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OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 32/2021  

z dnia 21 grudnia 2021 roku 

 

1. ZAKRES NABORU 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. 

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział 

w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców – oferta przyjazdowa – rok akademicki 

2022/2023 (dalej „Program”). 

 

2. OPIS PROGRAMU 

 

2.1. Cel Programu 

 

Celem Programu jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego 

oraz stworzenie możliwości nawiązania bądź pogłębienia już istniejącej współpracy 

akademickiej pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego 

i nauki. Oferta przyjazdowa w ramach Programu pozwoli na zwiększenie liczby zagranicznych 

studentów i pracowników zagranicznych szkół wyższych w polskich uczelniach, jak również 

wpłynie pozytywnie na podniesienie poziomu wykształcenia i specjalistycznych kompetencji 

w krajach rozwijających się, z którymi Polska podpisała stosowne umowy. Dzięki realizacji 

wymiany studentów i  pracowników zagranicznych instytucji nauki i szkolnictwa wyższego 

w ramach umów międzynarodowych o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego rozwijane 

będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie 

i szacunek. Program pozwoli na wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju 

o atrakcyjnych i konkurencyjnych możliwościach edukacyjnych i naukowych. Przyczyni się 

ponadto do upowszechnienia znajomości języka polskiego i polskiej kultury w krajach 

partnerskich. 

 

Oferta przyjazdowa w ramach Programu stanowi realizację umów międzynarodowych, 

programów międzyresortowych i współpracy bilateralnej z krajami wskazanymi w Ogłoszeniu 

i obejmuje wymianę osobową studentów i pracowników zagranicznych instytucji nauki i 

szkolnictwa wyższego w oparciu o te umowy i współpracę dwustronną. Działanie realizowane 

jest na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej (dalej: „u.n.a.w.a.”). 
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2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku 

 

Zagraniczne instytucje partnerskie powinny do dnia 30 kwietnia 2022 r. przekazać do Agencji 

listy kandydatów nominowanych do programu, w formie umożliwiającej identyfikację 

wskazanych osób, a więc lista powinna każdorazowo zawierać co najmniej następujące dane 

Wnioskodawców: 

1) imię 

2) nazwisko 

3) płeć 

4) data urodzenia 

5) forma kształcenia, na jaką aplikuje Wnioskodawca  

6) ośrodek goszczący, w którym Wnioskodawca zamierza realizować pobyt 

(nieobowiązkowe w przypadku kandydatów na pełny cykl kształcenia). 

 

Wszystkie dane powinny być zapisane w alfabecie łacińskim. 

 

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie do 31 maja 20221 r. do godziny 

15:00 czasu lokalnego (Warszawa), w formie elektronicznej. Nabór będzie przeznaczony 

wyłącznie dla kandydatów nominowanych do Programu przez Zagraniczne instytucje partnerskie 

w krajach wysyłających, które wskazują Wnioskodawców. 

 

Wnioski złożone indywidualnie, bez rekomendacji Zagranicznych instytucji partnerskich, będą 

pozostawiane bez rozpatrzenia jako niespełniające wymagań formalnych. 

 

Wzór formularza wniosku stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.  

 

Sposób złożenia 

wniosku 

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie 

teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku należy założyć 

konto w systemie teleinformatycznym Agencji.  

Język, w którym 

należy sporządzić 

wniosek 

Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub angielskim. Załączniki do 

wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji 

językowej. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku 

łacińskim. Załączniki składane w innych językach winny być 

przetłumaczone na język polski lub angielski. 

Maksymalna 

liczba wniosków, 

jakie może złożyć 

Wnioskodawca 

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w danym naborze 

w ramach Programu. 
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2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu 

 

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem może być: 

1) odbycie stażu naukowego; 

2) odbycie studiów częściowych; 

3) odbycie studiów wyższych (I, II stopnia, jednolite magisterskie) lub kształcenia 

w szkole doktorskiej; studia wyższe lub kształcenie w szkole doktorskiej mogą być 

poprzedzone kursem przygotowawczym do studiów2; 

4) wizyta studyjna;  

5) pozyskanie materiałów do pracy naukowej; 

6) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;  

7) inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją 

studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej. 

 
We wniosku Wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które 

zamierza zrealizować w  Ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla jego studiów 

lub rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór Ośrodka goszczącego dla 

planowanych działań. Dopuszczalna forma działań realizowana podczas pobytu uzależniona jest 

od kraju wyjazdu. W przypadku zgłoszenia na staże, studia częściowe lub wizyty studyjne 

Wnioskodawca załącza także zaproszenie z Ośrodka goszczącego, podpisane przez kierownika 

jednostki, potwierdzające wolę przyjęcia stypendysty na wnioskowany okres. W przypadku 

zgłoszenia na pełne studia, Wnioskodawca musi spełnić wymogi rekrutacyjne wybranej uczelni. 

Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Ośrodek goszczący. 

 

2.4. Ramy czasowe realizacji projektu 

 

Termin  Oferta w ramach Programu dotyczy przyjazdów, które odbędą się w roku 

akademickim 2022/20233. 

 

Przyjazdy w ramach Programu mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym 

roku akademickim – w zależności od zapisów umowy międzynarodowej, 

w oparciu o którą odbywa się współpraca.  

Okres 

realizacji 

projektu 

1) Realizacja projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym. 

2) Dopuszczalny jest okres przebywania poza ośrodkiem goszczącym nie 

dłuższy niż 1/5 ogólnego wymiaru pobytu (w tym konferencje, urlopy, 

wyjazdy okolicznościowe, inne nieobecności);. 
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2.5. Uprawnieni Wnioskodawcy 

 

Oferta przyjazdowa dotyczy następujących krajów: 

 

Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Grecja, Japonia, Jemen, Kazachstan, 

Macedonia Północna, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, 

Ukraina, Węgry, Wietnam. 

 

Uwaga: możliwe jest rozszerzenie oferty przyjazdowej w przypadku wejścia w życie dalszych 

umów międzynarodowych i programów współpracy lub podjęcia przez Polskę współpracy 

bilateralnej z innymi krajami. W przypadku wycofania się kraju partnerskiego lub Polski ze 

współpracy, oferta przyjazdowa może zostać wycofana, także po zakończeniu oceny wniosków. 

 

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne: 

1) będące absolwentami szkół średnich, posiadającymi w momencie rozpoczęcia Programu 

(rozpoczęcie realizacji kształcenia w Polsce) świadectwo ukończenia szkoły, dające im 

prawo do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa na dowolnym kierunku i typie 

uczelni, lub 

2) będące studentami w zagranicznych uczelniach, lub 

3) posiadające status doktoranta w zagranicznym systemie szkolnictwa wyższego i nauki, lub  

4) będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż dwa lata 

przed obecną rekrutacją i posiadające rekomendację swojej uczelni – ubiegające się 

o przyjęcie na kolejny stopień kształcenia, lub 

5) będące pracownikami zagranicznej instytucji nauki i szkolnictwa wyższego, prowadzącymi 

badania lub kształcenie, jednocześnie niezatrudnione w instytucji polskiego sytemu 

szkolnictwa wyższego i nauki 

zgłoszone przez Zagraniczne instytucje partnerskie w ramach obowiązującej umowy 

międzynarodowej lub współpracy bilateralnej. Zagraniczne instytucje partnerskie przyjmują 

zgłoszenia we wskazanych przez siebie terminach. 

 

Program otwarty jest dla studentów i pracowników uczelni prowadzących badania lub 

kształcenie,  reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa 

międzynarodowa stanowi inaczej.  

 

W przypadku zgłoszenia na staże, studia częściowe lub wizyty studyjne, Wnioskodawca załącza 

także potwierdzenie znajomości języka polskiego lub języka obcego, umożliwiającego 

komunikację z Ośrodkiem goszczącym w Polsce, na poziomie minimum B1. 
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W przypadku zgłoszenia na staże, studia częściowe lub wizyty studyjne, posiadanie zaproszenia 

z Ośrodka goszczącego lub potwierdzenie istniejącej współpracy jest warunkiem koniecznym 

uzyskania Stypendium. 

 

Ostateczną decyzję o akceptacji kandydatów podejmują Ośrodki goszczące. 

 

2.6. Lista informacji wymaganych we wniosku i załączników do wniosku 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 

1) maturzyści i pozostali kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I, II stopnia lub jednolite 

studia magisterskie w Polsce: 

a) świadectwo ukończenia szkoły średniej, dające prawo do podjęcia studiów w kraju 

wydania na dowolnym kierunku i typie uczelni; w przypadku osób, które 

w momencie wnioskowania są uczniami ostatniej klasy szkoły średniej – wykaz ocen 

za ostatni semestr nauki; 

b) kopię dyplomu lub - w przypadku osób, które w momencie wnioskowania są 

studentami ostatniego roku studiów - transkrypt ocen z dotychczasowego przebiegu 

studiów (dotyczy kandydatów na studia II stopnia); 

c) uzasadnienie wyboru Polski jako kraju studiów (dla kandydatów na studia I stopnia 

lub jednolite magisterskie) lub uzasadnienie wyboru Ośrodka goszczącego (dla 

kandydatów na studia II stopnia); 

 

2) studenci ubiegający się o przyjęcie na staż lub studia częściowe:  

a) kopię dyplomu lub transkrypt ocen z dotychczasowego przebiegu studiów; 

b) CV studenta o objętości nie większej niż 2 strony4; 

c) uzasadnienie wyboru Ośrodka goszczącego; 

d) kopię potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez Ośrodek goszczący;  

e) rekomendację nauczyciela akademickiego; 

 

3) doktoranci i nauczyciele akademiccy oraz kandydaci na kształcenie w szkole doktorskiej 

a) plan badawczy opisujący aktywności planowane do realizacji w Ośrodku 

goszczącym, wraz z uzasadnieniem wyboru Ośrodka goszczącego; 

b) kopię najwyższego uzyskanego dyplomu; 

c) CV kandydata, z uwzględnieniem publikacji, realizowanych projektów badawczych, 

staży zagranicznych oraz szczególnych osiągnięć kandydata o objętości nie większej 

niż 3 strony5;  
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d) kopię potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez Ośrodek goszczący (nie 

dotyczy kandydatów na kształcenie w szkole doktorskiej);  

e) rekomendację samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze 

stopniem dr. hab. lub tytułem profesora). 

 

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do dofinansowania 

 

Założenia ogólne Zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych, ocena 

merytoryczna wniosków leży po stronie wysyłającej. Po stronie Agencji 

wnioski przedstawione przez Zagraniczną instytucję partnerską podlegają 

ocenie formalnej. 

 

Ocena formalna Odbywa się na zasadach określonych Regulaminem (rozdz. IV ust. 5.1 

Regulaminu programów NAWA dla osób fizycznych lub rozdz. III ust 5 

Regulaminu programów NAWA dla osób fizycznych podejmujących 

kształcenie). 

Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych także na 

późniejszym etapie oceny, po zakończeniu oceny formalnej. 

 

2.8  Budżet projektu 

 

Źródło finansowana uzależnione jest od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się 

współpraca międzynarodowa (bilateralna). Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę 

stypendium przez stronę przyjmującą, Program zapewnia finansowanie Stypendium na okres 

pobytu w polskim ośrodku akademickim. W przypadku gdy umowa międzynarodowa 

przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, wypłata stypendium dokonywana jest 

przez stronę wysyłającą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju wysyłającego. 

 

Jeśli zapisy danej umowy międzynarodowej przewidują przyjęcie cudzoziemca na pełne studia 

doktoranckie (kształcenie doktorskie), Agencja pokrywa Ośrodkowi goszczącemu koszty wypłaty 

stypendium wynikającego z art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (dalej: „u.p.s.w.n.”). Kandydaci do szkół doktorskich zobowiązani są przejść procedurę 

rekrutacyjną określoną w regulaminie wybranej szkoły doktorskiej. Środki wypłaca podmiot 

prowadzący szkołę doktorską. 

 

Stypendystom przebywającym w Polsce na warunkach stypendium strony przyjmującej, 

Stypendium będzie przekazywane co miesiąc, za pośrednictwem Ośrodka goszczącego. 

Szczegółowe warunki finansowania określi umowa stypendialna zawarta pomiędzy Stypendystą 
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i Agencją. 

 

Stypendysta: 

Stawka 

miesięczna 

stypendium 

 studenci studiów pierwszego stopnia, 

 studenci I, II i III roku studiów jednolitych magisterskich 
1250 PLN 

 studenci studiów drugiego stopnia 

 studenci IV i V roku studiów jednolitych magisterskich 
1500 PLN 

 stażyści ze stopniem magistra (w tym doktoranci) 2200 PLN 

 doktoranci odbywający kształcenie w szkole doktorskiej 
zgodnie z art. 

209 u.p.s.w.n. 

 osoby ze stopniem doktora 3000 PLN 

 

W przypadku uczestników kursu przygotowawczego do studiów, obowiązują następujące stawki 

miesięczne: 

 

 kurs przygotowawczy do studiów I stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich 
1450 PLN 

 kurs przygotowawczy do studiów II stopnia 1700 PLN 

 kurs przygotowawczy do kształcenia w szkole doktorskiej 2400 PLN 

 

Ponadto, studentom studiów pełnych w Polsce przysługuje: 

1) na I roku studiów pierwsze miesięczne Stypendium powiększone o kwotę 500 zł 

ryczałtu z uwagi na zagospodarowanie w Polsce (dotyczy osób, które nie ukończyły 

studiów niższego stopnia w Polsce);  

2) na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne Stypendium powiększone o kwotę 

500 zł ryczałtu z uwagi na koszty związane  z przygotowaniem pracy dyplomowej.  
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W przypadku osób odbywających staże naukowe, aby otrzymać pełną stawkę stypendialną za 

dany miesiąc, Stypendysta winien przebywać w Ośrodku goszczącym przez co najmniej 15 dni 

kalendarzowych w danym miesiącu. W przypadku pobytu od 5 do 14 dni w danym miesiącu, 

przysługuje połowa stawki stypendialnej. Za pobyt od 1 do 4 dni w danym miesiącu, stypendium 

Dyrektora za ten miesiąc nie przysługuje. Zasada ta nie stosuje się do studentów studiów 

pełnych, którym Stypendium w wysokości pełnej stawki miesięcznej przysługuje za każdy 

rozpoczęty miesiąc nauki. 

W przypadku pobytów krótszych niż 15 dni dla osób ze stopniem doktora stosuje się stawkę 

dzienną wynoszącą 350 zł. 

 

W ramach Programu Stypendystom nie przysługują żadne inne świadczenia poza wyżej 

wymienionymi. Po rozpoczęciu pobytu nie jest możliwe zwiększenie środków przyznanych 

decyzją Dyrektora. Zwiększenie stypendium nie jest też możliwe w przypadku zmiany statusu 

Stypendysty po złożeniu wniosku (np. uzyskanie stopnia doktora).  

 

Planowane koszty wskazane we wniosku nie mogą być finansowane ze środków pochodzących 

z innych źródeł, w tym ze stypendium programu Erasmus Plus. 

 

2.9 Umowa stypendialna 

 

Podpisanie umowy stypendialnej ze Stypendystą zakwalifikowanym na przyjazd do Polski z kraju, 

z którym obowiązuje umowa międzynarodowa przewidująca wypłatę stypendium przez stronę 

przyjmującą następuje w formie dokumentowej, na podstawie ostatecznej decyzji Dyrektora 

o przyznaniu środków finansowych w ramach Programu, po pozytywnym zakończeniu 

procedury oceny formalnej wniosku oraz po akceptacji kandydata przez Ośrodek goszczący, nie 

później jednak niż 30 dni od dnia udostępnienia umowy w systemie teleinformatycznym 

Agencji.  

 

W przypadku zakwalifikowania Stypendysty na przyjazd do Polski z kraju, z którym obowiązuje 

umowa przewidująca wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, może być on zobowiązany 

przez Zagraniczną instytucję partnerską do podpisania umowy stypendialnej, o treści określonej 

przepisami kraju wysyłającego 

 

2.10 Składanie raportów i ich weryfikacja 

 

W ciągu 30 dni od zakończenia pobytu, Stypendysta pobierający stypendium Agencji 

zobowiązany jest przedstawić do Agencji raport z pobytu. 
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W przypadku studentów studiów pełnych I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich, 

kontynuujących studia w kolejnym roku akademickim, zobowiązani są oni do dnia 30 września 

każdego roku do złożenia raportu częściowego, w formie zaświadczenia zawierającego średnią 

ocen za mijający rok akademicki i potwierdzenie wpisania na kolejny rok studiów. 

 

Niezłożenie raportu częściowego może stanowić podstawę do wstrzymania wypłaty 

Stypendium. 

 

Niezłożenie raportu końcowego może stanowić również podstawę do wezwania do zwrotu 

otrzymanych środków oraz niedopuszczenia Stypendysty do kolejnego naboru do Programach 

ogłaszanych przez Agencję. 

 

Dla Stypendystów pobierających Stypendium, wzory raportu częściowego i końcowego są 

częścią umowy stypendialnej. 

 

2.11 Prawa i obowiązki Stypendysty programu 

 

Do obowiązków Stypendysty należy realizacja, zgodnie z wnioskiem, programu studiów, 

aktywności naukowej, dydaktycznej lub innej wskazanej we wniosku, w trybie ciągłym w okresie 

realizacji pobytu. 

 

Do obowiązków Stypendysty, który pobiera Stypendium wypłacane przez Agencję należy 

ponadto: 

1) terminowe złożenie raportu końcowego, wraz z zaświadczeniem z Ośrodka 

goszczącego, że planowany pobyt się odbył. 

2) niezwłoczne informowanie Agencji o zmianach w realizacji projektu; 

3) informowanie Agencji o swoich sukcesach naukowych czy dydaktycznych – zarówno 

w trakcie trwania projektu, jak i na etapie raportowania oraz ewaluacji – w tym 

o publikacjach powstałych w trakcie lub efekcie pobytu/ wnioskach grantowych/ 

projektach wdrożeniowych itd.; 

4) umieszczanie na wszystkich publikacjach będących efektem realizacji pobytu pełnej 

nazwy w języku polskim lub angielskim Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; 

5) prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej. 

 

2.12 Kwota środków dostępnych w Naborze 

 

Całkowita alokacja na nabór wynosi 1 000 000 PLN, przy czym Agencja zastrzega sobie 

możliwość zwiększenia alokacji środków. 
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2.13 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru 

 

Po dokonaniu oceny formalnej, Agencja zgłasza Wnioskodawcę do Ośrodka goszczącego, do 

którego należy decyzja o przyjęciu kandydatów. Po otrzymaniu od Ośrodka goszczącego 

informacji o akceptacji zgłoszonych Wnioskodawców, Dyrektor wydaje w stosunku do 

zaakceptowanych osób: 

1) decyzję o przyznaniu finansowania – w przypadku stypendystów strony przyjmującej; 

2) decyzję o odmowie przyznania finasowania wraz z informacją o pozytywnym zakończeniu 

procesu rekrutacji – w przypadku stypendystów strony wysyłającej. 

 

Ww. rozstrzygnięcia zostaną przekazane Wnioskodawcom w systemie teleinformatycznym 

Agencji oraz ewentualnie dodatkowo za pośrednictwem Zagranicznej instytucji partnerskiej, 

w formie pisemnej. 

 

2.14. Źródło finansowania Programu 

 

Środki krajowe. 

 

3. ZAŁĄCZNIKI 

 

1) Lista krajów, z którymi prowadzona jest współpraca wraz z opisem dostępnych form pobytu 

w ramach Programu 

2) Wzór wniosku 

3) Wzory raportów 

4) Wzór Umowy 

5) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych 

podejmujących kształcenie (dotyczy osób podejmujących pełen cykl kształcenia w Polsce) 

6) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych 

(dotyczy osób pozostałych) 

 

4. KONTAKT Z AGENCJĄ 

 

 

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00): 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

ul. Polna 40 

00-635 Warszawa 
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Agata Bader 

tel. 22 390 35 13 

e-mail: agata.bader@nawa.gov.pl  

(Chiny, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Tajwan, Wietnam) 

 

Elżbieta Dybcio-Wojciechowska 

Tel. 22 390 35 24 

e-mail: elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl 

(Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Grecja, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, 

Słowenia, Szwajcaria, Ukraina, Węgry) 

 

  

mailto:elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl
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Załącznik 1 

 

Strona polska przyjmie: 

 

1. Białoruś** 

12 nauczycieli akademickich na miesięczne staże 

Stypendia wypłaca strona polska 

 

2. Bułgaria 

Studenci na kształcenie w limicie rocznym do 24 miesięcy, przy minimalnym okresie pobytu - jeden 

semestr (4 miesiące); 

Do 5 miejsc dla studentów filologii polskiej na jeden semestr (4 miesiące). 

Staże dla nauczycieli akademickich w łącznym limicie 10 m-cy 

Doktoranci na pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy 

Stypendia wypłaca strona bułgarska  

 

3. Chiny 

40 miejsc na roczne pobyty naukowe dla studentów lub na studia II stopnia (w tym osoby kontynuujące 

kształcenie) 

Stypendia wypłaca strona chińska 

 

4. Chorwacja 

Studia semestralne – 4 miejsca 

Stypendia wypłaca strona polska 

 

5. Czechy 

Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich na pobyty studyjne i badawcze w łącznym 

limicie do 80 miesięcy rocznie (długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 

miesięcy) 

Studenci filologii polskiej na pobyty studyjne w łącznym limicie do 40 miesięcy rocznie (długość każdego 

indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy) 

Strona polska przyjmie nauczycieli akademickich na pobyty studyjne i badawcze w łącznym limicie 

rocznym do 30 miesięcy (długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 1 do 5 miesięcy) 

Stypendia wypłaca strona czeska  

 

6. Francja 

200 miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze i pobyty studyjne (w tym 60 miesięcy 

przeznaczonych na podwójne dyplomy i programy co-tutelle) 

Stypendia wypłaca strona polska 
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7. Grecja 

10 nauczycieli akademickich na 7-dniowe pobyty naukowe 

Stypendia wypłaca strona polska 

 

8. Japonia 

200 miesięcy stypendialnych na staże lub studia II stopnia 

Stypendia wypłaca strona polska. 

 

9. Jemen 

5 miejsc na studiach na warunkach bez ponoszenia opłat za kształcenie 

Stypendium wypłaca strona wysyłająca 

 

10. Kazachstan 

3 miejsca na studiach pierwszego stopnia 

4 miejsca na studiach drugiego stopnia 

Stypendia wypłaca strona kazachstańska 

4 miejsca na kształcenie doktorskie 

Stypendia wypłaca strona polska 

 

11. Macedonia Północna* 

20 miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze i studia semestralne 

Stypendia wypłaca strona polska 

 

12. Mołdawia* 

20 miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze i studia semestralne 

Stypendia wypłaca strona polska 

 

13. Mongolia 

22 miejsca na studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie 

Stypendia wypłaca strona mongolska 

 

14. Rumunia 

Studenci i doktoranci na studia częściowe oraz pobyty studyjne - w łącznym limicie rocznym do 20 

miesięcy 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy 

Stypendia wypłaca strona rumuńska 

 

15. Serbia* 

Studia semestralne dla slawistów – 20 m-cy 

Staże naukowe (od 1 do 9 m-cy) - w sumie 30 miesięcy 

Stypendia wypłaca strona polska 
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16. Słowacja 

Studenci filologii polskiej i slawistyki na jednosemestralne studia częściowe – 10 miejsc 

Studenci innych kierunków na studia częściowe w limicie rocznym do 50 miesięcy – 10 miejsc 

Studenci filologii polskiej oraz specjaliści w zakresie języka słowackiego na miesięczne kursy językowe – 

10 miejsc 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 20 miesięcy (długość 

stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy) 

Doktoranci na pobyty studyjne w łącznym rocznym limicie do 8 miesięcy (długość pobytu może wynosić 

od 1 do 3 miesięcy) 

Stypendia wypłaca strona słowacka  

 

17. Słowenia 

Pracownicy naukowi oraz studenci na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 16 miesięcy (długość 

pobytu może wynosić od 1 do 9 miesięcy 

Studenci na studia roczne lub semestralne w łącznym limicie rocznym do 30 miesięcy 

Stypendia wypłaca strona polska  

 

18. Szwajcaria 

36 miesięcy stypendialnych 

Stypendia wypłaca strona polska 

 

19. Tajwan 

20 miejsc na roczne pobyty naukowe dla studentów lub na studia II stopnia (w tym osoby kontynuujące 

kształcenie) 

Stypendia wypłaca strona polska 

 

20. Ukraina 

1) 2 miejsca - na pełen cykl studiów, stopień magistra; 

2) do 10 miejsc na studia częściowe/semestralne; 

3) do 40 osobomiesięcy na staże. 

Stypendium wypłaca strona ukraińska 

 

21. Węgry 

Studia semestralne – 40 miejsc (poloniści) 

Pobyty studyjne dla studentów i naukowców: 50 miejsc (inne dziedziny) 

Stypendia wypłaca strona wysyłająca 

 

Staże naukowo-badawcze – 20 miesięcy stypendialnych 

Wizyty studyjne – 70 dni stypendialnych 

Stypendia wypłaca strona polska 
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22. Wietnam 

20 miejsc na studia lub kształcenie doktorskie lub staże naukowe 

Stypendia wypłaca strona wietnamska. 

 
 
*W związku z Procesem Berlińskim, w celu wsparcia mobilności akademickiej pomiędzy Serbią, 

Macedonią Północną oraz Mołdawią a Polską, NAWA wypłaci w roku akademickim 2022/23 stypendia 

przyjazdowe dla osób delegowanych z wymienionych krajów, w ramach limitów miejsc (miesięcy 

stypendialnych) obowiązujących porozumień dwustronnych (Macedonia) oraz zaproponowanych 

limitów stypendialnych nieokreślonych w umowie (Serbia, Mołdawia).  

(Zgodnie z zapisami aktów międzynarodowych na stronie polskiej nie spoczywa obowiązek wypłaty 

stypendiów) . 

 

** W związku z działaniami solidarnościowymi na rzecz Białorusi, w roku akademickim 2022/23 NAWA 

wypłaci stypendia osobom zgłaszanym na staże w ramach Art. 3  Porozumienia między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji (zgodnie z 

zapisami Porozumienia strona przyjmująca jest zobowiązana jedynie do zapewnienia bezpłatnej realizacji 

stażu). 

 

1 W wyjątkowych przypadkach w wyniku uzgodnień z Zagraniczną instytucją partnerską termin ten może ulec 
wydłużeniu dla określonych kandydatów. 
2 Kurs przygotowawczy do studiów w Polsce odbywa się w ośrodku wskazanym przez Agencję i polega na trwającej 
dwa semestry nauce języka polskiego, profilowanej pod kątem planowanych studiów. W przypadku osób 
zamierzających podjąć pełne studia w Polsce, odbycie kursu przygotowawczego jest obowiązkowe. Z obowiązku 
tego zwolnione są osoby, które zakończyły poprzedni etap nauki w polskiej szkole średniej lub w polskiej uczelni lub 
osoby, posiadające Certyfikat Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie co najmniej B2, wydany na 
podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. 
3 Jeśli zapisy danej umowy przewidują przyjęcie na pełne studia w Polsce, wówczas czas trwania Programu dla 
Stypendysty to regulaminowy okres trwania podjętych przez niego studiów. Studia mogą być poprzedzone rocznym 
kursem przygotowawczym do studiów. Studia lub kurs przygotowawczy muszą rozpocząć się w roku akademickim 
2022/23. 
4 W przypadku dłuższego cv brane będą pod uwagę dwie pierwsze strony. 
5 W przypadku dłuższego cv brane będą pod uwagę trzy pierwsze strony 

                                                 


