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Informacje o badaniu    
 

Badanie dotyczące opinii kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni (wydziałów) lub 
dyrektorów instytutów PAN/ instytutów badawczych na temat planowanych programów Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkoln ictwa 
Wyższego przez Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz.   

Cele strategiczne  

Planowana na 2018 liczba programów NAWA jest zbyt duża, co szczególnie w kolejnych latach 
funkcjonowania NAWA może rodzić poważne problemy operacyjne. Należy dokonać  selekcji – wybrać 
programy priorytetowe, najbardziej atrakcyjne według potencjalnych beneficjentów oraz ustalić kolejność 
ogłaszania poszczególnych programów.  

 
Cele badania:  

• oszacowanie poziomu zainteresowania poszczególnymi programami NAWA  przez potencjalnych 

beneficjentów  

• wybór najbardziej atrakcyjnych programów NAWA dotyczących: 

o doktorantów 

o pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych lub dydaktycznych  

o umiędzynarodowienia kształcenia 

o działań służących wspieraniu polskich jednostek w promocji zagranicznej   

• określenie poziomu zainteresowania poszczególnymi programami NAWA w grupach docelowych  

 

Termin realizacji badania: 26.06-12.07 2017   

Metodologia: CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo wywiad on-line.  

Próba:  ankieta została rozesłana do władz (Rektorów) uczelni z prośbą o przekazanie jej Dziekanom 
wydziałów oraz bezpośrednio do Dyrektorów Instytutów Badawczych oraz Instytutów PAN.  

• Łącznie ankieta powinna dotrzeć do 1560 jednostek.  

• Ogółem uzyskano 232 odpowiedzi, czyli poziom realizacji (response rate) wyniósł 14,9%. 

• Próba nie jest reprezentatywna dla populacji wydziałów, instytutów badawczych oraz instytutów 
PAN. 

Tabela poniżej przedstawia strukturę  próby.  
Tabela 1 – Rozkład próby 
Kategoria Populacja (N) Populacja (%) Próba (N) Próba (%) Próba – 

ważne  
odpowiedzi 

(N) 

Próba – 
ważne  

odpowiedzi 
(%) 

Wydziały uczelni 

publicznych, 
niepublicznych oraz 
uczelnie w których nie 
wyodrębniono 

podstawowych 
jednostek     

1300 83% 181 78% 181 87% 

Instytuty  badawcze  59 4% 14 6% 14 7% 

Instytut PAN 201 13% 12 5% 12 6% 

Brak danych  - - 25 11% - - 

OGÓŁEM  1560 100% 232 100% 207 100% 
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Uwagi dotyczące analiz: 

 

1. W raporcie dane są prezentowane dla wszystkich uzyskanych odpowiedzi (OGÓŁEM). 

 

2. Ważny przy dalszych analizach jest fakt, że nie wszystkie ankiety są kompletne (nie wszyscy 

respondenci odpowiedzieli na wszystkie pytania). W poniższym raporcie przy analizie każdego  

z pytań podawana jest liczba odpowiedzi na to pytanie  (N).     

 

3. W analizach zostały omówione znaczące różnice między wyróżnionymi podgrupami ze względu  

na następujące cechy badanych jednostek organizacyjnych:  

• P27. rodzaj jednostki 

• P28. wielkość jednostki (liczba zatrudnionych pracowników naukowych/ naukowo –

dydaktycznych lub dydaktycznych)  

• P34. obszar wiedzy właściwy dla jednostki 

• P30-P33. liczba doktorantów/ pracowników naukowych, którzy wyjechali za granicę z danej 

jednostki lub przyjechali do danej jednostki (w zależności od kontekstu pytania)  

 

4. Ze względu na relatywnie małą liczebność próby, a co za tym idzie – poszczególnych podkategorii, 

przyjęto następujące rozwiązanie: jeżeli wystąpiły jakieś znaczące różnice  pomiędzy wyróżnionymi 

podgrupami jest to opisane w raporcie. Załącznikiem do raportu są tabele w formacie .x ls z pełnymi 

rozkładami.     
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Podsumowanie  
 

Ogólne zainteresowanie programami  NAWA   

Programy związane z umiędzynarodowieniem kariery naukowej   

➢ Najatrakcyjniejszymi dla badanych programami NAWA, dotyczącymi umiędzynarodowienia kariery 

naukowej, które powinny być jak najpilniej ogłoszone, są następujące programy średniookresowe:  

1. polscy naukowcy wyjazdy 3 – 12 miesięcy  

2. polscy doktoranci wyjazdy 3 – 12 miesięcy 

3. polscy doktoranci wyjazdy 3 – 30 dni 

 

Programy związane z umiędzynarodowieniem uczelni i jednostek naukowych  

➢ Jeśli chodzi o programy NAWA, związane z umiędzynarodowieniem uczelni i jednostek naukowych , trzy 

najpilniejsze do wprowadzenia programy to:   

1. wsparcie upowszechniania wyników badań za granicą 

2. wsparcie tworzenia warunków do przyjmowania zagranicznej kadry i studentów   

3. wsparcie akademickich partnerstw międzynarodowych   

 

Doktoranci  

Wyjazdy trwające od 3 do 30 dni  

➢ Najczęstszymi celami krótkoterminowych (3-30 dni) wyjazdów za granicę są: udział w konferencji  

z wystąpieniem (87%) oraz pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego 

(55%).  

➢ Ponad połowa respondentów (54%) szacuje, że w ich jednostkach roczna liczba wniosków, jakie 

doktoranci złożą o finansowanie krótkookresowego (od 3 do 30 dni) wyjazdu zagranicznego (przy 

założeniu, że jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek rocznie) , będzie niewielka  

– 1-5 rocznie, 17% szacuje, że będzie to 6-10 wniosków rocznie, 20% – powyżej 10 wniosków rocznie. 

Wyjazdy 3-12 miesięcy  

➢ Najczęściej wskazywanymi celami zagranicznych wyjazdów dla doktorantów, trwających od 3 do 12 

miesięcy, są: pobyt w celu prowadzenia badań i/lub w związku z udziałem w projekcie naukowym 

(49%) oraz pobyt w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego (42%). 

➢ Badani najczęściej deklarują, że doktoranci z ich jednostek macierzystych  będą wnioskować o wyjazdy 

najkrótsze  – od 3 do 6 miesięcy (68%). 

Przyjazdy do Polski  

➢ Najczęściej wskazywanymi celami przyjazdu zagranicznych doktorantów do Polski, trwającego  

od 3 do 12 miesięcy są: prowadzenia badań i/lub przyjazd w związku z udziałem w projekcie 

naukowym (53%) oraz pobyt w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu 

naukowego (32%).  

➢ Najrzadziej wskazywanym celem przyjazdów do Polski doktorantów zagranicznych, jest  odbycie 

studiów doktoranckich (56% wskazywało go jako najrzadszy powód przyjazdu doktorantów). 
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➢ Postawy związane ze zwolnieniem z czesnego i opłat za studia doktoranckie doktoranta z zagranicy  

 – stypendysty NAWA, są spolaryzowane: 41% badanych deklaruje, że ich jednostka byłaby gotowa 

zwolnić stypendystę z opłat, a 37% – że w ich jednostce stypendysta nie byłby zwolniony z takich opłat. 

W co piątej jednostce opłaty od zagranicznych doktorantów nie są w ogóle pobierane. 

 

Pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni   

Wyjazdy krótkoterminowe 3-12 miesięcy  

➢ Wyjazdy krótkoterminowe najczęściej odbywają się w ramach wspólnie prowadzonych badań lub 

projektów realizowanych przez indywidualnych pracowników lub zespoły pracowników (70%),  

➢ w ramach indywidualnych kontaktów naukowych (57%) oraz zawartych umów o współpracy 

naukowej i/lub dydaktycznej, nie odnoszącej się do wspólnych/podwójnych studiów/dyplomów 

(53%). 

➢ Zdecydowanie najczęściej wskazywanym celem zagranicznych wyjazdów dla pracowników 

naukowych, naukowo – dydaktycznych lub dydaktycznych jest prowadzenie badań i/lub udział w 

projekcie naukowym (59%) oraz  pozyskiwanie materiałów do publikacji naukowych (24%).   

➢ Ponad 3/4 badanych jest zdania, że pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni  

z ich macierzystych jednostek będą wnioskować o wyjazdy najkrótsze  – od 3 do 6 miesięcy.  

Wyjazdy długoterminowe 12-24 miesiące  

➢ Najczęściej wymienianym celem wyjazdów długoterminowych jest prowadzenie zajęć 

dydaktycznych i badań naukowych (87% badanych), w dalszej kolejności przygotowanie  

i zaplanowanie międzynarodowego projektu badawczego (71%). Najrzadziej wymieniane jest 

wyłącznie prowadzenie badań (39%).    

➢ Jeśli chodzi o komponent powrotowy większość badanych (60%) jest zdania, że nie powinno być 

żadnej przymusowości dotyczącej miejsca zatrudnienia po powrocie.  

Przyjazdy do Polski zagranicznych naukowców lub dydaktyków  

➢ Najczęściej wymienianym celem przyjazdów (trwających od 3 do 24 miesięcy) zagranicznych 

naukowców lub dydaktyków do Polski jest prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych 

(84%). W dalszej kolejności: pozyskanie materiałów do publikacji naukowych (54%) oraz staż 

towarzyszący (tzw. workshadowing) (36%).  

➢ Blisko połowa badanych (45%) jest zdania, że  uprawnionymi wnioskodawcami w programach 

skierowanych do zagranicznych naukowców, poza osobami zatrudnionymi w zagranicznych 

uczelniach lub instytucjach badawczych, powinny być także osoby z doktoratem nie zatrudnione  

w instytucjach nauki. Formalnym kryterium jakie powinny spełniać takie osoby jest udział w 

grancie badawczym w CV (81% badanych) lub określona liczba lat od uzyskania stopnia doktora 

(41%). 

➢ Zdecydowana większość badanych (95%), uważa że zagraniczni naukowcy będą wnioskować   

o przyjazdy trwające do roku, w tym najczęściej o te najkrótsze  – od 3 do 6 miesięcy (63%). 

Według  13% badanych naukowcy będą wnioskować  o wyjazdy od 4 do 9 miesięcy, a według 19% 

respondentów – od 7 do 12 miesięcy.  

Profesury gościnne  

➢ Najczęściej wskazywanymi celami długookresowych profesur gościnnych skierowanych do 

zagranicznych naukowców lub dydaktyków na przyjazdy do Polski  są: prowadzenie lub udział  

w projekcie badawczym (55% badanych), prowadzenie zajęć dydaktycznych na polskiej uczelni 

goszczącej (49%).   
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➢ Preferowane są krótsze okresy długookresowych profesur gościnnych w Polsce. Ponad połowa 

badanych (56%) twierdzi, że okres ten powinien trwać maksymalnie dwa lata; zaś 28% – że 

maksymalnie 3 lata.  

➢ Przewidywana liczba wniosków dla profesur gościnnych W Polsce w ciągu najbliższych 5 lat nie jest 

wysoka.  Zdecydowana większość  badanych (69%) przewiduje wnioskowanie o profesury dla 1–3 

osób, 16% – dla 4–6 osób.  

 

Umiędzynarodowienie kształcenia 

➢ Najczęściej wskazywanym działaniem uprawnionym, w ramach programu służącego wspieraniu 

akademickich partnerstw międzynarodowych, jest wymiana studentów i pracowników (79% 

badanych), w dalszej kolejności organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów, 

warsztatów, itp. (66%) oraz opracowanie publikacji, artykułów, opracowań w wymiarze 

międzynarodowym (65%).  

➢ Najczęściej wskazywanymi kosztami w ramach programu służącego wspieraniu polskich uczelni  

i jednostek naukowych w uzyskiwaniu kompetencji oraz przygotowania organizacyjnego  

do przyjmowania zagranicznych pracowników i studentów były : wynagrodzenia i honoraria 

pracowników realizujących projekt (72%), w dalszej kolejności koszty organizacji szkoleń, 

seminariów, warsztatów, konferencji (64%), koszty wizyt studyjnych (55%).  

➢ Najczęściej wskazywanymi przez respondentów uprawnionymi kosztami, w ramach programu 

służącego wspieraniu tworzenia wspólnych programów studiów II stopnia w języku angielskim 

prowadzących do uzyskania podwójnego lub wspólnego dyplomu studiów, jest koszt 

wynagrodzenia kadry naukowo – dydaktycznej i administracyjnej stanowiący max. 30% kosztów 

projektu (85% badanych), następnie koszty podróży, ubezpieczeń i diet dla wizyt pomiędzy 

partnerami (70%). 

➢ Zainteresowanie jednostek aplikowaniem o dofinansowanie w naborach do wybranych programów 

NAWA w ciągu dwóch najbliższych lat jest dosyć wysokie.  Każdym z wymienionych programów jest 

zainteresowana ponad połowa respondentów. Największym zainteresowaniem cieszą się: program 

wsparcia tworzenia warunków do przyjmowaniu zagranicznych naukowców i studentów (85%) 

oraz akademickie partnerstwa międzynarodowe (77%).   

 

Działania promocyjne 

➢ Zdaniem badanych programy służące wspieraniu polskich jednostek w promocji zagranicznej 

powinny koncentrować się przede wszystkim na trzech obszarach:  dofinansowanie najbardziej 

innowacyjnych projektów ukierunkowanych na pozyskiwanie studentów i naukowców  

z zagranicy (69% respondentów), aktywizacja kadry w kierunku nowoczesnego i skutecznego 

promowania ich oferty dydaktycznej i naukowej za granicą (68%) oraz wspieranie programów 

upowszechniania wyników badań, np. organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach naukowych  

o zasięgu międzynarodowym, współfinansowanie publikacji naukowych w prasie zagranicznej  

(66%).   

 

➢ W ramach programów służących wspieraniu polskich jednostek w promocji zagranicznej, pieniądze 

powinny być głównie wydatkowane na koszty udziału w zagranicznych wydarzeniach 

promocyjnych (w tym koszty delegacyjne, opłat targowych) – ta pozycja była wskazana przez 84% 

respondentów oraz koszty organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji (83%). 
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Część I  – Ogólne zainteresowanie programami Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej 
 

Programy związane z umiędzynarodowieniem kariery naukowej   

 

Z punktu widzenia jednostek organizacyjnych biorących udział w badaniu, zdecydowanie najbardziej 

atrakcyjnym programem NAWA, dotyczącym umiędzynarodowienia kariery naukowej  jest 

średniookresowy (3-12 miesięcy) program związany z wyjazdami za granicę polskich naukowców.  

60% badanych wskazało go jako najpilniejszy do ogłoszenia, aż 89% badanych uważa go za jeden z trzech 

najpilniejszych programów do ogłoszenia. 

 

Na drugim miejscu plasuje się program związany ze średnioterminowymi (3-12 miesięcy) wyjazdami  

za granicę polskich doktorantów. 40% badanych wskazywało go jako najpilniejszy do ogłoszenia,  

79% uważa go za jeden z trzech najpilniejszych programów do ogłoszenia.  

 

Trzecie miejsce zajmuje program związany z krótkoterminowymi  (3 – 30 dni) wyjazdami za granicę 

polskich doktorantów. Jako priorytetowy do wprowadzenia wskazywało go 29% badanych. Blisko 2/3 

respondentów wskazuje go jako jeden z trzech najpilniejszych programów do ogłoszenia.   

 

Tabela 2  – P1. Preferencje wobec programów NAWA związanych z umiędzynarodowieniem  kariery 

naukowej   
 

Miejsca 

Program  N 1 2 3 4 5 6 7 8 1  –  3 6  –  8 

Polscy naukowcy 
wyjazdy 3 – 12 
miesięcy 

195 60% 18% 11% 3% 4% 3% 1% 1% 89% 4% 

Polscy doktoranci 
wyjazdy 3 – 12 
miesięcy  

191 40% 25% 14% 9% 7% 4% 1% 1% 79% 5% 

Polscy doktoranci 
wyjazdy 3 – 30 dni  

185 29% 18% 17% 12% 12% 5% 2% 4% 64% 11% 

Polscy naukowcy 
wyjazdy 12 – 24 
miesiące + okres 

finansowania po 
powrocie 

185 21% 28% 18% 13% 6% 6% 2% 4% 68% 13% 

Zagraniczni naukowcy 
przyjazdy 3 – 24 
miesiące 

188 20% 31% 19% 11% 10% 4% 5% 1% 70% 10% 

Profesury gościnne 
przyjazdy 24 – 60 

miesięcy 

185 12% 12% 24% 18% 10% 8% 6% 9% 49% 23% 

Zagraniczni doktoranci 
przyjazdy 3 – 12 
miesięcy 

182 12% 20% 17% 20% 10% 9% 10% 2% 49% 21% 

Zagraniczni doktoranci 

przyjazdy 24 – 48 
miesięcy 

174 3% 9% 16% 22% 14% 14% 11% 11% 29% 36% 
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Programy związane z umiędzynarodowieniem uczelni i jednostek naukowych  

 

Najpilniejszym do ogłoszenia programem NAWA, związanym z umiędzynarodowieniem uczelni i jednostek 

naukowych, jest program wsparcia upowszechniania wyników badań za granicą (44% badanych).  

3/ 4 badanych wskazuje ten program jako jeden z trzech najpilniejszych programów do ogłoszenia.  

 

Drugie miejsce zajmuje program dotyczący wsparcia tworzenia warunków do przyjmowania zagranicznej 

kadry i studentów. Jako priorytetowy do wprowadzenia wskazywało go 40% badanych. 79% respondentów 

wskazuje go jako jeden z trzech najpilniejszych programów do ogłoszenia.   

 

Trzecim najpilniejszym programem jest ten dotyczący wsparcia akademickich partnerstw 

międzynarodowych – 35% badanych wskazuje go jako najpilniejszy do ogłoszenia, jest najczęściej 

wskazywany jako jeden z trzech najpilniejszych programów (83%).   

 

Tabela 3 – P2. Preferencje wobec programów  NAWA związanych z umiędzynarodowieniem uczelni  

i jednostek naukowych     
Miejsca 

Program  N 1 2 3 4 5 6 1 – 3 

Wsparcie upowszechniania 
wyników badań za granicą   

191 43% 17% 15% 8% 6% 11% 75% 

Wsparcie tworzenia warunków do 
przyjmowania zagranicznej kadry i  
studentów 

199 40% 22% 18% 9% 5% 7% 79% 

Wsparcie akademickich 
partnerstw międzynarodowych 

192 35% 34% 14% 7% 6% 4% 83% 

Wsparcie realizacji 
międzynarodowych studiów 
doktoranckich 

183 15% 27% 21% 15% 8% 14% 63% 

Wsparcie tworzenia wspólnych 
programów studiów II stopnia  

185 14% 16% 27% 24% 15% 4% 57% 

Wsparcie realizacji wspólnych 
programów studiów II stopnia  

179 11% 14% 23% 18% 20% 14% 48% 
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Część II – Doktoranci  
 
Celem tej części badania było określenie jakie są oczekiwania związane  z programami dotyczącymi  

doktorantów. 

 

Wyjazdy 3 do 30 dni  

 

Respondenci zostali zapytani o dotychczasowe wyjazdy zagraniczne dla doktorantów  w ich jednostkach.  

Zdecydowanie najczęstszym celem krótkoterminowych (3-30 dni) wyjazdów  za granicę jest udział  

w konferencji z wystąpieniem (87%).  

Częściej w tym celu wyjeżdżają doktoranci  z jednostek:      

• dużych (powyżej 150 pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych lub dydaktycznych)  – 

97%  

• do których przyjechało z zagranicy 1-5 doktorantów w roku 2015/2016 – 94% 

• z której wyjechało zagranicę 1-5 pracowników naukowych/ dydaktycznych w roku 2015/2016 – 

94%.  

Drugim najczęściej wskazywanym powodem krótkoterminowych wyjazdów jest pozyskanie materiałów  

do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego (55%).  

• Doktoranci z wydziałów nauk humanistycznych (92%) oraz nauk społecznych (77%) – wyjeżdżają  

za granicę w tym celu zdecydowanie częściej niż doktoranci z wydziałów przyrodniczych /  

technicznych /  nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych/  nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

oraz nauk o kulturze fizycznej.  

• Zdecydowanie rzadziej niż w wypadku pozostałych rodzajów jednostek w tym celu  wyjeżdżają   

• za granicę doktoranci z instytutów badawczych (8%).  

Kolejną znaczącą różnicą jest to, że doktoranci  z wydziałów nauk ścisłych (52%) zdecydowanie częściej 

wyjeżdżają za granicę niż doktoranci z obszaru nauk technicznych(13%), w celu wykonania  pomiarów  

z wykorzystaniem unikatowej aparatury, w tym korzystając z „dużych urządzeń” (np. synchrotrony). 

  
Wykres 1 – P3. Najczęstsze cele wyjazdów zagranicznych dla doktorantów, trwających od 3 do 30 dni. 
Możliwość wielu odpowiedzi  (maksymalnie 3 ). Odpowiedzi nie sumują się do 100%. N=208 
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Ponad połowa respondentów (54%) szacuje, że w ich jednostkach, rocznie liczba wniosków, jakie doktoranci 

złożą o finansowanie krótkookresowego (od 3 do 30 dni) wyjazdu zagranicznego (przy założeniu, że jedna 

osoba może złożyć  więcej niż jeden wniosek rocznie) będzie  niewielka –  1-5 rocznie. 17% badanych 

szacuje, że będzie to 6-10 wniosków rocznie, 20% – powyżej 10 wniosków rocznie. 

Wykres 2 – P4. Szacowana w skali roku liczba wniosków jakie złożą doktoranci o finansowanie 
krótkookresowego (od 3 do 30 dni) wyjazdu zagranicznego, przy założeniu, że jedna osoba może złożyć 
więcej niż jeden wniosek rocznie, N= 204 
 

 

 

• Przedstawiciele podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów) uczelni niepublicznych 

częściej (34%) niż publicznych (6%) deklarują, że tego typu wniosków o finansowanie nie będzie  

w ogóle.  

• Respondenci zatrudnieni w największych jednostkach (powyżej 150 pracowników naukowych, 

naukowo-dydaktycznych lub dydaktycznych) częściej szacują, że będzie składanych więcej  

wniosków (powyżej 20 wniosków) – 20%.  

• Respondenci z jednostek, z których w roku 2015/ 2016 doktoranci nie wyjeżdżali za granicę, częściej 

deklarują, że składanych wniosków albo nie będzie albo będzie ich relatywnie mało (1-5). Zaś ci  

z jednostek, z których doktoranci wyjeżdżali zagranicę, częściej uważają, ze takich wniosków będzie 

więcej (6+).   
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Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki.  

 

Tabela 4 –  P4. Szacowana w skali roku liczba wniosków jakie złożą doktoranci o finansowanie 
krótkookresowego (od 3 do 30 dni) wyjazdu zagranicznego vs P31.Liczba doktorantów z jednostki, którzy 
wyjechali za granicę na okres co najmniej 3 miesięcy (w roku 2015/2016). 

  P31.Liczba doktorantów z jednostki, którzy wyjechali za  granicę na okres co najmniej 3 miesięcy (w 
roku 2015/2016). 

0 1-5 6 i więcej Ogółem 

N % N % N % N % 

P4. 

Szacowana 
l iczba 
wniosków w 

ciągu roku  
 

0 15 15%↑ 2 3% 1 4% 18 9% 

1 – 5 67 68%↑ 39 49% 3 13% 109 54% 

6 – 10 10 10% 19 24%↑ 5 21% 34 17% 

11 – 20 4 4% 11 14% 7 29%↑ 22 11% 

21 i  więcej 2 2% 8 10% 8 33%↑ 18 9% 

Ogółem 98 100% 79 100% 24 100% 201 100% 

 
 
Wyjazdy 3-12 miesięcy  

Najczęstszym celem zagranicznych wyjazdów dla doktorantów, trwających od 3 do 12 miesięcy jest pobyt 

w celu prowadzenia badań i/lub w związku z udziałem w projekcie  naukowym (wskazywany jako 

najczęstszy przez 49% badanych). 

Na drugim miejscu plasuje się pobyt w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu 

naukowego (wskazywany jako najczęstszy przez 42% badanych). 

Najrzadziej wskazywanym celem było odbycie części studiów doktoranckich w instytucji zagranicznej 

(tylko 19,7% wskazywało go jako najczęstszy powód).  

 
Tabela 5 – P5. Najczęstsze cele wyjazdów zagranicznych doktorantów, trwających od 3 do 12 miesięcy. 
Rangi, gdzie 1-najczęściej, 3- najrzadziej.  

N=  1  
najczęściej 

2 3  
najrzadziej 

pobyt w celu prowadzenia badań i/lub w związku 
z udziałem w projekcie naukowym   

198 49% 39% 12% 

pobyt w celu pozyskania materiałów do pracy 
doktorskiej/artykułu naukowego   

194 42% 42% 16% 

odbycie części studiów doktoranckich w instytucji 
zagranicznej  

188 20% 17% 63% 

 
Respondenci wymieniali również inne cele zagranicznych wyjazdów na 3-12 miesięcy, ale ponieważ były  

to pojedyncze wskazania, nie zostały uwzględnione w powyższym zestawieniu:  

• ogólne zapoznanie się z środowiskiem pracy w zespołach międzynarodowych, opracowanie swoich 

wyników 

• staż, rezydencja artystyczna 

• udział w konferencjach 
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Badani uważają, że doktoranci z ich jednostek macierzystych będą wnioskować o wyjazdy najkrótsze  – od 3 

do 6 miesięcy. Deklaruje tak ponad 2/3 badanych. 17% będzie wnioskować  o wyjazdy od 6 do 9 miesięcy,  

a 15%  od 9 do 12 miesięcy.  

 

Wykres 3 – P6. Okres zagranicznego wyjazdu (w ramach wyjazdów mogących trwać 3 – 12 miesięcy) na jaki 
będą najczęściej wnioskować doktoranci , N=208 
 

 

 

Przyjazdy do Polski  

Najczęściej wskazywanym celem przyjazdu zagranicznych doktorantów do Polski, trwającego od 3 do 12 

miesięcy jest prowadzenia badań i/lub w związku z udziałem w projekcie naukowym (53% wymieniało ten 

powód jako najczęstszy).  

Na drugim miejscu wskazywano pobyt w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu 

naukowego (32%). Najrzadziej wskazywanym celem przyjazdów do Polski doktorantów zagranicznych, jest  

odbycie studiów doktoranckich (56% wskazywało go jako najrzadszy powód przyjazdu doktorantów). 

Tabela 6 – P7. Najczęstsze cele przyjazdów zagranicznych doktorantów do Polski, trwających od 3 do 12 
miesięcy. Rangi gdzie 1 –  najczęściej, 3- najrzadziej   

N=  1 
najczęściej 

2 3   
najrzadziej 

pobyt w celu prowadzenia badań i/lub 
w związku z udziałem w projekcie 
naukowym 

197 52% 35% 12% 

pobyt w celu pozyskania materiałów 
do pracy doktorskiej/artykułu 
naukowego 

190 31% 44% 24% 

odbycie części studiów doktoranckich 
w Państwa instytucji 

191 27% 16% 56% 

 

  

68%

17%

15%

1 od 3 do 6
miesięcy

2 od 6 do 9
miesięcy

3 od 9 do 12
miesięcy
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Respondenci wymieniali również inne cele, ale ponieważ były to pojedyncze wskazania, nie zostały 

uwzględnione w powyższym zestawieniu:  

• poznanie środowiska naukowego w swojej dyscyplinie naukowej  

• staż rezydencja artystyczna 

• praca nad praca doktorska z polskim kopromotorem. 

 

Intencja zwolnienia z czesnego i opłat 

Postawy związane ze zwolnieniem z czesnego i opłat za studia doktoranckie doktoranta z zagranicy, 

stypendysty NAWA są spolaryzowane. 41% badanych deklaruje, że ich jednostka byłaby gotowa zwolnić 

stypendystę z opłat.  

Niewiele mniejszy odsetek  deklaruje, że w ich jednostce stypendysta nie byłby zwolniony z takich opłat 

(37%). Częściej deklarują tak respondenci: 

• z jednostek z których wyjeżdżało za granicę powyżej 6 doktorantów w ciągu roku (70%)   

• z obszaru nauk społecznych (45%) i technicznych (50%) niż humanistycznych (4%).  

W co piątej jednostce, opłaty od zagranicznych doktorantów nie są w ogóle pobierane. Częściej deklarują 

tak respondenci:  

• z instytutów naukowych PAN (67%) niż z uczelni publicznych (15%) i niepublicznych (19%) 

• z obszaru nauk ścisłych (52%) niż technicznych (14%).  

    

Wykres 4 – P8. Intencja zwolnienia z czesnego i opłat za studia doktoranckie doktoranta z zagranicy, 
stypendysty NAWA 

 

     
 
 
 
 
  

41%

37%

22%tak

nie

nie pobieramy
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zagranicznych
doktorantów

53%
47%

tak

nie

Osoby, w których jednostkach 
macierzystych pobiera się opłaty od 

stypendystów,  N=155 

Wszyscy badani, N=199 
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Część III – Pracownicy naukowi, naukowo – dydaktyczni, dydaktyczni 
 
Wyjazdy krótkoterminowe 3-12 miesięcy  

 

Respondenci zostali zapytani o dotychczasowe wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych, naukowo-

dydaktycznych lub dydaktycznych powyżej 3 miesięcy.  

 

Najczęściej są to wyjazdy w ramach wspólnie prowadzonych badań/realizowanych projektów przez 

indywidualnych pracowników lub zespoły pracowników (70%). Ta formuła wyjazdów jest wskazywana 

zdecydowanie częściej: 

• w dużych jednostkach (powyżej 150 pracowników naukowych , naukowo-  dydaktycznych lub 

dydaktycznych) – 80%, niż w małych jednostkach (do 60 pracowników) – 60% 

• w jednostkach, w których w roku 2015/ 2016 wyjechało za granicę co najmniej 6 doktorantów – 

92% 

• istotnie częściej korzystają z takich wyjazdów pracownicy z jednostek z obszaru nauk technicznych – 

91%, niż obszaru sztuki  – 25%.   

 

Kolejną popularna formą są wyjazdy w ramach indywidualnych kontaktów naukowych (57%) oraz   

w ramach zawartych umów o współpracy naukowej i/lub dydaktycznej, nie odnoszącej się do 

wspólnych/podwójnych studiów/dyplomów (53%). 

 

Wykres 5 – P9. Najczęstsza formuła wyjazdów pracowników  naukowych, naukowo-dydaktycznych lub 
dydaktycznych na wyjazdy zagraniczne trwające powyżej 3 miesięcy . Możliwość wielu odpowiedzi  
(maksymalnie 3 ). Odpowiedzi nie sumują się do 100%. N=204 
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Zdecydowanie najczęstszym celem zagranicznych wyjazdów dla pracowników naukowych, naukowo – 

dydaktycznych lub dydaktycznych, trwających od 3 do 12 miesięcy jest  prowadzenie badań i/lub udział  

w projekcie naukowym, wskazywany jak najczęstszy przez 59% badanych. 

Drugim najczęstszym celem zagranicznych wyjazdów pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych 

lub dydaktycznych, trwających od 3 do 12 miesięcy jest pozyskiwanie materiałów do publikacji naukowych 

(24% badanych wskazuje jako najczęstszy cel wyjazdów).   

Tabela 7 – P10. Cele zagranicznych wyjazdów dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych lub 
dydaktycznych,  trwających od 3 do 12 miesięcy. Rangi, gdzie 1 –  najczęściej, 3- najrzadziej   

N=  1 
najczęście

j 

2 3   
najrzadziej 

prowadzenie badań i/lub udział  
w projekcie naukowym   

209 59% 30% 11% 

pozyskiwanie materiałów  
do publikacji naukowych   

192 24% 50% 26% 

prowadzenie zajęć dydaktycznych   191 30% 18% 52% 

 

Respondenci wymieniali również inne cele, ale ponieważ były to pojedyncze wskazania, nie zostały 

uwzględnione w powyższym zestawieniu:  

• nawiązanie ściślejszej współpracy  

• poznanie innych form pracy dydaktycznej  

• Visiting Artist/Professor Program, Artist-in-residence Program  

• zdobywanie doświadczenia  

Zdaniem badanych pracownicy naukowi, naukowo – dydaktyczni lub dydaktyczni z ich macierzystych 

jednostek, zdecydowanie najczęściej będą wnioskować o wyjazdy najkrótsze  – od 3 do 6 miesięcy. 

Deklaruje tak ponad 3/4 badanych; częściej respondenci z jednostek, dokąd nie przyjeżdżali zagraniczni 

pracownicy naukowi (79%). 

Zdaniem 14% badanych pracownicy będą wnioskować o wyjazdy od 6 do 9 miesięcy, a 12% – od 9 do 12 

miesięcy.  

Wykres 6 –  P11. Okres zagranicznego wyjazdu  (w ramach wyjazdów mogących trwać 3 – 12 miesięcy) na 
jaki będą najczęściej wnioskować pracownicy naukowi, naukowo – dydaktyczni lub dydaktyczni, N=211 
 

 

74%

14%

12%

3 – 6 
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9 – 12 
miesięcy
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Wyjazdy długoterminowe  

Najczęstszym celem długoterminowych zagranicznych wyjazdów dla pracowników naukowych, naukowo – 
dydaktycznych lub dydaktycznych, trwających od 12 do 24 miesięcy jest prowadzenie zajęć dydaktycznych 
 i badań naukowych, wskazywany jako najczęstszy przez 87% badanych. 
 
Na drugim miejscu jest przygotowanie i zaplanowanie międzynarodowego projektu badawczego – 

wskazywany jako najczęstszy przez 71%.  

Wyłącznie prowadzenie badań, wymieniane ogółem jako trzeci cel w kolejności (39%), jest częściej 

wskazywane jako najczęstszy cel wyjazdów przez respondentów reprezentujących:  

• największe jednostki (powyżej 150 pracowników  naukowych)  – 59%, niż przez mniejsze jednostki 

• jednostki,  z których doktoranci wyjeżdżają za granicę:  1-5 doktorantów – 48%, 6 lub więcej 

doktorantów – 54%.     

• Jednostki,  z których pracownicy naukowi wyjeżdżają za granicę:  1-5 pracowników – 43%, 6 lub 

więcej pracowników – 64%.     

 

Wykres 7- P19.Najczęstsze cele zagranicznych wyjazdów dla polskich pracowników naukowych, naukowo – 
dydaktycznych lub dydaktycznych, trwających od 12 do 24 miesięcy, N=210 

 

Komponent powrotowy w programach wyjazdowych dla polskich pracowników naukowych lub naukowo – 

dydaktycznych mogących trwać od 12 do 24 miesięcy, przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia po 

powrocie do Polski przez okres 50% czasu spędzonego za granicą.  

Większość badanych (60%) jest zdania, że nie powinno być żadnej przymusowości dotyczącej miejsca 

zatrudnienia po powrocie.  

36%  badanych jest zdania, że naukowiec powinien być obowiązkowo zatrudniony w jednostce, w której 

był zatrudniony przed wyjazdem, a 1% by był obowiązkowo zatrudniony w innej jednostce.   
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Wykres 8 – P20. Warunki zatrudnienia po powrocie do Polski dla polskich pracowników naukowych 

naukowo-dydaktycznych, N= 208 

 

 

 

Przyjazdy do Polski  

Najczęstszym celem przyjazdów (trwających od 3 do 24 miesięcy) zagranicznych naukowców lub 

dydaktyków do Polski jest prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych, wskazywało go 84% 

badanych.    

 

Istotnie częściej cel ten jest wskazywany przez respondentów z wydziały uczelni publicznych (86,7%)  

i niepublicznych (93,5%) niż przez instytuty badawcze (57%).  

 

Kolejnym celem przyjazdów jest pozyskanie materiałów do publikacji naukowych (54%) oraz staż  

towarzyszący (tzw. workshadowing) wskazywany przez 36% badanych.  

 

Wyłączne prowadzenie badań było wskazane  przez 24% badanych. Ten cel jest istotnie częściej 

wskazywany w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk (58%) oraz instytutach badawczych (64%) niż 

wydziałach uczelni publicznych (21%) i niepublicznych (7%). 
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Wykres 9 – P12. Najczęstsze cele przyjazdów (trwających od 3 do 24 miesięcy) zagranicznych naukowców 
lub dydaktyków do Polski. Możliwość wielu odpowiedzi  (maksymalnie 3 ). Odpowiedzi nie sumują się do 
100%. N= 211   

 
 

Blisko połowa badanych (45%) jest zdania, że  uprawnionymi wnioskodawcami w programach skierowanych 

do zagranicznych naukowców, poza osobami zatrudnionymi w zagranicznych uczelniach lub instytucjach 

badawczych, powinny być także osoby z doktoratem nie zatrudnione w instytucjach nauki.  

30% nie zgadza się na takie rozwiązanie. Zdecydowanie częściej  negatywnie odpowiadały osoby  

z jednostek:  

• do których w roku 2015/2016, przyjechało z zagranicy powyżej 6 doktorantów (53%), niż  

z jednostek do których nie przyjeżdżali doktoranci (23%) 

• skąd w roku 2015/2016 wyjechało powyżej 6 doktorantów(50%), niż z jednostek skąd nie było 

wyjeżdżających za granicę doktorantów (25%).   

 

Fakt przyjeżdżania lub nie-przyjeżdzania do jednostki zagranicznych pracowników kadry naukowej lub 

dydaktycznej lub naukowo-dydaktycznej nie różnicuje opinii na ten temat.  
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Wykres 10 – P13. Czy uprawnionymi wnioskodawcami w programach skierowanych do zagranicznych 
naukowców, poza osobami zatrudnionymi w zagranicznych uczelniach lub instytucjach badaw czych, 
powinny być także osoby z doktoratem nie zatrudnione w instytucjach nauki, N=210  

 
Zdecydowanie najczęściej wskazywanym formalnym kryterium jakie powinna spełniać osoby z doktoratem 

nie zatrudnione w instytucjach nauki, aby być uprawnionymi wnioskodawcami w programach skierowanych 

do zagranicznych naukowców jest udział w grancie badawczym w CV – to kryterium było wskazywane  

przez 81% badanych. 

Relatywnie często wskazywano również określoną liczbę lat od uzyskania stopnia doktora – 41%. 

Wykres 11- P14. Dodatkowe kryteria formalne jakie powinna spełniać osoby z doktoratem nie zatrudnione 
w instytucjach nauki aby być uprawnionymi wnioskodawcami w programach skierowanych do 
zagranicznych naukowców. Możliwość wielu odpowiedzi. Odpowiedzi nie sumują się do 100%. 

Podstawa:  osoby, które zadeklarowały, że wyżej opisane osoby mogą być uprawniony mi wnioskodawcami,  
N=85 
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Zdaniem 95% badanych zagraniczni naukowcy będą wnioskować  o przyjazdy trwające do roku. 

Zdecydowanie najczęściej będą wnioskować o wyjazdy najkrótsze  – od 3 do 6 miesięcy – deklaruje tak 63% 

badanych. Według  13% naukowcy będą wnioskować  o wyjazdy od 4 do 9 miesięcy, a według 19% 

respondentów – od 7 do 12 miesięcy.  

 

Bardzo rzadko zdaniem badanych zagraniczni naukowcy wnioskować będą o pobyt trwający 13- 18 miesięcy 

– wskazywało ten okres tylko 2% badanych. Istotnie częściej wskazywali respondenci: 

• z uczelni w których zgodnie z ich statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek 

organizacyjnych –  22% 

• jednostki do których przyjeżdżało relatywnie najwięcej (6 lub więcej) pracowników kadry naukowej, 

naukowo-dydaktycznej lub dydaktycznej – 12% 

 
Wykres 12 – P15. Okres przyjazdu do Polski (w ramach przyjazdów trwających od 3 do 24 miesięcy) na jaki 
będą najczęściej wnioskować zagraniczni naukowcy, N=213 

 

 
 

 

Profesury gościnne  

Najczęstszym celem długookresowych profesur gościnnych skierowanych do zagranicznych naukowców lub 

dydaktyków na przyjazdy do Polski jest  prowadzenie lub udział w projekcie badawczym, wskazywany jako 

najczęstszy przez 55% badanych. 

Drugim najczęstszym celem długookresowych profesur jest  prowadzenie zajęć dydaktycznych na polskiej 

uczelni goszczącej – wskazywany przez 49%. Zdecydowanie najrzadziej wskazywane było objęcie katedry, 

zakładu, laboratorium lub innej funkcji kierowniczej (15% badanych wskazywało jako najczęstszy cel 

przyjazdów).   
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Tabela 8 –  P16. Najczęstsze cele długookresowych profesur gościnnych skierowanych do zagranicznych 
naukowców lub dydaktyków na przyjazdy do Polski. 

 
N=  1  

najczęściej 
2 3   

najrzadziej 

prowadzenie lub udział w projekcie 
badawczym 

202 55% 44% 2% 

prowadzenie zajęć dydaktycznych 
na polskiej uczelni goszczącej   

198 49% 39% 13% 

objęcie katedry, zakładu, 
laboratorium lub innej funkcji 
kierownicze   

163 15% 7% 77% 

Pojedynczy respondenci wymieniali również następujące cele długookresowych profesur gościnnych 

skierowanych do zagranicznych naukowców lub dydaktyków na przyjazdy do Polski :   

• łączenie funkcji Polsce i zagranicy 

• opracowanie wspólnych programów studiów 

• poznanie środowiska naukowego, wykreowanie wspólnej tematyki badawczej 

• prowadzenie studia / pracowni gościnnej (dotyczy akademii sztuk pięknych)  

• współpraca naukowa z polskimi naukowcami 

• zacieśnienie istniejącej współpracy. 

 

Preferowane są krótsze okresy długookresowych profesur gościnnych w Polsce. Ponad połowa badanych 

(56%) twierdzi, że okres ten powinien trwać maksymalnie dwa lata; zaś 28% jest zdania, że maksymalnie 36 

miesięcy. Tylko 16% twierdzi, że okres profesur gościnnych powinny trwać ponad 3 lata.  Opinie 

respondentów są bardzo spójne, brak znaczących różnic.  

Wykres 13 – P17. Preferowany okres długookresowych profesur gościnnych w Polsce, N= 212 
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Respondenci zostali również zapytani o skalę zainteresowania składaniem wniosków dla profesur 

gościnnych w Polsce w ciągu 5 lat.  Warunki finansowe dla profesur gościnnych w Polsce  były następujące: 

• współfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika w relacji 30% instytucja przyjmująca, 70% 

NAWA,  

• wynagrodzenie nie może być niższe niż przyjęte dla tego stanowiska dla pracownika pol skiego 

• kwota dofinansowania z NAWA nie może być wyższa niż 20 000 zł/m-c (uwzględniając w tej kwocie 

koszty pracodawcy) 

Przewidywana liczba wniosków dla profesur gościnnych w Polsce w ciągu najbliższych 5 lat nie jest wysoka. 

Zdecydowana większość badanych (69%) przewiduje wnioskowanie o profesury dla 1-3 osób, 16% – dla 4-6 

osób.  

Tylko 6% przewiduje o wnioskowanie dla 6 profesur lub więcej. Częściej deklarują tak respondenci  

z instytucji, do których w roku 2015/ 2016 przyjechało co najmniej 6 doktorantów zagranicznych (20%) . 

9% badanych jednostek nie jest zainteresowanych złożeniem wniosków dla profesur gościnnych w Polsce.  

Zdecydowanie częściej nie będą wnioskować o profesury gościnne:  

• instytuty badawcze -28%  

• małe  jednostki (do 60 pracowników naukowych/ dydaktycznych) – 19%. 

  

Wykres 14 – P18.  Poziom zainteresowania złożeniem wniosków dla profesur gościnnych w Polsce w ciągu 
najbliższych 5 lat, N=210  
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Część IV – umiędzynarodowienie kształcenia 
 
Program służący wspieraniu akademickich partnerstw międzynarodowych 

 

Najczęściej wskazywanym działaniem uprawnionym, w ramach programu służącego wspieraniu 

akademickich partnerstw międzynarodowych, jest wymiana studentów i pracowników. Możliwość tę 

wskazało 79% badanych. 

Na drugim miejscu respondenci wymieniali organizację międzynarodowych konferencji, seminariów, 

warsztatów, itp. (66%) oraz opracowanie publikacji, artykułów, opracowań w wymiarze 

międzynarodowym (65%). Na to działanie częściej wskazywali to respondenci z instytutów badawczych 

(93%) niż  z uczelni, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek 

organizacyjnych (30%). 

Na rozwój kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, który ogółem 

został wskazany przez 12% respondentów, istotnie częściej wskazywali badani z jednostek, w których  silnie 

dochodzi do wymiany międzynarodowej, skąd w roku 2015/ 2016:  

• wyjechało za granicę co najmniej 6 doktorantów (25%), niż z tych skąd nikt nie wyjechał (7%) 

• wyjechało co najmniej 6 pracowników naukowych (29%), niż z tych z których nie wyjechał żaden 

(10%) czy do 5 pracowników (8%)  

• przyjechało co najmniej 6 zagranicznych pracowników naukowych(35%), niż z tych do których nie 

przyjechał żaden pracownik (7%) czy do 5 pracowników (11%)  

 
 
Wykres 15 –  P21. Uprawnione działania w ramach programu służącego wspieraniu akademickich 
partnerstw międzynarodowych. Możliwość wielu odpowiedzi (maksymalnie 3). Odpowiedzi nie sumują się 
do 100%. N=216 
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Najczęściej wskazywanymi kosztami  w ramach programu służącego wspieraniu polskich uczelni i jednostek 

naukowych w uzyskiwaniu kompetencji oraz przygotowania organizacyjnego do przyjmowania 

zagranicznych pracowników i studentów były – wynagrodzenia i honoraria pracowników realizujących 

projekt, wskazane przez 72% badanych.  

 

Następne w kolejności wymieniane były koszty organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji  – 

64% , koszty wizyt studyjnych (55% respondentów).  

Przygotowanie i produkcja materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu: publikacje, opracowania, 

artykuły w obiegu międzynarodowym były wskazywane jako uprawnione koszta przez 48% badanych.  

• Te koszta były istotnie częściej (56%) wymieniane przez jednostki, gdzie w roku 2015/2016 byli 

doktoranci zagraniczni (1-5).   

 
Wykres 16 – P22. Uprawnione koszta w ramach programu służącego wspieraniu polskich uczelni i jednostek 
naukowych w uzyskiwaniu kompetencji oraz przygotowania organizacyjnego do przyjmowania 
zagranicznych pracowników i studentów. Możliwość wielu odpowiedzi (maksymalnie 3). Odpowiedzi nie 
sumują się do 100%. N=214 
 

  
Program służący wspieraniu tworzenia wspólnych programów studiów II stopnia w języku angielskim 

prowadzących do uzyskania podwójnego lub wspólnego dyplomu studiów 

 

Najczęściej wskazywanymi przez respondentów uprawnionymi kosztami w ramach programu służącego 

wspieraniu tworzenia wspólnych programów studiów II stopnia w języku angielskim prowadzących  

do uzyskania podwójnego lub wspólnego dyplomu studiów, jest koszt wynagrodzenia kadry naukowo – 

dydaktycznej i administracyjnej stanowiący max. 30% kosztów projektu. Wskazywało na tę pozycję 85% 

badanych.  

W drugiej kolejności wymieniany były koszty podróży, ubezpieczeń i diet dla wizyt pomiędzy partnerami  – 

70%. 
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Wykres 17 – P23. Uprawnione koszta w ramach programu służącego wspieraniu tworzenia wspólnych 
programów studiów II stopnia w języku angielskim prowadzących do uzyskania podwójnego lub wspólnego 
dyplomu studiów. Możliwość wielu odpowiedzi (maksymalnie 3). Odpowiedzi nie sumują się do 100%. 
N=207 
 
 

 
Zainteresowanie jednostek aplikowaniem o dofinansowanie w naborach do wybranych programów NAWA 

w ciągu dwóch najbliższych lat jest dosyć wysokie.  Każdym z wymienionych programów jest 

zainteresowana ponad połowa respondentów. Największym zainteresowaniem cieszą się:  program 

wsparcia tworzenia warunków do przyjmowaniu zagranicznych naukowców i studentów (85%) oraz 

akademickie partnerstwa międzynarodowe (77%).   

Tym ostatnim program mniej zainteresowani są respondenci i istotnie częściej nie zamierzają aplikować 

respondenci z instytutów badawczych (46%) niż z wydziałów uczelni publicznych ( 7%) i niepublicznych (7%).   
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Wykres 18 – P24.Zainteresowanie jednostek aplikowaniem o dofinansowanie w naborach do wybranych 
programów NAWA w ciągu dwóch najbliższych lat  

 
 
Różnice między jednostkami pojawiają się na poziomie braku zainteresowania poszczególnymi programami.   

Tworzenie wspólnych programów studiów II stopnia:  

• znacząco częściej nie zamierzają aplikować respondenci z instytutów naukowych PAN (82%) oraz 

instytutów badawczych (73%) niż z wydziałów uczelni publicznych (10%) i niepublicznych (10%)  

uczelni, w których zgodnie z ich statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek 

organizacyjnych (11%). 

Realizacja wspólnych programów studiów II stopnia: 

• istotnie częściej zamierzają aplikować respondenci iż z wydziałów uczelni publicznych (60,8%)  

i niepublicznych (70%) oraz uczelni, w których zgodnie z ich statutem nie wyodrębniono 

podstawowych jednostek organizacyjnych (78%) niż z instytutów naukowych PAN (9%)  oraz 

instytutów badawczych (9%). 

Realizacja międzynarodowych studiów doktoranckich – istotnie częściej nie zamierzają aplikować: 

• respondenci z wydziałów uczelni niepublicznych (44%) niż publicznych (19%) 

• z małych wydziałów do 60 pracowników (35%), niż z dużych powyżej 150 pracowników  naukowych 

(14%). 

Ale tą formą istotnie bardziej są zainteresowani respondenci z jednostek:  

• do których w roku 2015/2016 przyjeżdżali zagraniczni doktoranci,  1-5 doktorantów  – 70%, 6 

doktorantów lub więcej  – 86% 

• z których w roku 2015/2016 doktoranci wyjeżdżali za granicę 1-5 doktorantów – 66% i 6 

doktorantów lub więcej  – 83% 

• do których w roku 2015/2016 przyjechało co najmniej 6 zagranicznych pracowników naukowych  – 

94% 

• z których w roku 2015/2016 pracownicy naukowi wyjeżdżali za granicę: co najmniej 6 pracowników 

–  85% i 1-5 pracowników – 58%. 

 

Zwraca uwagę dosyć wysoki odsetek odpowiedzi „nie wiem” –  w kontekście tworzenia/ realizacji 

wspólnych programów studiów II stopnia oraz realizacji międzynarodowych studiów doktoranckich – takiej 

odpowiedzi udzielał co 4 badany.    
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Tabela 9 – P.24 Zainteresowanie jednostek aplikowaniem o dofinansowanie w naborach do wybranych 

programów NAWA w ciągu dwóch najbliższych lat 
 Akademickie 

partnerstwa 
międzynarodowe 

N= 209 

Wsparcie tworzenia 

warunków do 
przyjmowaniu 

zagranicznych naukowców i 
s tudentów  

N=206 

Tworzenie 

wspólnych 
programów 

studiów II stopnia 
N=203 

Realizacja 

wspólnych 
programów 

studiów II stopnia 
N=201 

Realizacja 

międzynarodowych 
s tudiów 

doktoranckich 
N=199 

      

TAK 77% 85% 60% 55% 55% 

NIE 8% 2% 18% 21% 23% 

NIE WIEM 15% 13% 22% 24% 23% 
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Część V  – Działania promocyjne  
 

Zdaniem badanych programy służące wspieraniu polskich jednostek w promocji zagranicznej powinny 

koncentrować się przede wszystkim na trzech obszarach: dofinansowaniu najbardziej innowacyjnych 

projektów ukierunkowanych na pozyskiwanie studentów i naukowców z zagranicy (wskazany przez 69% 

respondentów) oraz aktywizacji kadry w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania ich oferty 

dydaktycznej i naukowej zagranicą (68%). 

 

Jeśli chodzi o aktywizację kadry w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania ich oferty 

dydaktycznej i naukowej zagranicą to respondenci ze średnich jednostek (61-150 pracowników naukowych, 

naukowo-dydaktycznych lub dydaktycznych) wskazywali na ten obszar istotnie częściej (75%) niż z 

największych jednostek (powyżej 150 pracowników) – 54%. 

 

Trzecim najważniejszym kierunkiem powinno być wspieranie programów upowszechniania wyników 

badań (organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach naukowych o zasięgu międzynarodowym, 

współfinansowanie publikacji naukowych w prasie zagranicznej) – wskazany przez 66% badanych.   

Brak znaczących różnic.  

 
Wykres 19  – P25. Preferowane cele programów służących wspieraniu polskich jednostek w promocji 
zagranicznej. Możliwość wielu odpowiedzi (maksymalnie 3). Odpowiedzi nie sumują się do 100%. N=214 
 

 
 

69%

68%

66%

35%

18%

1%

0,5%

dofinansowanie najbardziej innowacyjnych projektów
ukierunkowanych na pozyskiwanie studentów i

naukowców z zagranicy

aktywizacja kadry w kierunku nowoczesnego i skutecznego
promowania ich oferty dydaktycznej i naukowej zagranicą

wspieranie programów upowszechniania wyników badań
(organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach naukowych o
zasięgu międzynarodowym, współfinansowanie publikacji

naukowych w prasie zagranicznej)

dofinansowanie budowy zintegrowanych systemów
rekrutacji i obsługi studentów z zagranicy oraz adaptacji

istniejących systemów/integrowanie z istniejącymi
systemami

popularyzacja dobrych praktyk dotyczących procesu
rekrutacji i obsługi studentów z zagranicy

dofinansowanie materiałów promocyjnych

utworzenie stanowisk badawczych dla zagranicznych
naukowców po doktoracie (postdoc) na polskich

uczelniach
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W ramach programów służących wspieraniu polskich jednostek w promocji zagranicznej  pieniądze powinny 

być głównie wydatkowane na koszty udziału w zagranicznych wydarzeniach promocyjnych (w tym koszty 

delegacyjne, opłat targowych) – ta pozycja była wskazana przez  84% respondentów. Częściej (86%) 

wskazywali tę pozycję respondenci do których jednostek nie przyjeżdżają zagraniczni pracownicy naukowi 

lub jest ich mało (1-5).  

Podobnie często wskazywano na koszty organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji (83% 

badanych). 

Mniejszy odsetek badanych jednostek wskazał na koszty przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, 

publikacje) – 62%. Najmniej osób wskazywało na koszty zakupu licencji i praw autorskich (aplikacje, 

systemy IT) – 36%. 

Wykres 20 – P26. Uprawnione koszta w ramach programów służących wspieraniu polskich jednostek w 
promocji zagranicznej. Możliwość wielu odpowiedzi (maksymalnie 3 odpowiedzi). Odpowiedzi nie sumują 
się do 100%. N=216 

 

 

 

 

  

84%

82%

62%

37%

koszty udziału w zagranicznych wydarzeniach promocyjnych (w
tym koszty delegacyjne, opłat targowych)

koszty organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów,
konferencji

koszty przygotowania materiałów promocyjnych (filmy,
publikacje)

koszty zakupu licencji i praw autorskich (aplikacje, systemy IT)



Opinie na temat Programów NAWA  |  Strona 31 z 37 

Część VI – Informacje o respondentach 
 
Tabela 10 – Podstawowe informacje o jednostkach naukowych biorących udział w badaniu  

 

P.27 Rodzaj jednostki naukowej reprezentowanej przez respondenta, N=207 N % 

podstawowa jednostka organizacyjna (wydział) uczelni publicznej 139 67% 

podstawowa jednostka organizacyjna (wydział) uczelni niepublicznej  32 16% 

uczelnia, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych 
jednostek organizacyjnych 

10 5% 

instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk 12 6% 

instytut badawczy 14 7% 

P.28 Liczba pracowników naukowych, dydaktycznych i naukowo -dydaktycznych w 
jednostce, N= 217 

  

0 2 1% 

1-30 25 12% 

31 – 60 40 18% 

61 – 150 89 41% 

150 i więcej 61 28% 

P34. Obszar wiedzy wydziału instytutu PAN/instytutu badawczego/innej jednostki, 

N=  216 

 
 

nauki społeczne 56 26% 

nauki techniczne 46 21% 

nauki medyczne/ o zdrowiu/ o kulturze fizycznej 31 14% 

nauki humanistyczne 27 12% 

nauki ścisłe 21 9% 

nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne 16 7% 

sztuka 10 4% 

nauki przyrodnicze 9 4% 
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Tabela 11- Informacje o wymiennie międzynarodowej  w jednostkach biorących udział w badaniu   

 
P29. Liczba studentów zagranicznych którzy w roku 2015/2016 przyjechali do jednostki, 
na okres co najmniej 3 miesięcy.  N= 216 

N % 

0 39 18% 

1-20 99 45% 

21–50 42 19% 

51–100 14 7% 

101–200 9 4% 

201–300 4 2% 

powyżej 300 9 4% 

P30. Liczba doktorantów zagranicznych którzy w roku 2015/2016 przyjechali do jednostki, 
na okres co najmniej 3 miesięcy, N= 214 

 
 

0 127 59% 

1 – 5 72 34% 

6 – 15 12 6% 

16 – 30 1 1% 

31 – 50 2 1% 

P31. Liczba doktorantów z jednostki którzy w roku 2015/2016 wyjechało za granicę, na 
okres co najmniej 3 miesięcy, N=213 

 
 

0 109 51% 

1 – 5 80 38% 

6 – 15 18 9% 

16 – 30 3 1% 

31 – 50 2 1% 

powyżej 50 1 1% 

P32. Liczba zagranicznych pracowników kadry naukowej lub dydaktycznej lub naukowo-
dydaktycznej którzy w roku 2015/2016 przyjechali do jednostki, na okres co najmniej 3 
miesięcy, N=214 

 
 

0 97 45% 

1-5 100 47% 

6-10 11 5% 

11-20 2 1% 

21 – 40 4 2% 

P33. Liczba pracowników kadry naukowej lub dydaktycznej lub naukowo-dydaktycznej 
jednostki którzy w roku 2015/2016 wyjechali za granicę, na okres co najmniej 3 miesięcy, 
N=215 

 
 

0 73 34% 

1-5 114 53% 

6-10 17 8% 

11 – 20 8 4% 

21 – 40 3 1% 
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Aneks – treść kwestionariusza  
 
Część I – ogólna 

P1. Ogłoszenie przez NAWA którego z programów, związanego z umiędzynarodowieniem kariery naukowej, uważa 

Pani/Pan za najpilniejsze (proszę ustawić ranking od 1 – najpilniejsze, można postawić po dwie takie same cyfry) 

1. Polscy doktoranci wyjazdy 3 – 30 dni 

2. Polscy doktoranci wyjazdy 3 – 12 miesięcy 

3. Zagraniczni doktoranci przyjazdy 3 – 12 miesięcy 

4. Zagraniczni doktoranci przyjazdy 24 – 48 miesięcy 

5. Polscy naukowcy wyjazdy 3 – 12 miesięcy 

6. Zagraniczni naukowcy przyjazdy 3 – 24 miesiące 

7. Profesury gościnne przyjazdy 24 – 60 miesięcy 

8. Polscy naukowcy wyjazdy 12 – 24 miesiące + okres finansowania po powrocie 

P2. Ogłoszenie którego z programów, związanego z umiędzynarodowieniem uczelni i jednostek naukowych uważa 

Pani/Pan za najpilniejsze (proszę ustawić ranking od 1 – najpilniejsze): 

1. Wsparcie akademickich partnerstw międzynarodowych  

2. Wsparcie tworzenia warunków do przyjmowania zagranicznej kadry i studentów 

3. Wsparcie tworzenia wspólnych programów studiów II stopnia  

4. Wsparcie realizacji wspólnych programów studiów II stopnia 

5. Wsparcie realizacji międzynarodowych studiów doktoranckich  

6. Wsparcie upowszechniania wyników badań za granicą 

 

Część II – doktoranci 

P3.Najczęstszym celem zagranicznego wyjazdu dla doktorantów, trwającego od 3 do 30 dni jest (proszę zaznaczyć 

maksymalnie 3 odpowiedzi) 

1. udział w konferencji z wystąpieniem 

2. pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego  

3. wykonanie pomiarów z wykorzystaniem unikatowej aparatury, w tym korzystając z „dużych urządzeń” 

(np. synchrotrony) 

4. udział w szkole letniej/zimowej 

5. konsultacje związane z projektem doktorskim 

6. zaprezentowanie wyników badań w zespole zagranicznym  

7. przygotowanie międzynarodowego projektu badawczego  

8. inne (proszę podać jakie) 

P4. Biorąc pod uwagę dotychczasową krótkookresową mobilność zagraniczną doktorantów, jak szacuje Pani/Pan liczbę 

wniosków w skali roku, które złożą doktoranci z Państwa jednostki, o finansowanie krótkookresowego (od 3 do 30 dni)  

wyjazdu zagranicznego, przy założeniu, że jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek rocznie (proszę zaznaczyć 

jedną odpowiedź): 

1. 0  

2. 1 – 5 

3. 6 – 10 

4. 11 – 20 

5. 21 i więcej 

 

P5. Najczęstszym celem zagranicznego wyjazdu dla doktorantów, trwającego od 3 do 12 miesięcy jest (proszę zaznaczyć 

3 odpowiedzi, nadając rangi od 1 – najczęściej do 3 – najrzadziej) 

1. odbycie części studiów doktoranckich w instytucji zagranicznej;  

2. pobyt w celu prowadzenia badań i/lub w związku z udziałem w projekcie naukowym;  

3. pobyt w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;  

4. inne (proszę podać jakie) 

P6. Na jaki okres (w ramach zagranicznych wyjazdów mogących trwać 3 – 12 miesięcy) będą według Pani/Pana 

najczęściej wnioskować doktoranci (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź): 

1. od 3  do 6 miesięcy 

2. od 6  do 9 miesięcy 

3. od 9 do  12 miesięcy 

P7. Najczęstszym celem przyjazdu zagranicznych doktorantów do Polski, trwającego od 3 do 12 miesięcy może być: 

Proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi, nadając rangi od 1 – najczęściej do 3 – najrzadziej) 

1. odbycie części studiów doktoranckich w Państwa instytucji  

2. pobyt w celu prowadzenia badań i/lub w związku z udziałem w projekcie naukowym 

3. pobyt w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego  

4. inne (proszę podać jakie) 
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P8. Czy gdyby do Państwa jednostki miał być przyjęty doktorant z zagran icy – stypendysta NAWA, byliby gotowi 

zwolnić go Państwo z czesnego i opłat za studia doktoranckie?  

1. tak 

2. nie 

3. nie pobieramy opłat od zagranicznych doktorantów 

 

Część III – pracownicy naukowi, naukowo – dydaktyczni, dydaktyczni 

P9.Pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni w Państwa jednostce, na wyjazdy zagraniczne trwające 

powyżej 3 miesięcy wyjeżdżają najczęściej: Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi: 

1. w ramach realizacji umów o wspólnych/podwójnych studiach/dyplomach  

2. w ramach zawartych umów o współpracy naukowej i/lub dydaktycznej, nie odnoszącej się do 

wspólnych/podwójnych studiów/dyplomów 

3. w ramach wspólnie prowadzonych badań/realizowanych projektów przez indywidulanych 

pracowników lub zespoły pracowników 

4. oferowanych indywidualnych stypendiów naukowych (np. Humboldta, Marii Skłodowskiej-Curie, …) 

5. indywidualnych kontaktów naukowych  

6. inne (proszę podać jakie) 

P10. Najczęstszym celem zagranicznego wyjazdu dla pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych lub 

dydaktycznych, trwającego od 3 do 12 miesięcy może być (proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi, nadając rangi od 1 – 

najczęściej do 3 – najrzadziej)  

1. prowadzenie zajęć dydaktycznych  

2. prowadzenie badań i/lub udział w projekcie naukowym 

3. pozyskiwanie materiałów do publikacji naukowych  

4. inne (proszę podać jakie) 

P11. Na jaki okres (w ramach wyjazdów zagranicznych mogących trwać od 3 do 12 miesięcy) będą według Pani/Pana 

najczęściej wnioskować pracownicy naukowi, naukowo – dydaktyczni lub dydaktyczni (proszę zaznaczyć jedną 

odpowiedź): 

1. 3 – 6 miesięcy 

2. 6 – 9 miesięcy 

3. 9 – 12 miesięcy 

P12. Najczęstszym celem przyjazdu zagranicznych naukowców lub dydaktyków do Polski, na okres od 3 do 24 miesięcy  

może być: Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi: 

1. wyłącznie prowadzenie zajęć dydaktycznych  

2. wyłącznie prowadzenie badań 

3. prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych  

4. staż towarzyszący (tzw. workshadowing) 

5. pozyskanie materiałów do publikacji naukowych  

6. inne (proszę podać jakie) 

P13. Czy uprawnionymi wnioskodawcami w programach skierowanych do zagranicznych naukowców, poza osobami 

zatrudnionymi w zagranicznych uczelniach lub instytucjach badawczych, powinny być także osoby z doktoratem nie 

zatrudnione w instytucjach nauki (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

1. tak 

2. nie 

3. nie wiem 

P14. Jeśli odpowiedź – TAK, jakie dodatkowe kryteria formalne powinna spełniać ta osoba (można zaznaczyć  dowolną 

liczbę odpowiedzi): 

1. określony wiek 

2. określona liczba lat od uzyskania stopnia doktora 

3. w cv udział w grancie badawczym 

4. inne (proszę podać jakie) 

P15 Na jaki okres (w ramach przyjazdu do Polski trwającego od 3 do 24 miesięcy) będą według Pani/Pana najczęściej 

wnioskować zagraniczni naukowcy (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź): 

1. 3 – 6 miesięcy 

2. 4 – 9 miesięcy 

3. 7 – 12 miesięcy 

4. 13 – 18 miesięcy 

5. 19 – 24 miesiące 
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P16. Celem programu długookresowych profesur gościnnych skierowanych do zagranicznych naukowców lub 

dydaktyków na przyjazdy do Polski może być przede wszystkim (proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi, nadając rangi od 1 – 

najczęściej do 3 – najrzadziej):  

1. objęcie katedry, zakładu, laboratorium lub innej funkcji kierowniczej 

2. prowadzenie lub udział w projekcie badawczym 

3. prowadzenie zajęć dydaktycznych na polskiej uczelni goszczącej 

4. inne (proszę podać jakie) 

P17. Długookresowe pobyty w Polsce w ramach profesur gościnnych powinny trwać maksymalnie: 

1. 24 miesiące 

2. 36 miesięcy 

3. 48 miesięcy 

4. 60 miesięcy 

P18. Przy warunkach finansowych dla profesur gościnnych w Polsce, zakładających współfinansowanie kosztów 

zatrudnienia pracownika w relacji 30% instytucja przyjmująca, 70% NAWA, przy założeniu że wynagrodzen ie nie może 

być niższe niż przyjęte dla tego stanowiska dla pracownika polskiego, a kwota dofinasowania z NAWA nie może być 

wyższa niż 20 000 zł/m-c (uwzględniając w tej kwocie koszty pracodawcy), Państwa jednostka w okresie 5 lat 

zainteresowana by była złożeniem wniosków dla: Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź: 

1. 0 osób 

2. 1 – 3 osób 

3. 4 – 6 osób 

4. powyżej 6 osób 

P19. Najczęstszym celem zagranicznego wyjazdu dla polskich pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych 

lub dydaktycznych, trwającego od 12 do 24 miesięcy może być (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi):  

1. wyłącznie prowadzenie zajęć dydaktycznych  

2. wyłącznie prowadzenie badań  

3. prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych  

4. przygotowanie i zaplanowanie międzynarodowego projektu badawczego  

5. inne (proszę podać jakie) 

 

P20. Komponent powrotowy w programach wyjazdowych dla polskich pracowników naukowych lub naukowo  – 

dydaktycznych mogących trwać od 12 do 24 miesięcy, przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia po powrocie do 

Polski przez okres 50% czasu spędzonego za granicą. Czy stypendysta po powrocie do Polski powinien (proszę zaznaczyć 

jedną odpowiedź): 

1. być obowiązkowo zatrudniony w jednostce, w której był zatrudniony przed wyjazdem 

2. być obowiązkowo zatrudniony w innej polskiej jednostce, niż był zatrudniony przed wyjazdem 

3. należy pozostawić tu dowolność 

4. nie wiem 

 

Część IV – umiędzynarodowienie kształcenia 

P21. W ramach programu służącego wspieraniu akademickich partnerstw międzynarodowych, uprawnionymi 

działaniami powinny być przede wszystkim Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi: 

1. wymiana studentów oraz pracowników 

2. współpraca instytucjonalna w obszarze modernizacji dydaktyki i rozwoju nowoczesnych programów kształcenia  

3. wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskim, habilitacyjnym i profesorskim 

4. organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów, warsztatów, itp. 

5. opracowanie publikacji, artykułów, opracowań w wymiarze międzynarodowym 

6. rozwój kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia  

7. inne (proszę podać jakie) 

P22. W ramach programu służącego wspieraniu polskich uczelni i jednostek naukowych w uzyskiwaniu kompetencji oraz 

przygotowania organizacyjnego do przyjmowania zagranicznych pracowników i studentów, uprawnionymi kosztami 

powinny być przede wszystkim Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi:  

1. koszty wizyt studyjnych 

2. koszty organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji  

3. wynagrodzenia i honoraria pracowników realizujących projekt  

4. przygotowanie i produkcja materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu: publikacje, opracowania, 

artykuły w obiegu międzynarodowym 

5. zakup wyposażenia szkoleniowego (projektory, komputery etc.) i adaptacja po mieszczeń związana ze 

stworzeniem Welcome Centre dla zagranicznych naukowców i studentów 

6. inne (proszę podać jakie) 
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P23. W ramach programu służącego wspieraniu tworzenia wspólnych programów studiów II stopnia w języku angielskim 

prowadzących do uzyskania podwójnego lub wspólnego dyplomu studiów, uprawnionymi kosztami powinny być przede 

wszystkim Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi:  

1. koszt wynagrodzenia kadry naukowo – dydaktycznej i administracyjnej stanowiących max. 30% kosztów 

projektu 

2. koszty podróży, ubezpieczeń i diet dla wizyt pomiędzy partnerami 

3. przygotowanie i produkcja materiałów dydaktycznych, zakup podręczników 

4. koszty szkoleń kadry dydaktycznej 

5. koszty związane z drobnymi inwestycjami mającymi na celu dostosowanie infrastruktury do potrzeb projektu  

do max 20% kosztów projektu 

6. koszty działań promocyjnych 

7. inne (proszę podać jakie) 

 

P24. Czy jednostka, którą Pani/Pan reprezentuje w ciągu najbliższych dwóch lat byłaby zainteresowana aplikowaniem o 

dofinansowanie w naborach do następujących programów (proszę zaznaczyć jedno pole w każdej kolumnie).  

 

 Akademickie 

partnerstwa 

międzynarodowe 

Wsparcie tworzenia 

warunków do 

przyjmowaniu 

zagranicznych 

naukowców i studentów  

Tworzenie 

wspólnych 

programów 

studiów II 

stopnia 

Realizacja 

wspólnych 

programów 

studiów II 

stopnia 

Realizacja 

międzynarodowych 

studiów 

doktoranckich 

TAK      

NIE      

NIE 

WIEM 

     

 

 

Część V  – Działania promocyjne 

P25. Programy służące wspieraniu polskich jednostek w promocji zagranicznej, powinny koncentrować się przede 

wszystkim na Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi:   

1. dofinansowaniu najbardziej innowacyjnych projektów ukierunkowanych na pozyskiwanie studen tów i 

naukowców z zagranicy 

2. aktywizacji kadry w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania ich oferty dydaktycznej i naukowej 

zagranicą 

3. dofinansowaniu budowy zintegrowanych systemów rekrutacji i obsługi studentów z zagranicy oraz adaptacji 

istniejących systemów/integrowanie z istniejącymi systemami 

4. popularyzacji dobrych praktyk dotyczących procesu rekrutacji i obsługi studentów z zagranicy  

5. wspieraniu programów upowszechniania wyników badań (organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach  

naukowych o zasięgu międzynarodowym, współfinansowanie publikacji naukowych w prasie zagranicznej) 

6. inne (proszę podać jakie) 

 

P26. W ramach programów służących wspieraniu polskich jednostek w promocji zagranicznej, uprawnionymi kosztami 

powinny być przede wszystkim Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi:   

1. koszty udziału w zagranicznych wydarzeniach promocyjnych (w tym koszty delegacyjne, opłat targowych)  

2. koszty przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, publikacje) 

3. koszty zakupu licencji i praw autorskich (aplikacje, sys temy IT) 

4. koszty organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji  

 

Część VI – Informacje o respondencie 

P27. Proszę określić, jaką jednostkę Pani/Pan reprezentuje: 

1. podstawowa jednostka organizacyjna (wydział) uczelni publicznej 

2. podstawowa jednostka organizacyjna (wydział) uczelni niepublicznej 

3. uczelnia, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych  

4. instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk  

5. instytut badawczy 

6. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów 

7. inna jednostka organizacyjna   

P28. Proszę określić liczbę pracowników naukowych, dydaktycznych i naukowo -dydaktycznych w jednostce:   

1. 0 

2. 1 – 30 

3. 31 – 60 

4. 61 – 150 

5. 150 i więcej 



Opinie na temat Programów NAWA  |  Strona 37 z 37 

P29. Proszę podać, ilu studentów zagranicznych przyjechało do jednostki, którą Pani/Pan reprezentuje na okres co 

najmniej 3 miesięcy (w roku 2015/2016).   

1. 0 

2. 1 – 20 

3. 21 – 50 

4. 51 – 100 

5. 101 – 200  

6. 201 – 300  

7. powyżej 300 

P30. Proszę podać, ilu doktorantów zagranicznych przyjechało do jednostki, którą Pani/Pan reprezentuje na okres co 

najmniej 3 miesięcy (w roku 2015/2016)   

1. 0 

2. 1 – 5 

3. 6 – 15 

4. 16 – 30 

5. 31 – 50  

6. powyżej 50 

P31. Proszę podać, ilu doktorantów z jednostki, którą Pani/Pan reprezentuje wyjechało za granicę n a okres co najmniej 3 

miesięcy (w roku 2015/2016). 

1. 0 

2. 1 – 5 

3. 6 – 15 

4. 16 – 30 

5. 31 – 50  

6. powyżej 50 

P32. Proszę podać, ilu zagranicznych pracowników kadry naukowej lub dydaktycznej lub naukowo -dydaktycznej 

przyjechało do jednostki, którą Pani/Pan reprezentuje na  okres co najmniej 3 miesięcy (w roku 2015/2016). 

1. 0  

2. 1 – 5  

3. 6 – 10  

4. 11 – 20  

5. 21 – 40  

6. powyżej 40 

P33. Proszę podać, ilu pracowników kadry naukowej lub dydaktycznej lub naukowo -dydaktycznej jednostki, którą 

Pani/Pan reprezentuje wyjechało za granicę na okres co najmniej 3 miesięcy (w roku 2015/2016).   

1. 0  

2. 1 – 5  

3. 6 – 10  

4. 11 – 20  

5. 21 – 40  

6. powyżej 40 

 

P34. Proszę wybrać obszar wiedzy właściwy dla wydziału instytutu PAN/instytutu badawczego/innej jednostki, którą 

Pani/Pan reprezentuje  

 

1. obszar nauk humanistycznych 

2. obszar nauk społecznych 

3. obszar nauk ścisłych 

4. obszar nauk przyrodniczych 

5. obszar nauk technicznych 

6. obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych  

7. obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

8. obszar sztuki 

 

 
 
 


