Pobyty długoterminowe - powyżej miesiąca
Z pobytów długoterminowych w SN w Paryżu mogą korzystać pracownicy naukowi i inni
pracownicy Polskiej Akademii Nauk, stażyści, stypendyści, studenci polskich szkół wyższych
i innych instytucji naukowych, realizujący projekty o charakterze naukowym we Francji
(wymiany, staże, kwerendy, studia doktoranckie, itp.).

Rezerwacje:
Uprzejmie prosimy o przesłanie na adres: rezerwacja.paris@paris.pan.pl następujących
dokumentów:
•
•
•

wypełniony i zeskanowany w formacie .pdf wniosek,
skan legitymacji studenckiej lub inny dokument potwierdzający udział w stypendium,
studiach lub w projekcie naukowym,
list motywacyjny oraz CV w formacie .pdf.

W liście motywacyjnym prosimy o krótkie (max. 1 strona A4) opisanie projektu naukowego
realizowanego we Francji.

Kwalifikacja wniosków dokonywana jest w oparciu o poniższe kryteria:
•
•
•
•

charakter pobytu naukowego,
status naukowy wnioskującego,
dotychczasowe pobyty wnioskującego w Stacji,
gotowość włączenia się w działalność merytoryczną i do wolontariatu na rzecz Stacji.

Komisja rozpatrująca wnioski zbiera się dwa razy do roku. Prosimy o przesłanie kompletu
dokumentów nie później niż:
•
•

do 31 maja – jeżeli wnioskują Państwo o pobyt między 1 lipca a 31 grudnia br. ,
do 30 listopada – jeżeli wnioskują Państwo o pobyt między 1 stycznia a 30 czerwca
następnego roku.

W związku z dużym zainteresowaniem dostępnością pokoi, zwoływane są dodatkowe
posiedzenia komisji jeśli Stacja dysponuje wolnymi pokojami w okresie pomiędzy
zwyczajowymi posiedzeniami.

Informacji o dostępności pokoi udzielamy na bieżąco. Zachęcamy do przesyłania zapytań na
adres rezerwacja.paris@paris.pan.pl

Cennik:
Stacja dysponuje następującymi pokojami na pobyty długoterminowe:
•
•
•
•

pokój jednoosobowy z umywalką, ok. 8 m², toaleta i prysznic na korytarzu - 420 €/mc
pokój jednoosobowy z umywalką, ok. 10 m², toaleta i prysznic na korytarzu - 530 €/mc
pokój jednoosobowy z umywalką i prysznicem, ok. 12 m², toaleta na korytarzu - 630
€/mc
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym, ok 19 m² - 950 €/mc Prosimy o
zaznaczenie preferencji pokoju we wniosku.

Pokoje gościnne udostępniane są na podstawie umowy użyczenia z obowiązkiem wpłacenia
kaucji w wysokości 50 €. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w Regulaminie
korzystania z pokojów gościnnych.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o udostępnienie pokoju

