
Źródła informacji o stypendium 
 

1. Wszelkie informacje dotyczące programu i konkursu (w tym dokumentacja konkursowa) 

znajdują się na stronie: 

www.sciex.pl 

 

2. Informacje ogólne dotyczące Programu SCIEX-NMSch (w jęz. angielskim):  

www.crus.ch 

 

3. Wszelkie informacje dotyczące aspektów praktycznych pobytu w Szwajcarii udziela 

Europejska sieć Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS: 

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess w Krakowie 

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej,  

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków Budynek Galerii GIL, pokój 102 

 

Helpdesk: Dawid Gacek, Magda Wójtowicz tel. (+48) 12 628 25 88  

mobility@transfer.edu.pl                www.transfer.edu.pl 

 

EURAXESS SWITZERLAND 

 http://www.euraxess.ch/maincontent/incoming-researchers.html 

 

4. Na terenie Uczelni udziela informacji o stypendium oraz pomaga w pisaniu wniosków: 

 

Beata Stankowska – specjalista ds. międzynarodowych projektów badawczych,  

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, pok. 174. 

bstankowska@up.krakow.pl tel: 12 6626045 

http://www.sciex.pl/
http://www.crus.ch/
mailto:mobility@transfer.edu.pl
http://www.transfer.edu.pl/
http://www.euraxess.ch/maincontent/incoming-researchers.html
mailto:bstankowska@up.krakow.pl


Podstawowe informacje o stypendium  

Funduszu Stypendialnego SCIEX  

Szwajcarsko -  Polskiego Programu Współpracy 
(Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych. Wiążące informacje zawarte zostaną 

w ogłoszeniu o naborze wniosków 1 września 2013 na stronach SCIEX) 

 

1. Możliwe rodzaje dofinansowanych projektów: 

 

 Wyjazdy stypendialne doktorantów w celu prowadzenia badań naukowych 

w instytucjach badawczych Szwajcarii 

 

Dla kogo: doktoranci posiadający status studenta w chwili rozpoczynania projektu, 

jednak nie wcześniej niż po okresie roku od uzyskania statusu studenta studiów 

doktoranckich, brak ograniczenia wiekowego, wszystkie dyscypliny naukowe. 

UWAGA! Nie liczy się kraj pochodzenia stypendysty, tylko kraj, w którym znajduje się 

uczelnia macierzysta. 

 

Czas trwania: 6-24 miesiące (nie ma preferencji co do okresu trwania projektu. 

Podczas oceny wniosku projekt może zostać skrócony) 

 

UWAGA! W ramach przyznanego grantu przewidziane są 3 wizyty opiekunów 

merytorycznych projektu badawczego, w tym jedna wizyta polskiego opiekuna 

w Szwajcarii jest obligatoryjna! 

 

 Wyjazdy młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora) w celu 

prowadzenia badań naukowych  

 

Dla kogo: pracownicy naukowi z tytułem doktora w chwili rozpoczynania projektu, 

jednak nie później niż 5 lat po obronie dysertacji (decyduje data obrony) , brak 

ograniczenia wiekowego, wszystkie dyscypliny naukowe. UWAGA! Nie liczy się kraj 

pochodzenia stypendysty, tylko kraj, w którym znajduje się uczelnia macierzysta! 

 

Czas trwania: 6-24 miesiące (nie ma preferencji co do okresu trwania projektu. 

Podczas oceny wniosku projekt może zostać skrócony) 

 

UWAGA! W ramach przyznanego grantu przewidziane są 3 wizyty opiekunów 

merytorycznych projektu badawczego, w tym jedna wizyta polskiego opiekuna 

w Szwajcarii jest obligatoryjna! 

 

 

 



2.  Terminy 

 

 ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków: 1 września 2013  

 ostateczny termin złożenia wniosku: 1 listopada 2013 (nie jest to święto 

w Szwajcarii, do tej daty musi wpłynąć do CRUS wniosek w wersji elektronicznej 

i papierowej). 

 wyniki konkursu: koniec marca 2014 

 rozpoczęcie realizacji projektu: 1 maja 2014 – 31 marca 2015  

 

3. Kwoty dofinansowania  

 

 Doktoranci – ok. 50 000 CHF brutto przez pierwsze 12 miesięcy pobytu, później 

ok. 55 000 CHF przez następne 12 miesięcy  

 Młodzi pracownicy naukowi – ok. 80 000 CHF przez 12 miesięcy pobytu 

 Transport: koszty podróży między Polską a Szwajcarią – max. 1000 CHF, na 

terenie Szwajcarii max. 1000 CHF 

  Badania: 500 CHF/m-c, w tym m.in. koszty publikacji, udziału w konferencjach 

 Krótkie wizyty opiekunów: max. 2500 CHF, w tym koszty transportu, 

zakwaterowania oraz wyżywienia 

 

4. Uprawnione instytucje ze Szwajcarii 

 

 Uczelnie wyższe, uczelnie i instytucje politechniczne, wyższe szkoły zawodowe, 

uczelnie pedagogiczne, instytuty badawcze dotowane przez Konfederację 

Szwajcarską 

 Lista uprawnionych instytucji opublikowana jest na stronie: 

http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-

ch/rn/application/eligible-swiss-institutions.html?L=2  

 Partnera do projektu można szukać bezpośrednio, a także poprzez kontakt z 

Biurami Regionalnymi w Szwajcarii: http://www.crus.ch/information-

programme/sciex-nms-ch/rn/contact-support/switzerland.html?L=2  

 

5. Składanie wniosku 

 

 Głównym wnioskodawca jest instytucja szwajcarska, to ona składa wniosek o 

dofinansowanie, rozlicza projekt oraz odpowiada za część merytoryczną. 

  Główna część wniosku wypełniana jest on-line i nie wymaga drukowania ani 

podpisów 

 W projekcie udział biorą: 

- szwajcarska instytucja goszcząca – główny wnioskodawca 

http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/rn/application/eligible-swiss-institutions.html?L=2
http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/rn/application/eligible-swiss-institutions.html?L=2
http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/rn/contact-support/switzerland.html?L=2
http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/rn/contact-support/switzerland.html?L=2


- szwajcarski opiekun naukowy - musi mieć min. stopień doktora, nie 

musi mieć stopnia wyższego od stypendysty 

- stypendysta 

- instytucja macierzysta – musi mieć siedzibę w Polsce 

- opiekun naukowy – z Polski, nie musi być z instytucji macierzystej. 

Dla samodzielnych pracowników naukowych opiekunem naukowym 

staje się osoba wyżej w hierarchii administracyjnej Uczelni. 

 

 Potrzebna dokumentacja: strona polska (dokumentacja wysyłana jest do 

wnioskującej instytucji szwajcarskiej) 

 

- Formularz F1 dla stypendysty – zapisany w formacie .doc, w j. 

angielskim  

- CV naukowe stypendysty – zapisane w formacie .doc, w j. angielskim 

- Skan dyplomu – zapisane w formacie .pdf, w j. polskim 

- Zaświadczenie o rozpoczęciu studiów doktoranckich – zapisane w 

formacie .pdf, w języku polskim 

- Formularz F2a opiekuna naukowego z Polski - zapisany w formacie 

.doc, w j. angielskim 

- CV naukowe opiekuna naukowego z Polski – zapisane w formacie 

.doc, w j. angielskim 

 

UWAGA! W/w dokumenty przesyłamy wyłącznie elektronicznie do 

instytucji wnioskującej! 

 

- Formularz  F3a – jedyny formularz, który wymaga wydrukowania i 

podpisów. Następnie podpisany formularz należy zeskanować 

(koniecznie skan kolorowy!), a następnie wysłać w formacie .pdf 

drogą elektroniczną oraz oryginał wysłać pocztą tradycyjną do 

wnioskującej instytucji szwajcarskiej.  

 

 Potrzebna dokumentacja: strona szwajcarska 

- Formularz F2b szwajcarskiego opiekuna naukowego  

- CV naukowe szwajcarskiego opiekuna naukowego 

- Formularz F3b – podpisany przez instytucję przyjmującą 

 

 


