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PROGRAM FULBRIGHTA
•

Największy program wymiany naukowej i kulturowej
Stanów Zjednoczonych.

•

Program, który wspiera wymianę wiedzy i doświadczeń,
zwiększając wzajemne zrozumienie pomiędzy narodami.

•

Za sukcesem Programu Fulbrighta stoją jego absolwenci
i absolwentki - blisko 400 tysięcy naukowców, artystów,
dziennikarzy i polityków z całego świata.

•

W Polsce Program Fulbrighta obecny jest nieprzerwanie
od 1959 r.

•

Ze stypendium Fulbrighta skorzystało już ponad 3000
polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.

JAKIE MOŻLIWOŚCI DAJE STYPENDIUM
FULBRIGHTA?

•

Podjęcie studiów lub prowadzenie badań naukowych
na najlepszych uczelniach/instytucjach na świecie.

•

Nawiązanie współpracy i wspólnej realizacji projektu z
amerykańskimi naukowcami.

•

Wyjazd do USA i poznanie kultury amerykańskiej.

•

Reprezentowanie Polski, polskiej kultury i nauki w USA.

•

Dołączenie do międzynarodowej sieci absolwentów
i absolwentek Programu.

KRYTERIA FORMALNE
•

Polskie obywatelstwo i brak podwójnego obywatelstwa
polsko-amerykańskiego lub zielonej karty.

•

Spełnianie warunków otrzymania wizy J-1.

•

W czasie składania wniosku nie można przebywać w USA.

•

Całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat
poprzedzających złożenie aplikacji powinien być krótszy
niż 5 lat.

•

Znajomość angielskiego co najmniej na poziomie B2 (C1
dla stypendiów dydaktycznych).

W ramach wszystkich programów stypendialnych preferowani
są kandydaci, którzy wcześniej nie otrzymali stypendium
Fulbrighta w tej samej kategorii stypendialnej

Nasze priorytety – kogo szukamy?

●

Osób z pomysłami na badania w USA, które mogą
przyczynić się do rozwoju nauki w Polsce

●

Osób aktywnych w środowisku akademickim

●

Osób reprezentujących wszelkie dyscypliny studiów
objęte programem, przy czym szczególnie zachęcamy
do aplikowania kobiety specjalizujące się w dziedzinach
ścisłych

●

Osób reprezentujących różnorodne środowiska (różne
regiony i miasta oraz mniejszości i środowiska
defaworyzowane)

●

Zainteresowanych Stanami Zjednoczonymi i ciekawych
świata

UCZESTNICY PROGRAMÓW FULBRIGHTA OTRZYMUJĄ:

Stypendium
Wysokie stawki!

Przynależność do
społeczności
absolwentów
* w zależności od programu

Bilet lotniczy

Wiza J-1

Również dla członków rodziny!*

Ubezpieczenie
medyczne
Również dla członków
rodziny!*

Przygotowanie do
wyjazdu i opiekę w
trakcie stypendium

STYPENDIUM MOŻE OBEJMOWAĆ RÓWNIEŻ*
Dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu
badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach
Dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie się
w USA

Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami
wymaganymi przez instytucję goszczącą
Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny towarzyszącej
stypendyście w USA

Udział w wydarzeniach naukowych i towarzyskich, konferencjach,
enrichment seminars, gateway orientations
* w zależności od programu

NASZA OFERTA NA WYJAZD DO USA
STUDENCI

PRZED DOKTORATEM

PO DOKTORACIE

Graduate Student Award

Junior Research Award

Senior Award

STEM Impact Award

Slavic Award

PROGRAMY PARTNERSKIE
BioLAB Program

Fulbright-Schuman

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów na rok 2022-23

Scholar-in-Residence
Award

DLA KOGO?
•

Przygotowujesz rozprawę doktorską w polskiej instytucji
naukowej (nie wymagamy statusu doktoranta).

•

Chcesz zrealizować własny projekt badawczy związany
z tematyką doktoratu w amerykańskiej uczelni, instytucie
badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej.

•

Rozprawę doktorską obronisz po powrocie ze
stypendium.

•

Potrafisz umotywować, dlaczego Twój projekt powinien
zostać zrealizowany w USA.

•

Jesteś gotowy(a) do wyjazdu na 4-10 miesięcy.

•

Liczba planowanych stypendiów: 16-18.

•

Przyjmowane są wnioski ze wszystkich dziedzin, z
wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego
kontaktu z pacjentem

FULBRIGHT
JUNIOR
RESEARCH
AWARD
2023-24
fulbright.edu.pl/junior-award

27 maja 2022

DLA KOGO?
•

Jesteś pracownikiem polskiej instytucji akademickiej lub
naukowej.

•

Masz co najmniej stopień naukowy doktora.

•

Chcesz zrealizować własny projekt badawczy lub
badawczo-dydaktyczny w amerykańskiej uczelni,
instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji
pozarządowej.

•

Potrafisz umotywować, dlaczego twój projekt powinien
zostać przeprowadzony w USA.

•

Jesteś gotowy(a) do wyjazdu na 3-10 miesięcy.

•

Mile widziane: BRAK doświadczenia w realizacji projektów
badawczych w USA.

•

Liczba planowanych stypendiów: 18-20.

FULBRIGHT
SENIOR
AWARD
2023-24
fulbright.edu.pl/senior-award

27 maja 2022

DLA KOGO?
•

Jesteś nauczycielem akademickim lub badaczem
zatrudnionym w polskiej jednostce naukowej.

•

Posiadasz stopień naukowy doktora.

•

Specjalizujesz się w historii, polityce, kulturze i ekonomii
Polski lub szerzej: Europy Środkowo-Wschodniej.

•

Chcesz spędzić semestr prowadząc zajęcia z
amerykańskimi studentami.

•

Czas trwania stypendium: 3-4 miesiące.

•

Uczelnie partnerskie: University of Illinois w Chicago,
University of Washington w Seattle oraz Ohio State
University w Columbus.

•

Liczba planowanych stypendiów: 3.

FULBRIGHT
SLAVIC
AWARD
2022-23
fulbright.edu.pl/slavic

18 stycznia 2022

DLA KOGO?
•

Stypendia Fulbright-Schuman są administrowane przez
Komisję Fulbrighta w Brukseli.

•

Stypendia badawcze lub badawczo-dydaktyczne dla
obywateli i obywatelek Unii Europejskiej.

•

Trzy kategorie: przed doktoratem, po doktoracie oraz
International Educator Grants (IEG) dla pracowników
uczelni zajmujących się współpracą międzynarodową.

•

Wyniki badań powinny być istotne przynajmniej dla 2
krajów członkowskich Unii Europejskiej lub dotyczyć
obszarów działania UE albo stosunków między Stanami
Zjednoczonymi a UE.

•

Długość stypendium: od 4 do 9 miesięcy (przed
doktoratem), od 3 do 9 miesięcy (po doktoracie oraz
IEG).

•

Liczba przyznawanych stypendiów: 10-15.

FULBRIGHT
SCHUMAN
AWARD
2022-23
fulbrightschuman.eu
1 grudnia 2021

DLA KOGO?
•

Jesteś nauczycielem akademickim lub badaczem
zatrudnionym w polskiej jednostce naukowej.

•

Posiadasz stopień naukowy doktora.

•

Jesteś gotowy(a) do wyjazdu na 3-9 miesięcy.

•

Twoja wiedza i doświadczenie mogą stanowić cenny
wkład w działalność dydaktyczną i naukową uczelni
kształcących grupy mniejszościowe oraz ośrodków
zlokalizowanych na obszarach wiejskich.

•

W przeciwieństwie do pozostałych przedstawionych tu
programów, do S-I-R może Cię zrekrutować bezpośrednio
amerykańska uczelnia, która złoży wniosek o przyznanie
stypendium do amerykańskiego operatora programu.

FULBRIGHT
SCHOLAR-INRESIDENCE (S-I-R)
AWARD
2022-23

fulbright.edu.pl/sir/

Nabór trwa
(rekrutacja dla instytucji goszczących w USA)

JAK WYGLĄDA PROCES SKŁADANIA
WNIOSKU?

Elektroniczny
formularz
zgłoszeniowy

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Rozmowa
kwalifikacyjna

Zatwierdzenie
nominacji

Ocena formalna
•

Wnioski składane w języku angielskim

•

Wykonywana przez koordynatorkę programu

•

Każdy kandydat i kandydatka otrzymuje wiadomość z
informacją czy wniosek jest kompletny (drogą e-mailową)

•

Jeśli wniosek nie jest kompletny koordynatorka emailowo
prosi o dosłanie brakujących dokumentów w czasie 3 dni
roboczych

•

Wnioski, w których stwierdzone zostaną elementy
plagiatu, zostaną odrzucone bez możliwości odwołania

•

Po zakończeniu oceny formalnej wnioski zostają
przekazane do oceny merytorycznej

Ocena merytoryczna
•

Oceny dokonuje 3 niezależnych recenzentów
i recenzentek dobranych przez Zespół Konsultacyjny
w oparciu o tematykę wniosku (oświadczenia o braku
konfliktu interesów oraz zachowaniu poufności)

•

Recenzenci oceniają wniosek zgodnie z kryteriami
przyjętymi w Regulaminie przyznawania stypendiów dla
danego programu (wnioski oceniane są według takiej
samej, czterostopniowej skali ocen oraz jednakowych
kryteriów przyjętych dla danego programu.

•

Lista rankingowa ustalana jest na podstawie średniej
arytmetycznej ocen przekazanych przez recenzentów

•

O przejściu do kolejnego etapu oceny, czyli rozmowy
kwalifikacyjnej, decyduje miejsce na liście rankingowej

•

Wynik oceny merytorycznej kandydat otrzymuje drogą emailową

•

Od oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie

Kryteria oceny – ocena merytoryczna
Spójność celów projektu badawczego
Wkład proponowanego projektu w rozwój danej dziedziny
naukowej
Wykonalność założeń projektu w proponowanych ramach
czasowych
Dobór metod badawczych

Konieczność realizacji projektu w wybranej instytucji w
Stanach Zjednoczonych Ameryki
Plany upowszechniania rezultatów projektu
Kompetencje kandydata w zakresie badanej dziedziny, w
tym wyniki dotychczasowych badań naukowych (np.
wnioski badawcze, publikacje, prezentacje podczas
konferencji, raporty) oraz odpowiednie szkolenia
Osiągnięcia akademickie i zawodowe kandydata (np.
nagrody, granty badawcze, stypendia oraz inne istotne
sukcesy)
Opinie zawarte w listach rekomendacyjnych

Rozmowa kwalifikacyjna
•

Rozmowę prowadzi Komisja Selekcyjna, która składa
oświadczenie o braku konfliktu interesów i zachowaniu
poufności

•

W skład Komisji wchodzi: Dyrektor Wykonawcza Komisji,
członkowie Rady Komisji, reprezentanci Ambasady
USA/Konsulatu USA oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki,
absolwenci oraz absolwentki programu Fulbrighta oraz inni
zaproszeni przez Komisję goście

•

Kandydat otrzymuje powiadomienie o terminie rozmowy na
min. dwa tygodnie przed

•

Rozmowa odbywa się online w języku angielskim

•

Komisja Selekcyjna dokonuje oceny na podstawie
kryteriów zawartych w Regulaminie przyznawania
stypendiów dla danego programu

Kryteria oceny – rozmowa
kwalifikacyjna
•

Potrzeba realizacji badań w Stanach Zjednoczonych

•

Wpływ proponowanego projektu oraz uzyskanych
rezultatów

•

Plany na trwałą współpracę z instytucją goszczącą lub
innymi podmiotami w Stanach Zjednoczonych Ameryki

•

Umiejętność i gotowość kandydata do popularyzowania
idei i misji Programu Fulbrighta podczas i po zakończeniu
stypendium

•

Potencjał i chęć kandydata do aktywnego uczestniczenia
w życiu społeczności absolwentów Programu Fulbrighta

•

Stopień znajomości języka angielskiego w mowie

•

Zgodność wniosku i profilu kandydata z priorytetami
Komisji Fulbrighta

Zatwierdzenie kandydatów i
kandydatek
•

Listę osób rekomendowanych do stypendium zatwierdza
Rada Komisji,

•

Kandydaci otrzymują decyzję drogą e-mailową

•

Zatwierdzenie ma charakter ostateczny i nie przysługuje
od niego odwołanie

•

Lista kandydatów jest przekazywana do FFSB w celu
zatwierdzenia

•

Ostatecznym warunkiem otrzymania stypendium są:

❑ Otrzymanie i zaakceptowanie decyzji o przyjęciu do instytucji
goszczącej

❑ Podpisanie dokumentacji stypendialnej
❑ Zatwierdzenie przez Departament Stanu dokumentacji medycznej
kandydata
❑ Otrzymanie wizy J1

Jak zwiększyć swoje szanse?
•

Dokładnie przeczytaj ogłoszenie programu, regulamin
i instrukcje. Jeśli coś jest niejasne, skonsultuj się
z koordynatorką. Zajrzyj do nowej sekcji: kryteria
merytoryczne!

•

Porozmawiaj z absolwentem (fulbright.edu.pl/absolwenci)
lub Ambasadorami Programu Fulbrighta
(fulbright.edu.pl/ambasadorzy). Poproś o wskazówki, jak
możesz wzmocnić swoją aplikację. Możesz sprawdzić, kto
z twojej uczelni w ostatnich latach wyjechał na stypendium.

•

Jeśli nie masz możliwości porozmawiać z absolwentem lub
absolwentką, zapoznaj się z relacjami absolwentów na
stronie Komisji Fulbrighta (fulbright.edu.pl/testimoniale).

•

Weź udział w spotkaniu informacyjnym i tematycznym
online: https://fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/

•

Nie czekaj ze złożeniem wniosku na ostatnią chwilę.

Gdzie warto szukać informacji?
•

Strona internetowa Komisji (danego konkursu)

•

Webinary zorganizowane przez Komisję wraz ze
stypendystami/tkami programu

•

Instrukcje jak wypełnić formularz zgłoszeniowy

•
•

•

Kontakt z Ambasadorem/ką Programu Fulbrighta lub
absolwentem/tką programu
Spotkania informacyjne zorganizowane przez
Ambasadorów/ki Programu Fulbrighta
Kontakt z koordynatorką

PYTANIA

