
PROGRAMY WSPIERAJĄCE 
MOBILNOŚĆ NAUKOWĄ



Bekker NAWA

Mobilność wyjazdowa 
naukowców i doktorantów



• wyjazdy naukowe do najlepszych ośrodków zagranicznych na 
świecie

• naukowcy lub nauczyciele akademiccy zatrudnieni w instytucji 
polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki

• doktoranci (od edycji 2021, po połączeniu programów Bekkera
i Iwanowskiej)

• projekty 3-24 m-ce (młodzi naukowcy) lub 3-12 m-cy
(doświadczeni naukowcy i doktoranci)

• prowadzenie badań naukowych, pozyskanie materiałów do pracy 
naukowej lub publikacji, staż podoktorski lub realizacja części 
kształcenia doktoranta
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• stypendium dla naukowca 8 000 - 12 000 PLN miesięcznie + 
dodatek mobilnościowy + finansowanie rodziny

• stypendium dla doktoranta 6 000 - 9 000 PLN miesięcznie + 
dodatek mobilnościowy + finansowanie rodziny

• komponent krajowy dla stypendystów, których wyjazdy trwały                         
18 miesięcy bądź dłużej, jeżeli po powrocie do Polski podejmą się 
stworzenia nowego, samodzielnego zespołu badawczego -
finansowanie wynagrodzenia 17 000 PLN miesięcznie przez                  
6 miesięcy po powrocie

• kolejny nabór wniosków – wiosna 2023
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Ulam NAWA

Mobilność przyjazdowa naukowców



• przyjazdy naukowe 6-24 m-cy wzmacniające potencjał i umiędzynarodowienie polskiej nauki 

• dla naukowców z całego świata bez względu na dziedzinę, wiek i etap kariery naukowej

• prowadzenie badań naukowych, staż podoktorski, pozyskanie materiałów do badań 
lub publikacji naukowej

• stypendium 10 000 PLN miesięcznie + dodatek mobilnościowy + finansowanie rodziny + kurs 
języka polskiego

• od edycji 2021 możliwy udział polskich naukowców pracujących na stałe za granicą 
(do 10% stypendystów w naborze)

• szybka ścieżka dla posiadaczy Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie 
Actions Individual Fellowships

• kolejny nabór wniosków – początek 2023
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NAWA Preludium BIS

Staże zagraniczne dla doktorantów Preludium BIS NCN



• wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów 

• dla uczestników projektów finansowanych w ramach konkursu 
Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 

• staże zagraniczne 3-6 m-cy

• stypendium 6 000/9 000 PLN miesięcznie + dodatek 
mobilnościowy

• ciągły nabór wniosków
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Granty interwencyjne

Badania interwencyjne w odpowiedzi na nagłe, ważne 
wydarzenia



• wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych 
lub mobilności międzynarodowej naukowców

• badania w odpowiedzi na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska 
społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych 
lub istotnych regionalnie

• tylko, gdy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby 
doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego 
problemu

• finansowane wynagrodzenia, wyprawy naukowe i prace terenowe, 
ekspertyzy, materiały itp.

• projekty 3-12 m-cy, finansowanie do 300 000 PLN

• nabór ciągły z przerwą wakacyjną, szybka jednoetapowa ocena 

• średni czas od wniosku do decyzji 18 dni
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• Determinanty zdolności adaptacyjnej firmy do sytuacji kryzysowej. Przypadek Covid19.

• Badania ratunkowe pozostałości szybów górniczych i mielerzy w górniczo-hutniczym obszarze UNESCO, Tarnowskie Góry, 
Wyżyna Śląska

• Zdrowie psychiczne młodych dorosłych podczas pandemii COVID-19 w Polsce, Niemczech, Słowenii i Izraelu

• Wyłaniająca się nowa kultura szkoły oraz jej potencjalne konsekwencje w kontekście edukacji zdalnej w czasie pandemii 
COVID-19

• Wdrożenie innowacyjnej szpitalnej rehabilitacji pulmonologicznej w oparciu o rzeczywistość wirtualną dla pacjentów 
po przebytej hospitalizacji (post-COVID-19)

• Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny dla efektywnej pracy zdalnej: wpływ czynników organizacyjnych na retencję, 
dzielenie się wiedzą oraz dobrostan pracowników

• Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu

• Efektywna komunikacja medyczna – zasady skutecznego informowania o ryzyku związanym z chorobami zakaźnymi

• Wpływ pandemii COVID - 19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania

• Ocena ryzyka wystąpienia katastrofy osuwiskowej – Prowincja Syczuan, Chiny

• Zrozumieć mgłę mózgową – badania zespołu przewlekłego zmęczenia po przebyciu COVID-19

• Rekonstrukcja czy katastrofa? Transformacja społeczno-przyrodniczego dziedzictwa rzek Sztoła, Baba i Biała w obliczu nagłej 
zmiany środowiskowej

• Mobilność konfliktu: konsekwencje wojny w Górskim Karabachu w 2020 r. – Azerbejdżanie i Ormianie w Gruzji

• Kryzys w kopalni Turów i jego wpływ na czesko-polską współpracę transgraniczną

• Szakal złocisty w Polsce - groźny najeźdźca czy ofiara niewiedzy?
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Polskie Powroty

Powroty naukowców do polskiej nauki



Polskie Powroty

• program reintegracyjny dla naukowców z polskim obywatelstwem, którzy planują powrót                          
do kraju po okresie kariery naukowej za granicą

• 2 ścieżki w zależności od etapu kariery naukowej: 

 Junior scientist 
 Experienced scientist 

• dorobek naukowy rozpoznawalny międzynarodowo i wyróżniający się w kontekście 
dyscypliny/etapu kariery, doświadczenie w kierowaniu projektem/zespołem badawczym

• w ramach projektu powracający naukowiec realizuje w wybranym ośrodku naukowym 
aktywności zaplanowane we wniosku, buduje grupę badawczą i aktywnie aplikuje o granty

• nabór otwarty do 25 lipca 2022
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Polskie Powroty

• Finansowanie NAWA obejmuje:

- wynagrodzenie Powracającego Naukowca – 330 000 PLN rocznie przez 4 lata (Experienced 
Scientist) lub 240 000 PLN rocznie przez 3 lata (Junior Scientist)

- wynagrodzenie grupy projektowej – 250 000 PLN rocznie (Experienced Scientist)                              
lub 120 000 PLN rocznie (Junior Scientist)

- wynagrodzenie osoby zapraszającej - 14 400 PLN rocznie

- koszty przesiedlenia 20 000 PLN (ryczałt)

• Komponent badawczy 200 000 PLN finansowany przez NCN lub komponent aplikacyjny 

400 000 PLN finansowany przez NCBR – grant startowy na badania
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Polskie Powroty

Motywacje do powrotu:

• możliwość zdobycia samodzielności naukowej, stworzenia własnej grupy projektowej

• potrzeba stabilności po serii kontraktów czasowych typu „post-doc”

• nowoczesny patriotyzm – potrzeba przeniesienia do Polski wiedzy, doświadczenia i kontaktów 
zdobytych za granicą

• motywacje osobiste – względy rodzinne, bariery w integrowaniu się lub awansie naukowym                          
za granicą
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Profesura NAWA

Zatrudnienie w Polsce zagranicznych naukowców 
światowej klasy



Profesura NAWA

• wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej 
przez polskie jednostki akademickie i naukowe poprzez włączenie w te działania zagranicznych 
naukowców światowej klasy

• projekty odpowiadające na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej

• zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy zagranicznych naukowców o wybitnym dorobku 
międzynarodowym, co najmniej ½ etatu

• w ramach projektu powracający naukowiec realizuje w wybranym ośrodku naukowym 
aktywności zaplanowane we wniosku i aktywnie aplikuje o granty

• finansowanie również dla grupy projektowej i osoby zapraszającej

• dofinansowanie ze środków NAWA maksymalnie 3 103 600 PLN

• wkład własny instytucji zatrudniającej w wysokości co najmniej 20% budżetu projektu;

• komponent badawczy finansowany przez NCN
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Jak przygotować skuteczny wniosek?
• Przeczytaj dokładnie dokumentację konkursu

• Przemyśl wybór instytucji goszczącej

• Dokonaj wszystkich niezbędnych uzgodnień na etapie przygotowania wniosku

• Wyjaśnij kwestie finansowe

• Zaplanuj projekt, który rozwinie zarówno Ciebie, jak i instytucję goszczącą

• Zaplanuj rekrutację grupy projektowej

• Wybierz publikacje i dokonania, które pokazują Cię w najlepszym świetle

• Zamieść we wniosku wyczerpujące informacje, które odpowiadają kryteriom oceny

• Zorganizuj informacje w sposób czytelny i logiczny

• Zaplanuj wymierne rezultaty, ambitne publikacje i granty, długofalową współpracę

• Nie zakładaj, że coś jest oczywiste

• Postaw się w roli eksperta – czy wniosek odpowiada na jego pytania?

• Nie czekaj  z wysłaniem wniosku do ostatniej chwili 
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Dziękuję za uwagę!

katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl


