Konkursy na celowe wyjazdowe stypendia naukowe
dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich
w ośrodkach partnerów zagranicznych:
Uniwersytet w Luksemburgu (Luksemburg), Duński Uniwersytet Techniczny w Kopenhadze
(Dania), Politechnika Nantes (Francja)

W związku z realizacją projektu „Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i
doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor
Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursy na celowe
wyjazdowe stypendia naukowe dla doktorantów i nauczycieli akademickich, na trzymiesięczne
wizyty naukowe w ośrodkach partnerów zagranicznych:
1. Uniwersytet w Luksemburgu:
1.1 Static analysis for android security: building the map of Android Inter-Application Communication
1.2 Delphi project
1.3 Energy efficient cloud computing
1.4 Optimization of performance and energy- efficiency in cloud computing
1.5 Automatic detection and diagnosis of program faults (ADDOPF)
2. Duński Uniwersytet Techniczny w Kopenhadze:
2.1 Assessment of antenna configurations for microwave tomography
2.2 Design of systems for microwave breast cancer detection
2.3 Design of millimeter-wave integrated power amplifiers (possibility for tape-out)
2.4 EM modelling of high-speed via transitions (28G FR4 test-board available)

3. Politechnika Nantes:
3.1 Development of a tool-chain for the generation (compilation) of Linux kernel and related drivers
depending on the target ARM-based SoC.
3.2 Development of a wearable server based on Odroid-W (IoT)
3.3 Development of a multimedia library for audio and video services based on hardware accelerator
provided by Tegra K1.

Celowe wyjazdowe stypendia naukowe muszą zostać zrealizowane do końca czerwca 2015 r.
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Beneficjentem celowego wyjazdowego stypendium naukowego może zostać doktorant będący
uczestnikiem

studiów

doktoranckich

prowadzonych

przez

Politechnikę

Warszawską

(konkurs CAS/I/POKL) bądź nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w
Politechnice Warszawskiej (konkurs CAS/II/POKL). Kandydaci do celowego wyjazdowego stypendium
naukowego powinni posiadać udokumentowany dorobek naukowy. Nie dopuszcza się możliwości
jednoczesnego korzystania z dwóch rodzajów stypendiów, przyznawanych w ramach projektów
współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia na okres trzech miesięcy. Stypendium w
wysokości 10 000 zł (brutto)* dla doktorantów, a w przypadku nauczycieli akademickich 15 000 zł
(brutto)*, będzie wypłacane na każdy miesiąc pobytu.
Kandydat do celowego wyjazdowego stypendium naukowego powinien uzyskać zgodę kierownika
jednostki (Dziekana Wydziału), w której odbywa studia doktoranckie lub pracuje. Każdy wyjazd
powinien być przygotowany zgodnie z trybem określonym w Zarządzeniu Rektora PW nr 33 z dnia 19
czerwca 2008 r.
Osoby, które otrzymają celowe wyjazdowe stypendia naukowe w konkursie CAS/I/POKL lub
CAS/II/POKL nie mogą być zatrudnione przez ośrodek partnera zagranicznego na umowę o
pracę w okresie objętym wsparciem.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do złożenia wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami (przy składaniu kserokopii legitymacji doktoranckiej należy mieć ze sobą oryginał w celu
okazania go osobie przyjmującej wniosek, i tym samym potwierdzenia zgodności dokumentu).
Nauczyciele akademiccy powinni dołączyć do wniosku aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w
Politechnice Warszawskiej, wystawione przez Biuro Spraw Osobowych, i zawierające informację o
rodzaju oraz wymiarze etatu, a także o okresie, na jaki pracownik jest zatrudniony. Doktoranci będący
na przedłużeniu powinni dołączyć dokument wystawiony przez Dział ds. Studiów potwierdzający
status doktoranta oraz termin, do którego ważne jest przedłużenie studiów doktoranckich.
Datą ogłoszenia konkursów CAS/I/POKL oraz CAS/II/POKL
na celowe wyjazdowe stypendia naukowe jest
20 października 2014 r. (poniedziałek)
Wnioski wraz z załącznikami należy składać
w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej:
Pl. Politechniki 1, p. 154, Gmach Główny PW
od 22 października (środa) do 4 listopada (wtorek) 2014 r.
w godzinach 8:30 – 16:00

UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 4 listopada 2014 r. o godzinie 16:00. Ze względów
regulaminowych obowiązujących pracowników Centrum Studiów Zaawansowanych, złożenie bądź
uzupełnienie/wprowadzenie zmiany we wniosku po tym terminie nie będzie możliwe bez względu na
przyczynę. Pracownicy Centrum nie mają obowiązku sprawdzania składanych dokumentów. Za
kompletność dokumentacji odpowiedzialny jest Wnioskodawca.
Konkursy CAS/I/POKL oraz CAS/II/POKL zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową
powołaną przez Rektora Politechniki Warszawskiej na mocy decyzji nr 113/2014 z dnia 18 sierpnia
2014 r.
Komisja Konkursowa Centrum ocenia każdą z merytorycznych części wniosku, przyznając punkty, na
podstawie których tworzona jest lista rankingowa. W zakres informacji udzielanej przez Centrum
Studiów Zaawansowanych o wyniku oceny wniosku wchodzi „0/1” decyzja Komisji Konkursowej.
Obowiązujący formularz wniosku, niezbędna deklaracja i oświadczenie Wnioskodawcy, a także
regulamin przyznawania stypendiów oraz zobowiązania stypendysty są dostępne na stronie
internetowej http://www.csz.pw.edu.pl oraz w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki
Warszawskiej. Wykaz niezbędnych załączników do wniosku jest wymieniony w części
F formularza wniosku.
Ponadto, w związku z dodatkowymi wytycznymi, do wniosku należy dołączyć wypełnione
oświadczenie o pobieranych stypendiach (odpowiedni formularz oświadczenia do pobrania poniżej).
Jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 października
2014 r. (poniedziałek) o godzinie 13:15 w sali 152 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Informacje na temat konkursów można również otrzymać w siedzibie Centrum

Studiów

Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej lub pod nr tel.:
(0 22) 234 60 02, a także poprzez e-mail: A.Zubrowska@csz.pw.edu.pl.
* W przypadku osób, które nie mają tytułu do ubezpieczeń społecznych (brak umowy o pracę, urlop
bezpłatny itp.) kwota stypendium zostanie pomniejszona o składki ZUS (tj. o 30,9%).
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