Warszawa, 23.04. 2012r

Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej ogłasza:
1. Konkurs o dofinansowanie konferencji i szkoleń w instytucjach zagranicznych
dla nauczycieli akademickich (SJO/Z/KL)
W związku z realizacją projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 4.1.1, Kierownik Studium Języków Obcych (SJO) kontynuuje swoje działania skierowane na
wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Warszawskiej, poprzez wsparcie Jej kadry dydaktycznej.
Kolejną formą wsparcia realizowanego przez SJO będą konkursy o dofinansowania konferencji i szkoleń w
instytucjach zagranicznych oraz konferencji i szkoleń w uczelniach krajowych w ramach podnoszenia
kwalifikacji lektorów.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w momencie korzystania
ze świadczenia.
Dofinansowania będą przyznawane na wsparcie osób aktywnych w pracach Studium. Wśród kryteriów oceny
będą brane pod uwagę osiągnięcia w dotychczasowej działalności kandydata na rzecz Studium i Uczelni.
W ramach Konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia na:
WYJAZDY ZAGRANICZNE:
Opłata szkoleniowa: 2 osoby - do 3158,62 zł na osobę
Koszty przejazdu: 2 osoby - do 584,93 zł na osobę
Koszty zakwaterowania: 2 osoby - do 935,89 zł na osobę
Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania
dofinansowania oraz do złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Datą ogłoszenia konkursów SJO/K/POKL oraz SJO/Z/POKL o dofinansowanie szkoleń/konferencji jest 23
kwiecień 2012r.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Studium Języków Obcych Politechniki
Warszawskiej, pok. 417 Gmach Główny od 23 kwietnia 2012r. do 21 maja 2012r.
UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 21 maja 2012 r. o godzinie 15:00. Złożenie bądź
uzupełnienie/wprowadzenie zmiany we wniosku po tym terminie nie będzie możliwe bez względu na
przyczynę. Pracownicy Studium nie mają obowiązku sprawdzania składanych dokumentów. Za kompletność
dokumentacji odpowiedzialny jest wnioskodawca. Pracownicy Studium Języków Obcych nie będą kserować
składanych dokumentów w Sekretariacie.
Obowiązujący formularz wniosku oraz regulamin przyznawania dofinansowania dostępne są zakładce
Dokumenty na stronie internetowej Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej www.kl.sjo.pw.edu.pl.
Wykaz niezbędnych załączników do wniosku wymieniony jest w formularzu wniosku.
UWAGA: W formularzu wniosku konieczne jest wypełnienie wszystkich części. Wnioski niekompletne nie
spełniają warunków oceny formalnej i zostaną odrzucone.
Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do złożenia:
oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wypełnionego formularza „Dane osoby objętej wsparciem”
zaświadczenia o zatrudnieniu w Politechnice Warszawskiej, wystawionego przez Biuro Spraw
Osobowych potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
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