edu.pl) 

 

DANE PODSTAWOWE KANDYDATA/KANDYDATKI 

1. Imię i nazwisko: 

2. Numer indeksu: 

 

DANE NA TEMAT MOBILNOŚCI 

 

3. Uczelnia / instytucja przyjmująca (uczelnia / instytucja, w której zrealizowana ma być Mobilność): 

 Nazwa: 

 Adres i kraj: 

 Strona internetowa: 

 Kontaktowy adres e-mail uczelni 

 Jednostka uczelni, w której ma być realizowana Mobilność: 

 Kontakt organizacyjny (osoba, e-mail): 

 

 

4. Forma Mobilności (zaznaczyć właściwe). 

 aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. sesja posterowa, flash talk  
itd.) 

 udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych 
lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych 
u przedsiębiorców, 
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 pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej 
5. Termin realizacji mobilności (w tym dni podróży): 

6. Komentarz do zmiany danych wobec formularza aplikacyjnego (jeżeli wystąpiły, np. inne dni 

podróży) 

 

MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE 

 

7. Nazwa (tytuł i organizator konferencji, nazwa szkolenia, temat badań itp.) 

8. Krótki opis wykonanej mobilności (do 1500 znaków) 

9. Komentarz do zmian merytorycznych wobec formularza aplikacyjnego (jeżeli wystąpiły, np. zmiana 

tytułu wystąpienia konferencyjnego) 

10. Utwory (materiały), które zostały wytworzone w ramach Projektu (Mobilności realizowanej w 

ramach Projektu), jeżeli dotyczy: 
a. UWAGA: 

Udział w Projekcie oznacza zgodę Kandydata na przeniesienie przez niego na Uczelnię (Uniwersytet 

Śląski w Katowicach) wyłącznych majątkowych praw autorskich, łącznie z wyłącznym prawem do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów wytworzonych w 

ramach Projektu, w szczególności do prezentacji, materiałów na szkolenia, warsztaty, konferencje. 

 

KORZYŚCI Z PERSPEKTYWY UCZESTNIKA I UCZELNI 

 

11. Korzyści rozwojowe uczestnika (Proszę opisać jakie korzyści w zakresie wiedzy, kompetencji i 

umiejętności rozwinął uczestnik mobilności lub jakie materiały do badań pozyskał). 

12. Upowszechnienie wyników badań (Proszę opisać czy nastąpiło i w jaki sposób upowszechnienie 

wyników badań własnych uczestnika lub innych osób prowadzących badania na Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach). 

13. Zwiększenie dorobku naukowego (Proszę opisać czy i w jaki sposób mobilność wpłynęła lub wpłynie 

– krótkoterminowo lub długoterminowo – na zwiększenie dorobku naukowego uczestnika i innych 

osób prowadzących badania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przede wszystkim w zakresie 

publikacji). 

14. Współpraca międzynarodowa (Proszę opisać, czy i w jaki sposób mobilność wpłynęła na rozwój 

współpracy międzynarodowej uczestnika i Uniwersytetu Śląskiego, zarówno w znaczeniu nawiązania 

kontaktu lub podniesienia rozpoznawalności jak i w konkretnej współpracy badawczej lub 

dydaktycznej). 

 


