
 

 
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 217 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 1 września 2021 r. 

 

w sprawie uruchomienia programu Mobility PW oraz ogłoszenia I konkursu w ramach tego 

programu 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 389 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz  

w związku z umową nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartą pomiędzy Skarbem 

Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Politechniką 

Warszawską, umową nr PPI/STE/2020/1/00018/U/00001 z dnia 16 listopada 2020 r. zawartą 

pomiędzy Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Politechniką Warszawską,  

oraz umową nr PPI/PRO/2019/1/00013/U/00001 z dnia 31 października 2019 r. zawartą 

pomiędzy Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Politechniką Warszawską, ustala się, 

co następuje: 

 

     § 1 

 

1. W ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu: „Inicjatywa doskonałości – 

uczelnia badawcza” oraz projektów SEED i PROM PW2 uruchamia się program Mobility PW. 

2. Program Mobility PW realizowany jest poprzez konkursy przeprowadzane na zasadach 

określonych w regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik do decyzji. 

  

 § 2 

 

1. Na okres realizacji programu, o którym mowa w  § 1 ust. 1, powołuje się komisję 

konkursową, zwaną dalej „komisją” w następującym w składzie:  

1) prof. dr hab. inż. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) – 

przewodniczący; 

2) prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska (Wydział Inżynierii Materiałowej); 

3) dr hab. inż. Wojciech Bujalski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa); 

4) prof. dr hab. inż. Konrad Lewczuk (Wydział Transportu); 

5) dr hab. inż. Robert Mroczyński (Wydział Elektroniki i Nauk Informacyjnych); 

6) prof. dr hab. inż. Robert Sitnik (Wydział Mechatroniki); 

7) dr hab. inż. Wojciech Wróbel (Wydział Fizyki); 

8) prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski (Wydział Chemiczny). 

2. Zadaniem komisji jest wyłanianie uczestników programu Mobility PW spośród 

kandydatów. 

                    § 3 

 

1. Z dniem 1 września 2021 r. ogłasza się I konkurs w ramach programu Mobility PW. 

2. Termin składania wniosków w I konkursie upływa dnia 20 września 2021 roku. 

3. Wnioski składane są w Centrum Studiów Zaawansowanych PW, zwanym dalej „CSZ”. 

4. Wnioskodawca składa wniosek elektronicznie poprzez stronę www.csz.pw.edu.pl,  

a po weryfikacji formalnej, jeśli zostanie o to poproszony - dostarcza wersję papierową. 

5. Mobilność należy rozpocząć do dnia 31 marca 2022 roku.  

http://www.csz.pw.edu.pl/


 

 
 

6. Sprawozdania ze zrealizowanej mobilności, zgodnie ze wzorem przekazanym uczestnikowi 

programu Mobility PW należy złożyć w terminie 2 tygodni od zakończenia mobilności  

do właściwych jednostek obsługujących mobilności. 

7. Kolejne konkursy w ramach programu Mobility PW ogłaszane są przez dyrektora CSZ  

i realizowane na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 2.  

 

       § 4 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

  REKTOR  

 

 

 

    prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


