
 

Ogłoszenie o naborze nr 21/2020 z dnia 30.06.2020  

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1582). Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór 
wniosków o udział w Programie Kursy Przygotowujące do Podjęcia Nauki w Polsce. 
 

Cel Programu 

Program ma na celu wspieranie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych 

i naukowych poprzez przygotowanie cudzoziemców do kształcenia w polskich uczelniach. 

Przedmiotem Programu jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla cudzoziemców kursu 

przygotowującego do podjęcia nauki w Polsce 

 

Ponadto celami Programu jest: 

1) wzmocnienie zdolności polskich uczelni do przyjmowania i kształcenia cudzoziemców 

poprzez wsparcie nauczania języka polskiego na polskich uczelniach,  

2) umożliwienie cudzoziemcom, którzy planują rozpoczęcie studiów w Polsce, nauki lub 

doskonalenia znajomości języka polskiego oraz poszerzenia wiedzy w zakresie 

przedmiotów związanych z kierunkiem przyszłych studiów, 

3) wsparcie realizacji Programów stypendialnych: im. gen. Władysława Andersa, im. Stefana 

Banacha i im. Ignacego Łukasiewicza oraz umów międzynarodowych i współpracy 

bilateralnej, a także stypendiów indywidualnych, poprzez umożliwienie stypendystom ww. 

programów uczestnictwa w kursie przygotowującym do podjęcia nauki w Polsce. 

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu oraz termin realizacji Programu 

W ramach Programu możliwa jest realizacja następujących Działań z udziałem Uczestników 

Programu: 

1) Kurs roczny/semestralny dla cudzoziemców (działanie obligatoryjne) – R-POL-

MNISW/ R-BŁ-MNISW/ R-MZ/ R-MKIDN/ S BŁ MNISW; 

2) organizacja spotkań/szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, międzykulturowych 

(działanie fakultatywne); 

3) opracowanie i realizacja Programu wspierającego adaptację Uczestników Programu 

w Polsce – zajęcia z wiedzy o Polsce, wycieczki, projekcje filmowe, itp. (działanie 

fakultatywne); 

4) inicjatywy wspierające rekrutację Uczestników Programu na studia w Polsce (działanie 

fakultatywne).  

 

Działania muszą zostać zrealizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku 

wystąpienia okoliczności uniemożliwiających uruchomienie Programu w formie stacjonarnej, 

Agencja w porozumieniu z Beneficjentem może wyrazić zgodę na realizację Działań w formie 

zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Sugerowane jest 



 

uwzględnienie informacji na temat posiadania niezbędnej infrastruktury oraz możliwości do 

prowadzenia Działań w formie zdalnej (przez Internet) we Wniosku. 

Realizacja rocznych kursów przygotowujących do podjęcia nauki w Polsce obejmuje okres od 

1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 

Realizacja semestralnego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w Polsce obejmuje okres od 

1 października 2020 r. do 15 lutego 2021 r. 

 

Regulamin Programu oraz wzór umowy 

Regulamin Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy. 

 

Termin i forma składania wniosków  

Wnioski w języku polskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: 

https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie do 31 lipca 2020 r., do godz. 15.00. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu  

Maksymalnie 6 370 000 zł 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu może ulec zmianie.  

 

https://programs.nawa.gov.pl/login

