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Koszty pobytu, dojazdu, czy opłaty za wydarzenia 
odbywające się poza Polską na pierwszy rzut oka mogą 
wydawać się poza możliwościami doktorantów 
nieuczestniczących w żadnych dodatkowo płatnych  
projektach badawczo-stypendialnych. Chciałbym pokazać, 
że nie jest regułą. 
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Koszty pobytu, dojazdu, czy opłaty za wydarzenia 
odbywające się poza Polską na pierwszy rzut oka mogą 
wydawać się poza możliwościami doktorantów 
nieuczestniczących w żadnych dodatkowo płatnych  
projektach badawczo-stypendialnych. Chciałbym pokazać, 
że nie jest regułą.
Istnieją dwie możliwości:
• zdobycie zewnętrznego źródła finansowania
• ograniczenie kosztów. 

Spróbuję omówić obie drogi, bazując na własnym 
doświadczeniu z pobytów w zagranicznych placówkach, czy 
wyjazdów na konferencje.



  

• Nauki ścisłe i o życiu (najbogatsze źródło)
• Nauki społeczne (organizacje pozarządowe, 
projekty unijne)
• Nauki humanistyczne i artystyczne (programy 
sponsorowane, współpraca na poziomie 
indywidualnym)
• Nauki interdyscyplinarne



  

Wyjazdy:

Turystyka naukowa, czy rozwój osobisty?



  

Wydatki:
• Opłaty konferencyjne i za 
studia,
• Noclegi,
• Wyżywienie,
• Dojazd z Polski,
• Przejazdy miejscowe.          
                               

Przychody:
• Towarzystwo Doktorantów,
• DS jednostki,
• Źródła wydziałowe i 
rektorskie, 
• Źródła unijne i polskie,
• Źródła organizatorów i ich 
krajów.                                    
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Wydatki:
• Opłaty konferencyjne i za studia

Wysłanie wiadomości do organizatorów!!!
• Nasze zarobki, a opłata konferencyjna
• Motywacja zainteresowania wydarzeniem
• Travel grant (czy konferencja jest finansowana z UE?)

UK i IE – ciężko, bo wysokie koszty, Skandynawia – 
piszcie! Kraje Beneluxu – piszcie, Niemcy, Szwajcaria i 
Austria – można spróbować, Hiszpania – kiedyś można 
było... Bałkany i Węgry czy Francja – spróbować można, 
Włochy, Grecja, Portugalia, Turcja – życzę powodzenia:)życzę powodzenia:)



  

Wydatki:
• Opłaty konferencyjne i za studia

Wysłanie wiadomości do organizatorów!!!
• Nasze zarobki, a opłata konferencyjna
• Motywacja zainteresowania wydarzeniem
• Travel grant
• List polecający od promotora
• Szkoły zimowe, letnie, kursy itp.. 
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Wydatki:
• Opłaty konferencyjne i za studia

Programy stypendialne:
• DAAD – Niemcy
• Visby – Szwecja

• Szczęście: jednostka stypendialna może dostać 100 
aplikacji na jedno miejsce albo 0...



  

Wydatki:
,

• Noclegi,
• Wyżywienie,

Żyj jak tubylec! 
                                        



  

Airbnb.com – to serwis nowej fali, uznawany za pierwowzór tego 
typu inicjatyw. Airbnb.com jest ulubionym obecnie miejscem 
poszukiwania noclegów. Interfejs jest maksymalnie rozwinięty, 
umożliwia zaawansowane wyszukiwanie (także na mapie), łatwą 
komunikację z hostem, przypomnienia o rezerwacji.

Wimdu.com – to niemiecki klon serwisu Airbnb.com. Ma 
uboższą bazę lokalową i funkcje. Obecnie posiada już system 
rekomendacji i możliwośc wyszukiwania na mapie, dzięki czemu 
małymi kroczkami dogania Airbnb.

9flats
Couchsurfing
Hospitality Club

 



  

Polonia za granicą
• Zakwaterowanie,
• Pomoc w sprawach formalnych 
(fora polonijne)
• Polska Misja Katolicka



  

Wydatki:

• Dojazd z Polski,
• Przejazdy miejscowe.

      Tanie linie lotnicze i promocje autokarowo-kolejowe       



  



  

http://silesiair.com.pl/



  

Ryanair: W liniach lotniczych Ryanair opłata transferowa wynosi 
25,2 złotych za odcinek podróży. Jeśli lecimy tam i z powrotem 
ponosząc tę opłatę tracimy 50,4 złotego. Obecnie tego „haraczu” 
możemy uniknąć płacąc kartą MasterCard Prepaid.

Wizz Air: W przypadku linii Wizz Air sprawa jest trudniejsza. 
Standardowa „opłata za płatność” wynosi 27 złotych za odcinek. Z 
opłaty zwalnia dokonanie transakcji kartą kredytową City Wizz. 
Karta kosztuje 85 zł rocznie.

Pomoc w zakupie i inne informacje o promocjach:



  

Szalona Środa LOT-u



  

6 dni w Bawarii na zjeździe Niemieckiego 
Towarzystwa Fizycznego
LOT: WAW-MUC, MUC-WAW: 300PLN
DB: MUC-Ratyzbona-MUC: 2*20EUR (160PLN)
Opłata konferencyjna: 60EUR (240PLN)
Noclegi: 4*20EUR (320PLN)

~ -1030PLN

TDUJ: ~600PLN
DS: Diety pobytowe ryczałtem (po 25EUR) ~400PLN

~ +1000PLN



  

Przychody:
• Towarzystwo Doktorantów,
• DS jednostki,
• Źródła wydziałowe i 
rektorskie, 
• Źródła unijne i polskie,
• Źródła organizatorów i ich 
krajów.                                    
    

• Erasmus studia i praktyki,
• Wyjazdy na zaproszenie.
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• Stypendia kierowane



  

Przychody:
• Towarzystwo Doktorantów,
• DS jednostki,
• Źródła wydziałowe i 
rektorskie, 
• Źródła unijne i polskie,
• Źródła organizatorów i ich 
krajów.                                    
    

• Programy szkoleniowe
• (EBI)
• Coroczne szkoły w Wielkiej 
Brytanii, Austrii, Holandii
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