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Regulamin rekrutacji i zasad przyznania
ryczałtu na koszty
zakwaterowania i utrzymania
w projekcie „ISAD-International Security and
Development”, studia II stopnia
nr umowy o dofinansowanie
POWR.03.03.00-00-M020/16-00
uwzględniający zmiany wprowadzone w
zakresie regulacji ryczałtu na II rok studiów
§1 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia
oznaczają:
Projekt – projekt pt. „ISAD-International
Security and Development” nr umowy
o dofinansowanie
POWR.03.03.00-00M020/16-00
Realizator
Projektu
–
Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31–
007 Kraków, NIP 675-000-22-36, Regon
000001270.
Kandydat – osoba spełniająca warunki
umożliwiające podjęcie studiów II stopnia
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
Cudzoziemiec – osoba, która nie posiada
obywatelstwa polskiego. W przypadku
cudzoziemca będącego obywatelem dwóch
lub więcej państw traktuje się jako
obywatela tego państwa, którego dokument
podróży stanowił podstawę wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dane Osobowe –
dane osobowe w
rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dalej
„RODO”),
tj.:
informacje
o
zidentyfikowanej
lub
możliwej
do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie,
której
dane
dotyczą”);
możliwa

Recruitment and Granting of Lump Sum for
Accommodation and Subsistence
of the project “ISAD — International Security
and Development”, second cycle studies
co-financing agreement number
POWR.03.03.00-00-M020/16-00
taking into account the changes introduced in
the scope of the lump sum regulations for the
second year of studies
§1 Definitions
The terms used in this Agreement mean:
Project — project titled „ISAD — International
Security and Development”, co-financing
agreement
number
POWR.03.03.00-00M020/16-00.
Project Organiser — the Jagiellonian University
in Krakow, ul. Gołębia 24, 31–007 Krakow, NIP
675-000-22-36, Regon 000001270.
Candidate — person meeting the requirements
allowing them to take up second cycle studies at
the Jagiellonian University in Krakow,
Foreigner — person without Polish citizenship. If
a foreigner is a citizen of two countries, they will
be considered a citizen of the country the travel
document of which was a base for entering the
territory of Poland.

Personal Data — personal data in the meaning of
Art. 4(1) of the Regulation (EU) No 2016/679 of
the European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on
free flow of such data and the repeal of the
Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation, hereinafter referred to as “GDPR”),
i.e. information about an identified or
identifiable individual (“data subject”); an
identifiable individual is a natural person who can
be directly or indirectly identified, in particular
based on an identifier such as name and
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do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,
którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować,
w
szczególności
na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub
jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających
fizyczną,
fizjologiczną,
genetyczną,
psychiczną,
ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej;
Przetwarzanie danych osobowych –
przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2
RODO, tj.: operacja lub zestaw operacji
wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,
taka
jak
zbieranie,
utrwalanie,
organizowanie,
porządkowanie,
przechowywanie,
adaptowanie
lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie,
ujawnianie
poprzez
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub
łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie;
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka
47a, 00-695, Warszawa,
UJ – Uniwersytet Jagielloński
Regulaminu udziału w Projekcie – odrębny
regulamin regulujący zasady udziału w
Projekcie oraz wypłaty przyznanego w toku
rekrutacji ryczałtu na koszty zakwaterowania
i utrzymania.

surname, identification number, localisation
information, internet identifier or one or more
factors specific to his physical, physiological,
mental, economic, cultural or social identity.

§2 Postanowienia ogólne
1).
Celem
głównym
projektu
jest
umiędzynarodowienie procesu kształcenia
oraz
poprawa
dostępności
międzynarodowych programów kształcenia
poprzez opracowanie i realizację całego cyklu
kształcenia nowego międzynarodowego
programu studiów II stopnia w trybie
stacjonarnym pn. "ISAD – International

§2 General provisions
1). The main aim of the project is to
internationalise the education process and
improve the accessibility of international
education programmes by elaborating and
implementing the entire education cycle of a
new programme of international full-time
second cycle studies “ISAD — International
Security and Development” of general academic

Personal Data Processing — processing in the
meaning of Art. 4(2) GDPR, i.e.: any operation or
set of operations which is performed upon
personal data, whether or not by automatic
means, such as collection, recording,
organisation, storage, adaptation or alteration,
retrieval, consultation, use, disclosure by
transmission, dissemination or otherwise
making available, alignment or combination,
blocking, erasure or destruction.

Intermediary Institution — National Centre for
Research and Development, ul. Nowogrodzka
47a, 00-695, Warsaw.
JU — the Jagiellonian University
Regulations of Participation in the Project —
separate regulations setting forth the rules of
participation in the Project and the payment of
the lump sum for accommodation and
subsistence granted during the recruitment
process.

Project co-financed from the European Union funds within the European Social Fund — Operational Programme
Knowledge, Education, Development, Axis III Higher education for economy and development, Measure 3.3 —
Internationalisation of Polish higher education

Security and Development" o profilu
ogólnoakademickim na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ
w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych UJ, dostosowanego do
wymogów współpracy międzynarodowej,
utworzonego w oparciu o monitorowanie
karier zawodowych absolwentów UJ, potrzeb
rynku pracy i wymogów współpracy
międzynarodowej w ramach całego cyklu
kształcenia II stopnia.
2).Projekt będzie realizowany w okresie od 1
września 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. w
jednym
naborze
w ramach kierunku
International Security and Development.

profile at the Faculty of International and
Political Studies of the JU in Krakow, Institute of
Political Science and International Relations,
meeting the requirements of international
cooperation, created based on professional
career development of the graduates of the JU,
labour market needs, and requirements of
international cooperation within the entire
second cycle education.

§3 Zasady rekrutacji Uczestników
1). Rekrutacja do projektu będzie
prowadzona zgodnie z Uchwałą Senatu UJ nr
147/XII/2017
Senatu
Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 20 grudnia 2017 roku z
późniejszymi zmianami.
2). Kandydat zgłaszając kandydaturę do
udziału w Projekcie składa oświadczenie
o przetwarzaniu
danych
osobowych
potwierdzając otrzymanie stosownej klauzuli
informacyjnej (wzór stanowi załącznik nr 1).
3). Kandydat może w każdym czasie cofnąć
zgłoszenie od udziału w Projekcie.
4). Cofnięcie zgłoszenia przez Kandydata
dokonywane jest w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

§3 Rules of recruitment of Participants
1). The recruitment for the Project will be
carried out in accordance with the Resolution of
the JU Senate no. 147/XII/2017 of 20 December
2017, as amended.

§4 Zasady przyznawania
ryczałtu na koszty zakwaterowania i
utrzymania dla cudzoziemców
1) Realizator
Projektu
przyzna
15
cudzoziemcom
uczestniczącym
w
projekcie ryczałt, wypłacany w formie
funduszu
stypendialnego
na
zakwaterowanie i utrzymanie na terenie
Polski w okresie związanym bezpośrednio
z przebiegiem cyklu kształcenia.
2) Wydatki
w
zakresie
kosztów
zakwaterowania
i
utrzymania
cudzoziemców nie mogą przekroczyć

§4 Rules of granting
the lump sum for accommodation and
subsistence for foreigners
1) The Project Organiser will grant the lump sum
paid in form of scholarship fund for
accommodation and subsistence in Poland in
the period directly related with the studies to
15 Foreigners.

2). The project is being carried out between 1
September 2017 and 31 December 2020 within
one recruitment for International Security and
Development.

2). When applying for participation in the
Project, the Candidate will submit the personal
data processing declaration by confirming the
receipt of the relevant informative clause
(Appendix no. 1 is the model).
3). The Candidate may withdraw their Project
application at any time.
4). The Candidate shall withdraw the application
in writing on pain of nullity.

2) The expenses on accommodation and
subsistence of foreigners may not exceed PLN
1500 per month for one Foreigner during the
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kwoty 1500 zł na miesiąc na utrzymanie
jednego cudzoziemca w miesiącu,
w którym uczestniczy on w kształceniu.
3) Koszty zakwaterowania i utrzymania
mogą być ponoszone wyłącznie w okresie
pobierania nauki przez cudzoziemców,
wyklucza to więc możliwość finansowania
tych wydatków w okresie wakacyjnym.
4) Ryczałt
zostanie
przyznany
na
podstawienie wniosku, stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
dla 15 osób z najwyższym wynikiem
punktowym na podstawie poniższych
kryteriów:
a) 50pkt stanowić będzie ocena na
dyplomie: 5 (lub ekwiwalent) –
50pkt, 4,5 – 40pkt, 4 - 30pkt, 3,5 20pkt, 3 – 10pkt
b) 50% stanowić będzie propozycja
pracy dyplomowej:
a. jasno sformułowany tytuł pracy –
maksymalnie 6 punktów
b. jasno
sformułowane
pytanie
badawcze – maksymalnie 6
punktów
c. jasno
sformułowana
hipoteza
badawcza – maksymalnie 6
punktów
d. jasno
sformułowana
strategia
badawcza – maksymalnie 6
punktów
e. wyraźnie określona metodologia –
maksymalnie 8 punktów
f. jasno sformułowana struktura –
maksymalnie 6 punktów
g. przygotowany przegląd literatury
przedmiotu i wykazanie luki
badawczej – maksymalnie 6
punktów
h. przygotowana
bibliografia
zawierająca 15 najważniejszych
pozycji (publikacje recenzowane w
ramach formuły peer-review) –
maksymalnie 6 punktów.
5) Ryczałt zostanie przyznany przez Komisję,
w skład której wchodzić będzie kierownik

month in which they participate in the
project.
3) The expenses on accommodation and
subsistence may be incurred solely for the
period when the Foreigner receives
education, which excludes the possibility of
financing these expenditures during holiday
periods.
4) The lump sum will be granted based on the
application forming Appendix no. 2 to the
present Regulations for 15 persons with the
highest score based on the following criteria:

a) The grade on the diploma will be worth
up to 50 points: 5 (or equivalent) — 50
pts., 4.5 — 40 pts., 4 — 30 pts., 3.5 — 20
pts, 3 — 10 pts.
b) The diploma thesis proposal will
constitute 50% of the score:
a. clearly expressed thesis title — max. 6
points
b. clearly expressed research question —
max. 6 points
c. clearly expressed research hypothesis —
max. 6 points
d. clearly expressed research strategy —
max. 6 points
e. clearly defined methodology — max. 6
points
f. clear structure — max. 6 points
g. literature review and research gap
indication — max. 6 points

h. bibliography
containing six most
important positions (peer-reviewed
publications) — max. 6 points

5) The lump sum will be granted by the
Commission formed by the project manager,
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projektu, kierownik studiów, koordynator
merytoryczny projektu oraz sekretarz
komisji. Decyzja Komisji jest ostateczna.
6) W przypadku uzyskania takiej samej liczby
punktów przez uczestników zajmujących
na liście rankingowej ostatnie miejsce
gwarantujące przyznanie ryczałtu na
pierwszy rok studiów, zostanie on
przyznany osobie, która uzyskała wyższą
średnią ważoną.
7) Ryczałt na drugi rok studiów dla 15 osób z
najwyższym wynikiem zostanie przyznany
na podstawie średniej ważonej ocen z
pierwszego roku studiów, na podstawie
wniosku stanowiącego załącznik nr 2a
do niniejszego regulaminu.
8) W przypadku uzyskania takiej samej liczby
punktów przez uczestników, którzy
znajdują się na drugim roku studiów,
zajmujących na liście rankingowej
ostatnie miejsce gwarantujące przyznanie
ryczałtu, zostanie on przyznany osobie,
która uzyskała wyższą średnią ważoną z
przedmiotów
obowiązkowych.
W
następnej kolejności będzie brany pod
uwagę postęp nad pracą dyplomową,
który zostanie oceniony przez Komisję.
9) W przypadku uzyskania dodatkowych
środków
ze
strony
Instytucji
Pośredniczącej, wypłata ryczałtu dla
kolejnych cudzoziemców nastąpi zgodnie
z kolejnością na liście rankingowej.
10)
Przystąpienie do Projektu oraz
wypłata ryczałtu następuje
przez
podpisanie Umowy udziału w Projekcie
stanowiącego załącznik do Regulaminu
udziału w Projekcie.
11)
Niewypełnianie
obowiązków
wynikających z udziału w projekcie
określonych odrębnym Regulaminem
udziału
w
Projekcie,
skutkuje
wstrzymaniem wypłaty ryczałtu od
kolejnego miesiąca.

studies’ supervisor, technical project
coordinator, and commission secretary. The
decision of the commission will be final.
6) In the case of obtaining the same number of
points by participants being at the last place
guaranteeing the award of a lump sum for the
first year of study on the ranking list, it will be
awarded to the person who obtained the
higher weighted average.
7) The lump sum for the second year of study
for 15 people with the highest score will be
awarded on the basis of a weighted average
of grades from the first year of study, based
on the application attached as Annex 2a to
these Regulations.
8) In the case of obtaining the same number of
points by participants, who are in the second
year of study, and are being on the last place
guaranteeing the award of the lump sum on
the ranking list, it will be awarded to the
person who obtained the higher weighted
average of obligatory subjects. Then, the
progress of the participants diploma thesis
will be assessed by the Commission.

9) In case of obtaining additional funds from the
Intermediary Institution, the payment of the
lump sum for the subsequent Foreigners will
be based on their position in the ranking.
10)
Joining the Project and lump sum
payment are executed through signing the
Agreement on Participation in the Project
forming an appendix to the Regulations of the
Participation in the Project.
11)
Not fulfilling the duties arising from
participation in the Project set forth in
separate Regulations of Participation in the
Project will result in suspending the payment
from the subsequent month.

Project co-financed from the European Union funds within the European Social Fund — Operational Programme
Knowledge, Education, Development, Axis III Higher education for economy and development, Measure 3.3 —
Internationalisation of Polish higher education

§5 Postanowienia końcowe
1) Regulamin wchodzi w życie z dniem
24.06.2019
2) Realizator Projektu może dokonać
zmiany niniejszego Regulaminu.
3) W
zakresie
nieuregulowanym
w
niniejszym Regulaminie umowie stosuje
się
odpowiednie
przepisy
prawa
polskiego.

§5 Final provisions
1) The Regulations enter into force on
24.06.2019
2) The Project Organiser may amend the
present Regulations.
3) In matters not addressed by the present
Regulations, the provisions of the Polish law
shall apply.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i
zasad przyznania ryczałtu na koszty
zakwaterowania i utrzymania

Appendix no. 1 to the Recruitment and Granting
of Lump Sum for
Accommodation and Subsistence

OŚWIADCZENIE
W
SPRAWIE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULA
INFORMACYJNA
(obowiązek
informacyjny realizowany w związku z art. 13 i
art.
14
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

PERSONAL DATA PROCESSING DECLARATION —
INFORMATIVE CLAUSE (Information requirements
in connection with Art. 13 and Art. 14 of the
Regulation of the European Parliament and of the
Council (EU) 2016/679)

W związku ze zgłoszeniem mojej Kandydatury
do udziału w Projekcie pn. „ISAD –
International Security and Development”, nr
umowy o dofinansowanie POWR.03.03.00-00M020/16-00 przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych
jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych
jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o
których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.
2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 (PO WER) na podstawie:

In connection with the accessing to the project
titled: “ISAD — International Security and
Development”, co-financing agreement number
POWR.03.03.00-00-M020/16-00,
hereby
acknowledge what follows:
1. My personal data administrator is the Minister
for Regional Development performing the
function of the Managing Authority for the
Operational Programme Knowledge Education
Development 2014-2020, based at ul. Wspólna
2/4, 00-926 Warsaw.

1) w odniesieniu do zbioru „Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
oraz
Europejskiego
Funduszu
Morskiego
i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy

2. The processing of my personal data is in
compliance with the law and satisfies the terms
referred to in Art. 6 section 1 letter c and Art. 9
section 2 letter g of the Regulation of the
European Parliament and of the Council (EU)
2016/679 — the personal data is required for the
execution of the Programme Knowledge
Education Development 2014-2020 (OP KED)
under:
1) With respect to the “Operational Programme
Knowledge Education Development” data set:
a) Regulation of the European Parliament and of
the Council (EU) no. 1303/2013 of
17 December 2013 laying down common
provisions
on
the
European
Regional
Development Fund, the European Social Fund, the
Cohesion Fund, the European Agricultural Fund
for Rural Development and the European
Maritime and Fisheries Fund and laying down
general provisions on the European Regional
Development Fund, the European Social Fund and
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ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego
Funduszu
Morskiego
i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system
teleinformatyczny
wspierający
realizację
programów operacyjnych”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Funduszu
Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
oraz
Europejskiego
Funduszu
Morskiego
i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego
Funduszu
Morskiego
i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.),

the Cohesion Fund and the European Maritime
and Fisheries Fund and repealing Regulation of
the Council (EC) no. 1083/2006 (Official Journal EU
L 347 of 20/12/2013, p. 320 as amended),
b) Regulation of the European Parliament and of
the Council (EU) no. 1304/2013 of 17 December
2013 2013 on the European Social Fund and
repealing Council Regulation (EC) no. 1081/2006
(Official Journal EU L 347 of 20/12/2013, p. 470 as
amended),

c) Act of 11 July 2014 on the rules of cohesion
policy programmes financed within the 2014–
2020 financial perspective (Journal of Laws of
2017 item 1460, as amended),
2) With respect to the “Central ICT system
supporting the implementation of operational
programmes” data set:
a) Regulation of the European Parliament and of
the Council (EU) no. 1304/2013 of 17 December
2013 laying down common provisions on the
European Regional Development Fund, the
European Social Fund, the Cohesion Fund, the
European
Agricultural
Fund
for
Rural
Development and the European Maritime and
Fisheries Fund and laying down general provisions
on the European Regional Development Fund, the
European Social Fund and the Cohesion Fund and
the European Maritime and Fisheries Fund and
repealing Regulation of the Council (EC) no.
1083/2006

b) Regulation of the European Parliament and of
the Council (EU) no. 1304/2013 of 17 December
2013 2013 on the European Social Fund and
repealing Council Regulation (EC) no. 1081/2006,
c) Act of 11 July 2014 on the rules of cohesion
policy programmes financed within the 2014–
2020 financial perspective (Journal of Laws of
2017 item 1460, as amended),
d) Commission Implementing Regulation (EU) no.
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d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego
szczegółowe
przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji
oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany
informacji
między
beneficjentami
a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L
286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji do
udziału w projekcie „ISAD – International
Security and Development” nr umowy o
dofinansowanie POWR.03.03.00-00-M020/1600,
w
szczególności
potwierdzenia
kwalifikowalności
wydatków,
udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach PO
WER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do
przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, ul.
Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,
Beneficjentowi Projektu - Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu, ul. Gołębia 24, 31–007
Kraków.
Moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone
specjalistycznym
firmom,
realizującym
na
zlecenie
Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz
Beneficjenta Projektu kontrole i audyt w
ramach PO WER.
5. Podanie danych jest warunkiem
koniecznym uczestnictwa w Programie, a
odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udziału w Programie.
6. Moje dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Moje dane osobowe nie będą poddawane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Moje dane osobowe będą przechowywane
do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego

1011/2014 of 22 September 2014 laying down
common provisions on Regulation of the
European Parliament and of the Council (EU) no.
1303/2013 with respect to the model to be used
when submitting specified information to the
Commission and detailed rules on the exchange of
information between beneficiaries and managing
authorities,
certifying
authorities,
audit
authorities and intermediate bodies (Official
Journal EU L 286 of 30/09/2014, p. 1),

3. My personal data will be processed solely for
the purpose of implementation of the project
titled “ISAD — International Security and
Development”, co-financing agreement number
POWR.03.03.00-00-M020/16-00, in particular to
confirm the eligibility of expenses, provision of
support, monitoring, evaluation, control, audit
and report and information, as well as promotion
activities within the scope of OP KED.

4. My personal data were entrusted for processing
to an intermediate body, National Centre for
Research and Development, ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warsaw, to the Project Beneficiary
executing the project, the Jagiellonian University,
ul. Gołębia 24, 31–007 Krakow.
My personal data may also be entrusted to
specialist companies carrying our inspections and
audits commissioned by the managing or
intermediate body, or beneficiary within the
framework of OP KED.

5. The disclosure of data is a necessary condition
to participate in the Programme and data
disclosure denial is equivalent to lack of
possibilities of participating in the Programme.
6. My personal data may not be shared with a
third country or an international organisation.
7. My personal data may not be the subject of
automated decision making.
8. My personal data will be stored until
settlement of the Operational Programme
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Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz
zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9. Mogę skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych wysyłając wiadomość na
adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl
lub adres poczty iod@uj.edu.pl
10. Mam prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Mam prawo dostępu do treści swoich
danych i ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.

Knowledge Education Development 2014 -2020
and conclusion of document archiving.
9. I may contact the Personal Data Inspector by
sending an email; message to this address:
iod@miir.gov.pl or iod@uj.edu.pl.
10. I have the right to lodge a complaint to the
supervisory authority, i.e. Inspector General for
Personal Data Protection.
11. I have the right to access my data and have
them rectified, deleted or to limited their
processing.

…..………………………………………………………………

…………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA (PLACE AND DATE)

CZYTELNY PODPIS KANDYDATA DO
PROJEKTU (SIGNATURE)
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Appendix no. 2 to the Recruitment and Granting of Lump Sum for
Accommodation and Subsistence

APPLICATION
for the lump sum for accommodation and subsistence for foreigners
within the project “ISAD — International Security and Development”, second cycle studies

1. Name and surname
:………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
2. Address:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………
3. Telephone number:
………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………...
4. E-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
5. Citizenship:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Polish citizenship: (yes/no):………………………………………………………………………………………………………………
7. ID/passport number:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Grade on the diploma:
………………………………………………………………………………………………………………............................................
9. Proposed diploma thesis (title): .…………….………………………………………………………………………………………..
10. Appendix no. 1. — Diploma thesis proposal with score
………………………………………………….
Date and signature

Project co-financed from the European Union funds within the European Social Fund — Operational Programme
Knowledge, Education, Development, Axis III Higher education for economy and development, Measure 3.3 —
Internationalisation of Polish higher education

Appendix to the Application for the lump sum for accommodation and subsistence for foreigners
(to be filled in by the Commission)
Name and surname:………………………………………………………………………………
a). Grade on the diploma (max. 50 points):
5 (or equivalent) — 50 pts., 4.5 — 40 pts., 4 — 30 pts., 3.5 — 20 pts, 3 — 10 pts.

b). Diploma thesis proposal evaluation sheet:
Clearly expressed thesis title (max. 6
points)

Clearly expressed research question
(max. 6 points)

Clearly expressed research hypothesis
(max. 6 points)

Clearly expressed research strategy
(max. 6 points)

Clearly defined methodology (max. 6
points)

1. Clear structure (max. 6 points)

Literature review and research gap
indication (max. 6 points)

Bibliography containing six most
important positions (peer-reviewed
publications) (max. 6 points)

Total — max. 50 points:
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Appendix no. 2a to the Recruitment and Granting of Lump Sum for
Accommodation and Subsistence

APPLICATION
for the lump sum for accommodation and subsistence for foreigners
within the project “ISAD — International Security and Development”, second cycle studies, second
year ISAD Students

1. Name and surname: .…………………………………………………………………………………………………….………………….
2. Address: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………
3. Telephone number:……………………………………………………………………………………………………….…..………………
4. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Citizenship:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Polish citizenship: (yes/no):……………………………………………………………………………………………………………….
7. ID/passport number:………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Weighted average of grades from the first year of study:
………………………………………………………………………………………………………………............................................
9. Weighted average of grades from the obligatory courses from the first year of study:
………………………………………………………………………………………………………………............................................
10. Proposed diploma thesis (title): .…………….………………………………………………………………………………………..
11. Diploma Thesis Seminar leading Professor……………………………………………………………………………………….

…….……………………………………………..
Date and signature

