
 
 

 

Program SKILLS – staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

 

SKILLS - staże to jeden z programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowany w ramach projektu 
SKILLS. Umożliwia rozwijanie umiejętności z zakresu zarządzania projektami badawczymi i zespołami 
naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników 
badań w ramach stażu odbywanego w ośrodku naukowym lub firmie. Program adresowany jest do 
doktorantek i doktorantów, absolwentek i absolwentów (osób, które uzyskały stopień doktora w 
ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku i nie są zatrudnione jako pracownicy naukowi) oraz 
pracownic i pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych. Dostępny jest dla 
przedstawicielek/przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych. 

Osoby zajmujące się współcześnie nauką – niezależnie od tego, czy realizują projekt badawczy w 
instytucji naukowej, czy też zajmują się wdrażaniem wyników badań w gospodarce – oprócz wiedzy 
naukowej potrzebują praktycznych umiejętności, które nie są wpisane w klasyczny program studiów. 
Przeważnie nabywane są „po drodze”: w związku z okazją pokierowania zespołem badawczym (np. w 
pierwszym grancie) czy wprowadzeniem rozwiązania wypracowanego w laboratorium do produkcji. 
Przynosi to różne rezultaty – niektóre osoby zabłysną w nowej roli, inne natkną się na 
niespodziewane problemy, które mogą stać się poważną przeszkodą w realizacji projektu.  

Można próbować przyspieszyć zdobywanie wiedzy przez uczestnictwo w szkoleniach (również tych 
organizowanych w ramach projektu SKILLS), jest to jednak raczej wstęp do nabycia odpowiednich 
umiejętności: trochę teorii, symulacja jakiejś – często abstrakcyjnej dla uczestniczki/uczestnika 
szkolenia – sytuacji. Czym innym jest staż. Tutaj można przyjrzeć się z bliska, jak bardziej 
doświadczone osoby rozwiązują typowe dla danego działania problemy, zaangażować się w szukanie 
sposobu poradzenia sobie z nowymi trudnościami, sprawdzić, jak wyobrażenia mają się do 
rzeczywistości. 

Pomysł na takie podnoszenie kwalifikacji nie jest nowy. Liczne instytucje oferują tego typu programy 
wybranym grupom, również osobom zajmującym się nauką. Duża część z tych dostępnych w Polsce 
ograniczona jest regionalnie – mają zapewnić wymianę kadry między uczelniami a 
przedsiębiorstwami w danym województwie. Zazwyczaj przybierają one dwie postaci: krótkiego 
(kilkutygodniowego), intensywnego stażu - przeważnie połączonego z wyjazdem lub dłuższego, 
kilkumiesięcznego dodatkowego zadania, realizowanego na miejscu, po godzinach pracy w jednostce 
macierzystej. Często też dostępne są jedynie dla osób zajmujących się wybranymi dyscyplinami. 

Program SKILLS - staże ma umożliwić zaplanowanie stażu dostosowanego do indywidualnych potrzeb 
uczestniczki/uczestnika. Dlatego też to osobie składającej wniosek zostawiamy decyzję, czy 
potrzebuje jednego, trzech czy może sześciu miesięcy na osiągnięcie zakładanych celów, czy lepszym 
środowiskiem nauki będzie dla niej uczelnia, czy firma (i która konkretnie). Plan stażu ustalany jest w 
porozumieniu z instytucją, w której będzie realizowany. 



 
 

 

Fundacja zakłada, że w stażu uczestniczyć może zarówno doktorantka/doktorant, która/który 
kierowanie zespołem naukowym ma jeszcze przed sobą, jak i osoba ze stopniem doktora 
habilitowanego, która postanowiła lepiej się przygotować do procesu komercjalizacji wyników 
prowadzonych badań. Kontakt z instytucją przyjmującą należy nawiązać samodzielnie. Jednak 
Fundacja chciałaby wspomóc osoby planujące udział w programie SKILLS - staże, nawiązując wstępny 
kontakt z wybranymi uczelniami i firmami, których wykaz dostępny będzie na stronie projektu.  

Składanie wniosku do programu SKILLS - staże należy rozpocząć od uzgodnienia z wybraną instytucją 
(firmą lub uczelnią zagraniczną) ramowego planu stażu. Zostanie on dołączony do wniosku, w którym 
należy wskazać cel stażu oraz wyjaśnić, w jaki sposób zostanie on osiągnięty, a także uzasadnić wybór 
miejsca realizacji stażu i przydatność nabytych umiejętności w późniejszej pracy. Wniosek oceniany 
jest formalnie i merytorycznie. W ramach oceny merytorycznej sprawdzane są: cele stażu oraz 
zakładane sposoby ich realizacji, dotychczasowe osiągnięcia naukowe osoby składającej wniosek, 
uzasadnienie wyboru instytucji przyjmującej, ramowy plan stażu i możliwość wykorzystania nabytych 
umiejętności w dalszej pracy zawodowej. Komisja może zaproponować wprowadzenie zmian w 
ramowym programie stażu. 

Stażystka/stażysta odbywa staż w zagranicznej uczelni lub firmie w okresie trwającym od 1 do 6 
miesięcy. Otrzymuje w tym czasie: 

1) ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, 
kwotą bazową jest 1 555 EUR miesięcznie); 

2) miesięczny dodatek podróżny – 600 EUR na każde pełne 30 dni pobytu; 
3) refundację kosztów pośrednich (tylko w przypadku jednostki naukowej), do 650 EUR 

miesięcznie. 
 
Ryczałt i dodatek wypłacane są w dwóch częściach – 80% z góry, 20% po złożeniu sprawozdania 
końcowego i zaakceptowaniu go przez Fundację. 
 
 
 
Więcej informacji na stronie projektu i w regulaminie: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/ 
 
Osoba do kontaktu: Julia Zimmermann, zimmermann@fnp.org.pl, tel. 22 311 84 31. 
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