Wirtualna mobilność CEEPUS w Polsce
Miło nam poinformować, iż zgodnie z decyzją Ministra Szkolnictwa i Nauki (obecnie
Minister Edukacji i Nauki) w ramach realizacji Programu CEEPUS w Polsce, od dnia
11 lutego 2021. NAWA zaoferować może wyjątkowe rozwiązanie stypendialne dla
cudzoziemców jakim jest realizacja stażu w formie mobilności wirtualnej.
Stypendia na staże wirtualne przeznaczone są dla studentów oraz pracowników
naukowych akredytowanych uczelni krajów członkowskich CEEPUS. Warunkiem
ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS na
stronie internetowej Programu www.ceepus.info wraz z zatwierdzonym przez uczelnię
przyjmującą w Polsce planem nauczania lub dydaktyki zdalnej.
Stypendia na mobilność wirtualną przyznawane mogą być na staże w sieciach
akademickich, zatwierdzonych szkołach letnich i intensywnych kursach CEEPUS, a także w
ramach stypendiów Freemover.
Termin składania aplikacji: procedura ciągła w ramach wolnych środków
Warunki dla nowych aplikacji:
1. Złożenie aplikacji poprzez stronę www.ceepus.info (sieci akademickie lub
freemover).
2. Uzyskanie zgody uczelni przyjmującej na realizację stażu w ramach mobilności
wirtualnej.
3. Przesłanie przez uczelnię przyjmującą zgody wraz z planem pracy zdalnej na adres
ceepus@nawa.gov.pl. Dokument w formie elektronicznej musi zawierać:
- zgodę uczelni na realizację planu pracy zdalnej,
- imię, nazwisko i dane stypendysty oraz numer złożonej aplikacji w systemie
CEEPUS,
- plan pracy zdalnej wraz z liczbą godzin i tematami zajęć lub innych form współpracy
zdalnej.
Warunki zmiany nadanego stypendium CEEPUS na status wirtualny:
1. Przesłanie zgody uczelni przyjmującej - partnera bądź koordynatora sieci
akademickiej CEEPUS z uczelni przyjmującej wraz z planem pracy zdalnej na adres
ceepus@nawa.gov.pl dokument w formie elektronicznej musi zawierać:
- zgodę uczelni na realizację planu pracy zdalnej,
- imię, nazwisko i dane stypendysty,
- plan pracy zdalnej wraz z liczbą godzin i tematami zajęć lub innych form współpracy
zdalnej.
W przypadku uzyskania zgodny NCO Poland na realizację stażu jako mobilności wirtualnej
stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości opublikowanej na stronie
www.ceepus.info

Virtual CEEPUS mobility in Poland
We are pleased to inform you that, in accordance with the decision of the Minister of
Education and Science dated on 11 February 2021, as part of the CEEPUS III Program in
Poland, NAWA may offer a unique scholarship solution for foreigners e.g. an internship as
a virtual mobility.
Scholarships for virtual internships are intended for students and researchers from
accredited universities of CEEPUS member countries. The condition for applying for the
scholarship is submitting an electronic application in the CEEPUS system on the Program
website www.ceepus.info together with a teaching or remote teaching and work plan
approved by the host university in Poland.
Scholarship for virtual mobility may be awarded for internships in academic networks,
approved CEEPUS Summer Schools and Intensive Courses, as well as Freemover
Scholarships.
Application deadline: ongoing procedure with available funds
Conditions for new applications:
1. submitting an application via the website www.ceepus.info (academic networks or
freemover).
2. obtaining the approval of the host university for the internship as f virtual mobility.
3. sending the approval of the host university by the host university along with a
remote teaching and work plan to ceepus@nawa.gov.pl The document in electronic
form must contain:
 approval of the university to implement the remote work plan,
 name and data of the scholarship holder, number of the submitted
application in the CEEPUS system,
 remote work plan with the number of hours and topics of classes or other
forms of remote cooperation.
Conditions for changing the CEEPUS scholarship to virtual status:
1. Sending the approval of the host university - partner or coordinator of the CEEPUS
academic network from the host university along with a remote work plan to
ceepus@nawa.gov.pl. The document in electronic form must contain:
 approval of the university to implement the remote work plan,
 name and data of the scholarship holder,
 remote work plan with the number of hours and topics of classes or other
forms of remote cooperation.
If NCO Poland approve virtual internship, the scholarship holder receive the scholarship in
amount published on the website www.ceepus.info
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