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[aktualizacja: 09.2021] 

 

REGULAMIN 

rekrutacji i udziału w zagranicznych stażach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich 
Politechniki Warszawskiej realizowanych w ramach zadania nr 45 projektu  „NERW PW. Nauka – 

Edukacja – Rozwój – Współpraca” 
 

 
 

§ 1 
Informacje o Projekcie 

 
1. Projekt „NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”, zwany dalej Projektem,  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – 
Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół 
wyższych. 

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy 
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Politechniką Warszawską. 

3. Projekt realizowany jest od 01.02.2018 r. do 31.10.2022 r. 
4. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej 

zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania, oraz dostosowania oferty dydaktycznej 
Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz 
realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. 

5. Celem zadania nr 45 – Zagraniczne staże dydaktyczne nauczycieli akademickich, zwanego dalej 
Zadaniem, jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki 
Warszawskiej poprzez umożliwienie im wyjazdów na staże dydaktyczne do ośrodków 
zagranicznych. Zadanie ma przysłużyć się również do wymiany doświadczeń w zakresie 
praktycznego kształcenia studentów oraz nabycia właściwych kompetencji przez osoby 
wyjeżdżające do rozwijania nowych kierunków studiów i specjalności, czy też modyfikacji 
istniejących do aktualnych trendów. 

6. Koordynatorem Zadania jest Dział Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami  
i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, zwany dalej DWE CZIiTT PW. 

7. Nadzór nad realizacją Zadania sprawuje Kierownik Zadania. 

8. Informacja o Zadaniu dostępna jest na stronie internetowej Projektu – www.nerw.pw.edu.pl. 
 

§ 2 
Zasady rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne 

 
1. W rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

Projektu, może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów 
prawnych, zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę  
lub mianowania. 

2. Kwalifikacja kandydatów na staże dydaktyczne prowadzona jest w trybie konkursowym i ma 
charakter otwarty, tzn. wszyscy nauczyciele akademiccy Politechniki Warszawskiej spełniający 
wymagania określone w ust. 1 mogą wziąć udział w rekrutacji. 
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3. O zakwalifikowaniu Kandydata na staż dydaktyczny w ramach dostępnych środków 
finansowych decyduje Komisja konkursowa na podstawie oceny dokumentów złożonych przez 
Kandydata. 

4. Proces rekrutacji Kandydatów na zagraniczny staż dydaktyczny przebiegać będzie  
w następujący sposób: 

1) Rekrutacja będzie prowadzona w terminach każdorazowo określonych w ogłoszeniu  
o konkursie dostępnym na stronie internetowej Projektu: www.nerw.pw.edu.pl.  

2) Osoby zainteresowane powinny przedłożyć w DWE CZIiTT PW w terminie i na zasadach 
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie formularz rekrutacyjny wraz z informacją  
o planowanym terminie i sposobie wykorzystania nabytych kompetencji  
– wypełniony i podpisany przez Kandydata oraz Kierownika jednostki organizacyjnej 
PW (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3) Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 można pobrać na stronie internetowej 
Projektu: www.nerw.pw.edu.pl. 

4) Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów będą podlegały ocenie formalnej, za którą 
odpowiada DWE CZIiTT PW. 

5) Zgłoszenia złożone po terminie lub w formie innej niż wskazana w ogłoszeniu  
o konkursie będą odrzucane bez możliwości uzupełnień lub sprostowań. 

6) Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów spełniających kryteria formalne zawarte  
w ust. 1 oraz zawierające wymagane załączniki zawarte w ust. 4 pkt 2 zostaną 
przekazane do oceny merytorycznej.  

7) Ocena merytoryczna  przeprowadzona zostanie przez Komisję konkursową, zwaną 
dalej Komisją. 

8) Komisja dokona oceny merytorycznej zgłoszeń w oparciu o poniższe kryteria: 
a) Proponowany program stażu dydaktycznego uwzględniający  

np. konsultacje z nauczycielami akademickimi w jednostce zagranicznej  
w zakresie wykorzystywanych technik i metod nauczania, obserwację zajęć 
dydaktycznych i współuczestnictwo w ich prowadzeniu, zapoznanie się  
z nowymi metodami/technikami/urządzeniami, które są specyficzne  
dla wskazanego obszaru kształcenia; 

b) Uzasadnienie wyboru miejsca realizacji stażu; 
c) Planowany sposób praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji 

dydaktycznych w ramach zajęć zgłoszonych w formularzu rekrutacyjnym;  
d) Pierwszeństwo uczestnictwa w zagranicznym stażu dydaktycznym – 

pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli nauczyciele akademiccy włączający się 
w kształcenie na nowo uruchamianych studiach w ramach Projektów NERW 
PW i NERW 2 PW, w dalszej kolejności – na kierunkach modyfikowanych,  
a następnie na pozostałych kierunkach studiów rozwijanych w Politechnice 
Warszawskiej;  

a następnie sporządzi i przedstawi Prorektorowi ds. Studiów Politechniki Warszawskiej 
do zatwierdzenia listę rankingową zgłoszeń rekomendowanych do finansowania. 

9) W zależności od środków przeznaczonych na dany konkurs oraz liczby zgłoszeń Komisja 
może stworzyć listę rezerwową Kandydatów. 

10) O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. 

11) W przypadku rezygnacji z wyjazdu na staż osoby, która otrzymała wsparcie, możliwość 
objęcia wsparciem otrzyma osoba z listy rezerwowej. 

12) Potwierdzenie objęcia wsparciem i zmiana statusu z Kandydata na Uczestnika 
zagranicznych staży dydaktycznych nastąpi z chwilą złożenia w terminie nie 
późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed wyjazdem na staż: 

http://www.nerw.pw.edu.pl/
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a) Oświadczenia Uczestnika Projektu (wzór stanowi załącznik nr 2  
do Regulaminu); 

b) Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz przystąpieniu  
do udziału w Zadaniu nr 45 (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu). 

13) Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 12 dostępne są na stronie 
internetowej Projektu www.nerw.pw.edu.pl. 

 
§ 3 

Uczestnictwo w zagranicznych stażach dydaktycznych 
 

1. Zagraniczny staż dydaktyczny może obejmować przykładowo takie elementy jak:  
1) konsultacje z nauczycielami akademickimi w jednostce zagranicznej w zakresie 

wykorzystywanych technik i metod nauczania,  
2) obserwację zajęć dydaktycznych i współuczestnictwo w ich prowadzeniu,  
3) zapoznanie się z nowymi metodami/technikami/urządzeniami, które są specyficzne 

dla wskazanego obszaru kształcenia itp. 
2. Uczestnikiem stażu dydaktycznego może być nauczyciel akademicki spełniający wymagania 

określone w § 2 ust. 1, który został zakwalifikowany do udziału w Zadaniu w procesie rekrutacji 
określonym w § 2 ust. 4. 

3. Stypendium może być przyznane danemu nauczycielowi akademickiemu jeden raz w trakcie 
trwania Projektu. 

4. Stypendium może zostać przyznane na wyjazd nie krótszy niż 2 tygodnie i nie dłuższy  
niż 4 miesiące. 

5. Uczestnik zobowiązany jest uzyskać pisemne zaświadczenie o odbyciu stażu dydaktycznego  
w jednostce zagranicznej przyjmującej na staż, zawierające informację o rzeczywistej dacie 
rozpoczęcia i zakończenia stażu dydaktycznego, podpisane przez przedstawiciela tej jednostki. 

6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia sprawozdania ze stażu dydaktycznego  
(wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu) najpóźniej do 30 dnia po powrocie ze stażu. 
Zaświadczenie o odbyciu stażu dydaktycznego stanowi załącznik do sprawozdania ze stażu 
dydaktycznego. 

7. Pobyt Uczestnika w jednostce zagranicznej musi rozpocząć się i zakończyć w okresie 
kwalifikowalności wydatków, zgodnie z umową o dofinasowanie Projektu. Uczestnikom 
wyjeżdzającym na zagraniczne staże dydaktyczne Politechnika Warszawska finansuje  
ze środków Projektu: 
1) Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na okres realizacji stażu dydaktycznego 1, 

2) Ubezpieczenie, 

3) Koszty przejazdu, 
zgodnie z katalogiem kosztów określonym w formularzu rekrutacyjnym stanowiącym 
załącznik nr 1 do Regulaminu. 

                                                           
1 Zgodnie w wytycznymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju maksymalną wysokość stypendium należy obliczyć jako: liczba dni pobytu 

za granicą x kwota diety określona w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). 

Kwota diety wynika z kolumny 4 załącznika do Rozporządzenia: https://www.cwm.pw.edu.pl/content/download/621/3401/file/diety.pdf 

 

Stypendium w kwocie nie wyższej niż kwota stanowiąca równowartość diety w pełnej wysokości z tytułu podróży służbowej poza granicami 

kraju, właściwej dla państwa, do którego wyjeżdża Uczestnik, za każdy dzień, w którym będzie otrzymywane stypendium, pokrywa zarówno 

koszty wyżywienia, jak i zakwaterowania oraz pozostałe koszty utrzymania na miejscu. Koszty, które pokrywa stypendium nie mogą być 

finansowane z dodatkowych źródeł krajowych, unijnych lub innych. 

http://www.nerw.pw.edu.pl/
https://www.cwm.pw.edu.pl/content/download/621/3401/file/diety.pdf
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8. Wysokość finansowania stażu wyrażona jest w walucie kraju, do którego Uczestnik planuje 

wyjechać, a wypłata stypendium nastąpi w formie i na zasadach obowiązujących  

w Politechnice Warszawskiej.2 

9. Zakup biletu lotniczego, kolejowego lub autokarowego odbywa się zgodnie z obowiązującymi 
w Politechnice Warszawskiej w tym zakresie zasadami. 

10. Rozliczenie wyjazdu następuje na podstawie sprawozdania ze stażu dydaktycznego, oryginału 
zaświadczenia potwierdzającego zrealizowanie programu stażu dydaktycznego w jednostce 
przyjmującej na staż oraz rozliczenia kosztów podróży za granicę zgodnie z procedurą 
obowiązującą w Politechnice Warszawskiej.  
 

§ 4 
Wymóg przeprowadzenia zajęć ze studentami 

1. Każdy nauczyciel akademicki podnoszący kompetencje w ramach zadania nr 45, zobowiązany 
jest do przeprowadzenia zajęć ze studentami studiów I lub II stopnia z wykorzystaniem 
nabytych w czasie realizacji stażu dydaktycznego kompetencji. 

2. Zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru rozpoczętego po zakończeniu 
otrzymywania wsparcia w Projekcie. Zajęcia muszą się rozpocząć najpóźniej w październiku 
2022 r. 

3. Po przeprowadzeniu zajęć ze studentami z wykorzystaniem nabytych w czasie realizacji stażu 
dydaktycznego kompetencji, nauczyciel akademicki zobowiązany jest do złożenia raportu  
z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych w termie do 14 dni 
kalendarzowych od zakończenia realizacji zajęć ze studentami (wzór stanowi załącznik nr 5  
do Regulaminu). 

 
§ 5 

Rezygnacja z udziału w Zadaniu 
 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Zadaniu wymaga złożenia przez Uczestnika oświadczenia woli  
 w formie ustalonej z Kierownikiem Zadania. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Zadaniu w przypadku powodów losowych całkowicie 
uniemożliwiających dalszy udział Uczestnika w Zadaniu, co winno zostać w odpowiedni sposób 
udokumentowane. 

3. Politechnika Warszawska może wstrzymać wypłatę przyznanego stypendium lub cofnąć 
przyznanie stypendium ze skutkiem natychmiastowym (co wiąże się z zakończeniem udziału  
w Zadaniu) w przypadku, gdy: 
1) Informacje podane w karcie zgłoszeniowej Uczestnika są niezgodne z prawdą; 
2) Uczestnik nie wypełnia obowiązków zadeklarowanych w formularzu rekrutacyjnym  

(stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu); 
3) Rozwiązaniu ulegnie umowa o dofinansowanie Projektu. 

4. W przypadku decyzji o cofnięciu przyznanego stypendium z winy Uczestnika, Politechnice 
Warszawskiej przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów związanych z udziałem Uczestnika  
w Zadaniu oraz zwrotu kosztów ewentualnych kar umownych wynikających z umowy  
o dofinansowanie Projektu, związanych z przerwaniem udziału w Projekcie przez Uczestnika. 
 

 
 
 

                                                           
2 Procedura składania wniosków wyjazdowych: https://www.cwm.pw.edu.pl/Wyjazdy/Skladanie-wnioskow-wyjazdowych oraz formularz 

WWS: https://www.cwm.pw.edu.pl/Wyjazdy/Formularze 

https://www.cwm.pw.edu.pl/Wyjazdy/Skladanie-wnioskow-wyjazdowych
https://www.cwm.pw.edu.pl/Wyjazdy/Formularze
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§ 6 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Zgłaszając się do udziału w Zadaniu Kandydat otrzymuje stosowną klauzulę informacyjną  
w sprawie ochrony danych osobowych zamieszczoną w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

2. Uczestnik stażu dydaktycznego składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody  
na przetwarzanie danych osobowych otrzymując stosowną klauzulę informacyjną  
(wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu). 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
oraz obowiązujące w Politechnice Warszawskiej, a także przepisy wynikające z właściwych 
aktów prawa wspólnotowego i krajowego. 

2. Sprawy sporne rozstrzygane są przez Kierownika Projektu. 
3. Od decyzji Kierownika Projektu przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Studiów Politechniki 

Warszawskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny wraz z informacją o planowanym terminie i sposobie 
wykorzystania nabytych kompetencji 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu 
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz przystąpieniu  

do udziału w Zadaniu nr 45 
4) Załącznik nr 4 – Sprawozdanie ze stażu dydaktycznego 
5) Załącznik nr 5 – Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych 


