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Programy dla studentów 

1. Program stypendialny dla Polonii (I, II stopień – dla cudzoziemców polskiego 

pochodzenia; roczny kurs przygotowawczy) 

2. Program stypendialny im. Banacha (II stopień – dla cudzoziemców z krajów 

Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej; obejmuje: nauki ścisłe, przyrodnicze, 

techniczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne) 

3. Program stypendialny im. Łukasiewicza (II stopień – pomoc rozwojowa dla 

cudzoziemców; nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych 

i weterynaryjnych) 

4. Pomoc rozwojowa dla krajów Afryki Subsaharyjskiej 

5. W planach -  Poland my first choice! 

 



Promocja języka polskiego 

• Program lektorzy – kierowanie do zagranicznych ośrodków akademickich 

lektorów języka polskiego, zgodnie z określonym przez te uczelnie 

zapotrzebowaniem 

 

• Letnie kursy języka i kultury polskiej – intensywne kursy wakacyjne 

będące okazją do nauki języka, a także do spotkania z polską kulturą 

i historią. 



Programy dla instytucji 

• Nowoczesna Promocja Zagraniczna (nabór zamknięty) 

• Zagraniczni Alumni (jesień 2018) 

• Upowszechnianie wyników badań 

Promocja 

• Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (do 13 lipca) 

• Welcome to Poland (do 20 lipca) 

• PROM -Wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (do 2 

lipca) 

Współprac
a 

• Tworzenie wspólnych programów studiów II stopnia 

• Realizacja wspólnych programów studiów II stopnia 

• STER Realizacja międzynarodowych studiów III stopnia (jesień 2018) 

Oferta 
dydaktyczn
a 



Programy dla naukowców: cele 

1. Wzmocnienie doskonałości naukowej 

2. Umiędzynarodowienie polskiej nauki – działania 

dwukierunkowe 

3. Umożliwienie zarówno doktorantom, jak i 

doświadczonym naukowcom zdobycia cennych 

doświadczeń w najlepszych ośrodkach zagranicznych 

4. Zachęcenie polskich naukowców pracujących za granicą 

do powrotu do kraju 



Programy i inicjatywy 

Polskie Powroty 

Program im. 
Bekkera 

Wymiana 
bilateralna 

Wyjazdy 
średniookresowe 

doktorantów 



Wymiana bilateralna 

Francja 

do 2.07 

Niemcy 

do 29.06 

Austria 

do 29.06 

Czechy 

do 29.06 

Słowacj
a 

do 2 lipca 

Ogłoszone Portugal
ia 

od 14 
czerwca do 
31 lipca 

Włochy 

Czerwiec 

2018 

Białoruś 

Chiny 

Indie 

Jesień 

2018 



• celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji 

projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez 

partnerów 

• wniosek składany jest po stronie polskiej i po stronie partnera 

• wnioskodawcą jest uczelnia lub jednostka naukowa (bez limitu 

wniosków) 

• projekty mogą trwać do 2 lat (od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 

r.) 

• brak ograniczeń dziedzinowych, choć należy zwrócić uwagę na 

priorytety, które są różne w różnych naborach (np. współpraca z 

partnerem gospodarczym czy udział w projekcie młodych naukowców) 

• ocena wniosku również odbywa się równolegle, a za wyłonienie 

najlepszych odpowiada wspólna komisja złożona z przedstawicieli 

państw partnerskich 

Wymiana bilateralna 



• dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów 

wymiany osobowej; max. finansowanie projektu: 20 tys. zł 

• strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca (max 

2000 zł), natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu 

naukowca z kraju partnerskiego* 

• koszty pobytu w Polsce naukowców zagranicznych: 350 zł dziennie dla 

wyjazdów do 12 dni; 4200 zł miesięcznie dla wyjazdów powyżej 12 dni w 

danym miesiącu 

• NAWA nie finansuje kosztów prowadzenia badań naukowych 

• więcej informacji na https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa 

Wymiana bilateralna 

* z wyjątkiem konkursu polsko-słowackiego gdzie każda ze 

stron pokrywa zarówno koszty podróży, jak i pobytu „swoich” 

naukowców  



• zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców  

i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz 

jednostkach naukowych  

• umożliwienie naukowcom prowadzenia badań naukowych lub zajęć 

dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym 

świecie 

• możliwość zagranicznych wyjazdów (3-12 miesięcy) wraz z rodziną 

• pierwszy nabór zakończył się 4 czerwca 2018 r.; planowane 

rozstrzygnięcie: październik 2018 r. (wyjazdy od stycznia 2019 r.) 

• kolejny nabór planujemy na początek 2019 r. 

Program im. Bekkera 



Program im. Bekkera 
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Program im. Bekkera 
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• zachęcenie do powrotu do kraju polskich naukowców pracujących za 

granicą 

• wzmocnienie potencjału badawczego polskich ośrodków: NAWA finansuje 

wynagrodzenie powracającego naukowca i 2 osób z utworzonej przez 

niego grupy projektowej, wraz z kosztami pracodawcy 

• krajowe uczelnie i jednostki naukowe mają szansę pozyskać do 

współpracy specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie 

oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej 

dyscyplinie naukowej 

• pierwszy nabór wniosków zakończył się 4 czerwca 2018 r.; planowane 

rozstrzygnięcie: koniec września 2018 r. (pierwsze przyjazdy: październik 

2018 r.) 

Polskie Powroty 



Polskie Powroty 
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• wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów odbywających 

studia III stopnia i mających otwarty przewód doktorski, umożliwienie 

im zdobycia doświadczenia naukowego w renomowanych 

zagranicznych ośrodkach badawczych i akademickich 

• wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy 

• możliwość wyjazdu z rodziną (małżonkiem i dziećmi) 

• stypendium dyrektora NAWA obejmuje koszty utrzymania  

     oraz dodatek mobilnościowy plus dodatkowo środki na  

     wyjazd i pobyt członków rodziny 

• planowane ogłoszenie naboru: październik 2018 r. 

październ

ik 2018 r. 

Wyjazdy średniookresowe doktorantów 



Wyjazdy średniookresowe doktorantów 

Program imienia…? 

Kto będzie patronem naszego nowego 

programu dla doktorantów?  

 

Zapraszamy do udziału w naszym 

konkursie na Facebooku! 

https://www.facebook.com/NarodowaAgencja

WymianyAkademickiej/ 

https://www.facebook.com/NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej/
https://www.facebook.com/NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej/


NAWA stawia na jakość.  

Stwórzcie ją razem z 

nami! 

Zapraszamy do współpracy w roli 

ekspertów 



Kontakt:  

agnieszka.stefaniak@nawa.gov.pl 

nawa.gov.pl 


