
 
 

 
 

INSTURKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

UWAGA: Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może uniemożliwić złożenie wniosku lub 
spowodować jego odrzucenie ze względów formalnych. 

 

Przed rozpoczęciem składania wniosku do programu SKILLS - STAŻE proszę o wypełnienie danych w 
zakładce dane uczestnika.  

Wniosek składany jest wyłącznie w języku angielskim, dotyczy to również wszystkich załączników. 

Zakładka File upload 

Dokumenty przesyłane w zakładce File upload powinny być w formacie .pdf. W systemie muszą się 
znaleźć 4 pliki. Prosimy o niezałączanie dodatkowych dokumentów. Minimalny dopuszczalny rozmiar 
czcionki to 11 pkt. Rozmiar strony to A4, wszystkie marginesy (górny, dolny, lewy i prawy) powinny 
mieć co najmniej 1,5 cm. 

W przypadku plików ze wskazaną maksymalną liczbą stron, eksperci zostaną poinstruowani, żeby 
zignorować wszystkie nadliczbowe strony. 

Plik Host institution’s consent form zawiera informacje, które muszą się znaleźć w załączonym przez 
Państwa dokumencie. Jeżeli instytucja przyjmująca chce zawrzeć w swojej zgodzie dodatkowe dane, 
może to zrobić. Dokument, który nie będzie zawierał informacji ze wzoru, nie zostanie uznany za 
zgodę instytucji przyjmującej, a tym samym załączony wniosek zostanie uznany za niekompletny, co 
będzie skutkowało odrzuceniem ze względów formalnych. 

Dane osoby kontaktowej powinny być tożsame z danymi opiekuna stażu podanymi w zakładce Host 
institution. Brak zgodności tych danych może zostać uznany za podstawę do odrzucenia wniosku z 
przyczyn formalnych. 

Zgoda instytucji przyjmującej musi być podpisana; powinien to być skan dokumentu papierowego. 

Ramowy plan stażu ma mieć maksymalnie 1 stronę; musi zawierać dokładne (dzienne) daty realizacji 
stażu oraz odnosić się do celów stażu w kontekście celów programu. Wnioski, w których plan stażu 
będzie się sprowadzał do projektu badawczego lub stażu badawczego zostaną odrzucone na etapie 
oceny formalnej. 

CV naukowe ma mieć maksymalnie 5 stron. 

Opis wybranego osiągnięcia naukowego ma mieć maksymalnie 1 stronę; prosimy o opis tylko 
jednego osiągnięcia i uzasadnienie, dlaczego jest ono istotne. 



 
 

 
 

Zakładka Aims of the internship 

W celach stażu trzeba wybrać co najmniej jeden spośród wylistowanych. Każdy cel można wybrać 
tylko raz. Jeżeli wybierają Państwo więcej niż jeden cel, koniecznie należy wskazać cel wiodący. 

Zakładka Host institution 

UWAGA: lista krajów w kraju stażu zawiera tylko część krajów, do których można wyjechać w ramach 
programu SKILLS - STAŻE. Jeżeli nie znaleźli Państwo na liście kraju, do którego chcecie się udać, 
proszę o kontakt e-mailowy.  

Amount of allowance calculated by the system to (1 555 EUR * wskaźnik korekty dla kraju * liczba 
miesięcy stażu) + (600 EUR * liczba miesięcy stażu). Jest to kwota całkowita, której 80% otrzymają 
Państwo w okresie realizacji stażu, a 20% po złożeniu sprawozdania końcowego i jego 
zaakceptowaniu przez Fundację. 

Po kliknięciu przycisku Enroll for the Internship Programme w zakładce Enrollment sprawdzane są 
informacje podawane w kolejnych zakładkach. W przypadku braków wyświetlane są komunikaty o 
błędach: 

1. Komunikat Incorrect data, not enough files attached oznacza, że w zakładce przesyłanie 
plików wgrano mniej niż 3 pliki. 

2. Komunikat Incorrect data, not enough aims chosen oznacza, że nie utworzono żadnego 
wpisu w zakładce Aims of the Internship. Utworzenie wpisu, a więc brak komunikatu nie 
oznacza, że został wybrany przynajmniej jeden cel stażu, ani że zostały wprowadzone 
informacje nt. jego osiągnięcia. 

3. Komunikat Incorrect data, incomplete data of the host institution oznacza, że pozostawiono 
puste przynajmniej jedno pole w zakładce Host institution. Jedyne pola w tej zakładce, które 
mogą pozostać puste, to Amount of indirect costs i Description of the indirect costs. 

4. Komunikat Incorrect data, not enough declarations confirmed oznacza, że nie potwierdzono 
odpowiednich oświadczeń. Każda kandydująca osoba powinna potwierdzić 3 oświadczenia. 

Więcej informacji w Pytaniach i odpowiedziach. 


