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Ogłoszenie nr 4/2022 r. z dnia 07.02.2022 r. o wprowadzeniu zmian do naborów 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wprowadza zmiany w niżej wymienionych 

regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach: 

 

Numer 
ogłoszenia 

Nazwa programu 
Agencji 

Opis zmiany 

2/2018 z dnia 
08.02.2018 

Program 
stypendialny dla 
Polonii na studia 
licencjackie i 
jednolite studia 
magisterskie w 
roku akademickim 
2018/2019 

Jest: 
5.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM NAWA W RAMACH  
PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA POLONII  
 
1. Stypendysta NAWA zobowiązany jest do pobierania stypendium na 
koszty utrzymania wyłącznie z jednego źródła tj. tylko w ramach 
środków przyznanych jako beneficjentowi Programu Stypendialnego 
dla Polonii (nie dotyczy osób zakwalifikowanych na zagraniczne pobyty 
stypendialne w ramach Programu Erasmus+).   
 
Zmiana: 
5.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM NAWA W RAMACH  
PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA POLONII  
 
1. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych  z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

13/2018 z 
dnia 

09.06.2018 

Program 
stypendialny dla 
Polonii na studia 
trzeciego stopnia 
w roku 
akademickim 
2018/2019 

6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM  NAWA W RAMACH 
PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA POLONII  
  
1. Stypendysta  NAWA  uprawniony  jest  do  pobierania  stypendium  na  
koszty  utrzymania wyłącznie z jednego źródła (nie dotyczy osób 
delegowanych  przez macierzyste uczelnie  na zagraniczne pobyty 
naukowe  w ramach  międzyuczelnianej wymiany akademickiej). W  
przypadku uzyskania stypendium o podobnym charakterze Agencja 
zastrzega sobie prawo do cofnięcia stypendium w ramach Programu 
stypendialnego dla Polonii. 
 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM NAWA W RAMACH 
PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA POLONII 
 
1. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych  z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

5/2019 z dnia 
11.02.2019 

Program 
stypendialny dla 
Polonii im. gen. 
Władysława 
Andersa – studia I 
stopnia i jednolite 

Jest: 
6.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM   
 
3.  Beneficjent NAWA zobowiązany jest do pobierania stypendium na 
koszty utrzymania wyłącznie z jednego źródła, tj. tylko w ramach 
środków finansowych  przyznanych  jako  Beneficjentowi Programu. 
Dopuszcza się pobieranie  stypendium  na  koszty  utrzymania  przez 



 

2 

studia 
magisterskie 

Beneficjentów zakwalifikowanych  na  zagraniczne  pobyty  stypendialne  
w  ramach  Programu  Erasmus+  lub kierowanych  przez  macierzystą  
uczelnię  na  naukowe  pobyty  studyjne  w  ramach  wymiany 
międzyuczelnianej. Utrzymanie stypendium wymaga złożenia do 
NAWA wniosku przez Beneficjenta wraz z uzasadnieniem i opinią 
uczelni kierującej. 
 
Zmiana: 
6.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM   
 
3. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych  z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

6/2019 z dnia 
11.02.2019 

Program 
stypendialny dla 
Polonii im. gen. 
Władysława 
Andersa – studia II 
stopnia 

Jest: 
6.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM   
 
3. Beneficjent NAWA zobowiązany jest do pobierania stypendium na 
koszty utrzymania wyłącznie z jednego źródła, tj. tylko w ramach 
środków finansowych  przyznanych jako Beneficjentowi Programu.  
Dopuszcza się pobieranie stypendium na koszty utrzymania przez 
Beneficjentów zakwalifikowanych na zagraniczne pobyty stypendialne  
w  ramach  Programu  Erasmus+  lub kierowanych  przez  macierzystą  
uczelnię  na  naukowe pobyty studyjne w ramach wymiany 
międzyuczelnianej. Utrzymanie stypendium wymaga złożenia do 
NAWA wniosku przez Beneficjenta wraz z uzasadnieniem i opinią 
uczelni kierującej. 
 
Zmiana: 
6.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM   
 
3. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych  z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

8/2019 z dnia 
04.03.2019 

Program 
stypendialny dla 
Polonii im. Gen. 
Władysława 
Andersa – studia II 
stopnia od 
semestru letniego 
roku 
akademickiego 
2018/2019. 

Jest: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU    
 
1. Stypendysta NAWA zobowiązany jest do pobierania stypendium na 
koszty utrzymania wyłącznie z jednego źródła tj. tylko w  ramach  
środków  przyznanych  jako  Stypendyście Programu. Dopuszcza się 
pobieranie stypendium na koszty utrzymania przez Stypendystów 
zakwalifikowanych na zagraniczne pobyty stypendialne w ramach 
Programu Erasmus+ lub kierowanych przez macierzystą uczelnię na  
naukowe pobyty studyjne w ramach wymiany międzyuczelnianej.  
Utrzymanie stypendium wymaga złożenia do NAWA wniosku przez 
Stypendystę wraz z uzasadnieniem i opinią uczelni kierującej. 
 
Zmiana: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU    
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1. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych  z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

3/2020 z dnia 
16.01.2020 

Program 
stypendialny dla 
Polonii im. gen. 
Władysława 
Andersa – studia I 
stopnia i jednolite 
studia 
magisterskie 

Jest: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM 
 
3. Stypendium wypłacane jest maksymalnie przez 10 miesięcy w roku 
akademickim, poczynając od pierwszego miesiąca zajęć na kursie 
przygotowawczym i na studiach. W przypadku gdy studia rozpoczynają 
się w semestrze letnim lub kończą w semestrze zimowym, stypendium 
jest odpowiednio wypłacane przez maksymalnie 5 miesięcy w tym roku 
akademickim. W przypadku Stypendystów kontynuujących wcześniej 
rozpoczęte studia poczynając od pierwszego miesiąca zajęć w roku 
akademickim, w którym zostało przyznane stypendium. 
 
(…) 
 
7. Stypendysta NAWA zobowiązany jest do pobierania stypendium 
wyłącznie z jednego źródła, tj. tylko w ramach środków finansowych 
przyznanych jako Stypendyście Programu.   
8. Dopuszcza  się  pobieranie stypendium przez Stypendystów  
zakwalifikowanych na zagraniczne pobyty stypendialne w ramach 
Programu Erasmus+ lub kierowanych przez macierzystą uczelnię na 
naukowe pobyty studyjne/studenckie mobilności w ramach wymiany  
międzyuczelnianej lub innych. Informacje na temat pobytów 
zagranicznych muszą zostać uwzględnione w rocznym raporcie 
Stypendysty.   
 
Zmiana: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM 
 
3. Stypendium wypłacane jest maksymalnie przez 10 miesięcy w roku 
akademickim, poczynając od pierwszego miesiąca zajęć na kursie 
przygotowawczym i na studiach. W przypadku gdy studia rozpoczynają 
się w semestrze letnim lub kończą w semestrze zimowym, stypendium 
jest odpowiednio wypłacane przez maksymalnie 5 miesięcy w tym roku 
akademickim. W odniesieniu do kierunku farmacja, gdzie integralną 
część programu kształcenia stanowią 6-miesięczne praktyki w aptece 
liczba stypendiów za semestr obejmujący te praktyki może wynieść 6.  
W przypadku Stypendystów kontynuujących wcześniej rozpoczęte 
studia poczynając od pierwszego miesiąca zajęć w roku akademickim, w 
którym zostało przyznane stypendium. 
 
(…) 
 
7. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych  z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 
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8. (uchylony) 

4/2020 z dnia 
16.01.2020 

Program 
stypendialny dla 
Polonii im. gen. 
Władysława 
Andersa – studia II 
stopnia 

Jest: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM 
 
7. Stypendysta NAWA zobowiązany jest do pobierania stypendium 
wyłącznie z jednego źródła, tj. tylko w ramach środków finansowych 
przyznanych jako Stypendyście Programu.   
8. Dopuszcza się pobieranie stypendium przez Stypendystów 
zakwalifikowanych na zagraniczne pobyty stypendialne w ramach 
Programu Erasmus+ lub kierowanych przez macierzystą uczelnię na 
naukowe pobyty studyjne/studenckie mobilności w ramach wymiany  
międzyuczelnianej lub innych. Informacje na temat pobytów 
zagranicznych muszą zostać uwzględnione w rocznym raporcie 
Stypendysty. 
 
Zmiana: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM 
 
7. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 
8. (uchylony) 

8/2021 z dnia 
31.03.2021 

(zmiana w 
treści 

Ogłoszenia) 

Program 
stypendialny im. 
gen. Władysława 
Andersa – studia I 
stopnia i studia 
jednolite 
magisterskie 

2.7. Budżet projektu 
 
Jest: 
(…) 
Stypendium jest wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia przez 
maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim, poczynając od miesiąca, 
w którym rozpoczęto kształcenie.   W przypadku gdy kształcenie 
rozpoczyna się w semestrze letnim lub kończy w semestrze zimowym, 
stypendium jest odpowiednio wypłacane przez maksymalnie 5 miesięcy 
w tym roku akademickim. W przypadku Stypendystów kontynuujących 
wcześniej rozpoczęte studia, stypendium jest wypłacane poczynając od 
pierwszego miesiąca zajęć w roku akademickim, w którym zostało 
przyznane stypendium. 
 
(…) 
Zmiana: 
Stypendium jest wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia przez 
maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim, poczynając od miesiąca, 
w którym rozpoczęto kształcenie.   W przypadku gdy kształcenie 
rozpoczyna się w semestrze letnim lub kończy w semestrze zimowym, 
stypendium jest odpowiednio wypłacane przez maksymalnie 5 miesięcy 
w tym roku akademickim. W odniesieniu do kierunku farmacja, gdzie 
integralną część programu kształcenia stanowią 6-miesięczne praktyki 
w aptece liczba stypendiów za semestr obejmujący te praktyki może 
wynieść 6. 
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W przypadku Stypendystów kontynuujących wcześniej rozpoczęte 
studia, stypendium jest wypłacane poczynając od pierwszego miesiąca 
zajęć w roku akademickim, w którym zostało przyznane stypendium. 

6/2018 z dnia 
12.03.2018 

Program 
stypendialny im. 
Ignacego 
Łukasiewicza – 
studia II stopnia 

Jest: 
5.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM NAWA W RAMACH  
PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  
 
1. Stypendysta NAWA zobowiązany jest do pobierania stypendium na 
koszty utrzymania wyłącznie z jednego źródła, tj. tylko w ramach 
środków przyznanych jako beneficjentowi Programu stypendialnego im. 
Ignacego Łukasiewicza (nie dotyczy osób zakwalifikowanych na 
zagraniczne pobyty stypendialne w ramach Programu Erasmus+). 
 
Zmiana: 
5.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM NAWA W RAMACH  
PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  
 
1. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych  z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

11/2019 z 
dnia 

06.03.2019 

Program 
stypendialny im. 
Ignacego 
Łukasiewicza – 
studia II stopnia 

Jest: 
6.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM   
 
3. Stypendysta NAWA zobowiązany jest do pobierania stypendium na 
koszty utrzymania wyłącznie z jednego źródła, tj. tylko w ramach 
środków finansowych przyznanych jako Stypendyście Programu. 
Dopuszcza się pobieranie stypendium na koszty utrzymania przez 
Stypendystów zakwalifikowanych na zagraniczne pobyty stypendialne 
w ramach Programu Erasmus+ lub kierowanych przez macierzystą 
uczelnię na naukowe pobyty studyjne w ramach wymiany 
międzyuczelnianej. Utrzymanie stypendium wymaga złożenia do 
NAWA wniosku przez Stypendystę wraz z uzasadnieniem i opinią 
uczelni kierującej. 
 
Zmiana: 
6.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM   
 
3. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych  z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

7/2020 z dnia 
03.02.2020 

Program 
stypendialny im. 
Ignacego 
Łukasiewicza – 
studia II stopnia 

Jest: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM 
 
6. Stypendysta NAWA zobowiązany jest do pobierania 
stypendium wyłącznie z jednego źródła, tj. tylko w ramach środków 
finansowych przyznanych jako Stypendyście Programu.  
7. Dopuszcza się pobieranie stypendium na koszty utrzymania przez 
Stypendystów zakwalifikowanych na zagraniczne pobyty stypendialne 
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w ramach Programu Erasmus+ lub kierowanych przez macierzystą 
uczelnię na naukowe pobyty studyjne/studenckie mobilności w ramach 
wymiany międzyuczelnianej i innych. Stypendysta zobowiązany jest do 
poinformowania Agencji o wyjeździe i uwzględnienie tej informacji w 
raporcie Stypendysty.  
 
Zmiana: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM 
 
6. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 
7. (uchylony) 

4/2018 z dnia 
05.03.2018 

Program 
stypendialny im. 
Stefana Banacha – 
studia II stopnia 

Jest: 
5.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM NAWA W RAMACH  
PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. STEFANA BANACHA  
 
1. Stypendysta NAWA zobowiązany jest do pobierania stypendium na 
koszty utrzymania wyłącznie z jednego źródła, tj. tylko w ramach 
środków przyznanych jako beneficjentowi Programu stypendialnego im. 
Stefana Banacha (nie dotyczy osób zakwalifikowanych na zagraniczne 
pobyty stypendialne w ramach Programu Erasmus+). 
 
Zmiana: 
5.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM NAWA W RAMACH  
PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. STEFANA BANACHA 
 
1. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych  z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

12/2019 z 
dnia 

06.03.2019 

Program 
stypendialny im. 
Stefana Banacha – 
studia II stopnia 

Jest: 
6.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM   
 
3. Stypendysta NAWA zobowiązany jest do pobierania stypendium na 
koszty utrzymania wyłącznie z jednego źródła, tj. tylko w ramach 
środków finansowych przyznanych jako Stypendyście Programu. 
Dopuszcza się pobieranie stypendium na koszty utrzymania przez 
Stypendystów zakwalifikowanych na zagraniczne pobyty stypendialne 
w ramach Programu Erasmus+ lub kierowanych przez macierzystą 
uczelnię na naukowe pobyty studyjne w ramach wymiany 
międzyuczelnianej. Utrzymanie stypendium wymaga złożenia do 
NAWA wniosku przez Stypendystę wraz z uzasadnieniem i opinią 
uczelni kierującej. 
 
Zmiana: 
6.  ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM   
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3. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych  z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

6/2020 z dnia 
03.02.2020 

Program 
stypendialny im. 
Stefana Banacha – 
studia II stopnia 

Jest: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM 
 
7. Stypendysta NAWA zobowiązany jest do pobierania stypendium 
wyłącznie z jednego źródła, tj. tylko w ramach środków finansowych 
przyznanych jako Stypendyście Programu.  
8. Dopuszcza się pobieranie stypendium na koszty utrzymania przez 
Stypendystów zakwalifikowanych na zagraniczne pobyty stypendialne 
w ramach Programu Erasmus+ lub kierowanych przez macierzystą 
uczelnię na naukowe pobyty studyjne/studenckie mobilności w ramach 
wymiany międzyuczelnianej i innych. Stypendysta zobowiązany jest do 
poinformowania Agencji o wyjeździe i uwzględnienie tej informacji w 
raporcie Stypendysty. 
 
Zmiana: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM 
 
7. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 
8. (uchylony) 

15/2019 z 
dnia 

12.03.2019 

Program dla 
studentów 
polonistyki i 
studiów polskich 
2019 

Zmiana: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU 
 
Uzupełnia się o pkt 6: 
 
6. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 
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10/2020 z 
dnia 

24.02.2020 

Program 
stypendialny dla 
studentów i 
naukowców 
POLONISTA 

Jest:  
 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM NAWA W RAMACH 
PROGRAMU 
STUDENCI 
 
1. Nie jest możliwe pobieranie przez Stypendystę stypendiów na ten 
sam cel pochodzących ze środków innych aniżeli środki NAWA. Przez 
środki inne aniżeli środki NAWA uznaje się środki przyznawane m. in. w 
ramach umów bilateralnych zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską z 
innymi krajami, obejmujących współpracę w zakresie nauki i szkolnictwa 
wyższego, których dysponentem są inne kraje. 
 
Zmiana: 
6. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM NAWA W RAMACH 
PROGRAMU 
STUDENCI 
 
1. Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

19/2018 z 
dnia 

20.12.2018 

Program wymiany 
osobowej 
studentów i 
naukowców w 
ramach 
współpracy 
bilateralnej – 
oferta 
przyjazdowa na 
rok akademicki 
2019/2020 

Zmiana: 
6. ZASADY FINANSOWANIA 
Pkt. 6.2. Zasady realizacji płatności uzupełnia się o zapis: 
 
Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 
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26/2019 z 
dnia 

20.12.2019 
 

Program wymiany 
osobowej 
studentów i 
naukowców w 
ramach 
współpracy 
bilateralnej – 
oferta 
przyjazdowa na 
rok akademicki 
2020/2021 
 

Zmiana: 
6. ZASADY FINANSOWANIA 
Pkt. 6.2. Zasady realizacji płatności uzupełnia się o zapis: 
 
Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

33/2020 z 
dnia 

15.12.2020 

Program wymiany 
osobowej 
studentów i 
naukowców w 
ramach 
współpracy 
bilateralnej – 
oferta 
przyjazdowa na 
rok akademicki 
2021/2022 
 

Jest: 
6. ZASADY FINANSOWANIA 
6.2. Zasady realizacji płatności 
 
(…) 
Planowane działania wskazane we wniosku nie mogą być finansowane 
ze środków pochodzących z innych źródeł, w tym z innych programów 
Agencji lub z programu Erasmus. 
 
Zmiana: 
6. ZASADY FINANSOWANIA 
6.2. Zasady realizacji płatności 
 
(…) 
Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 

32/2021 z 
dnia 

21.12.2020 

Program wymiany 
osobowej 
studentów i 
naukowców w 
ramach 
współpracy 
bilateralnej – 
oferta 
przyjazdowa na 
rok akademicki 
2022/2023 

Jest: 
2. OPIS PROGRAMU 
2.8 Budżet projektu 
 
Planowane koszty wskazane we wniosku nie mogą być finansowane ze 
środków pochodzących z innych źródeł, w tym ze stypendium programu 
Erasmus Plus. 
 
Zmiana: 
2.8 Budżet projektu 
 
Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych z 
realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z 
wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z 
realizacją programu UE Erasmus+. 
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Wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicenie podejścia do kwestii pobierania innych 

stypendiów przez stypendystów ww. wymienionych programów NAWA. 

 

Pozostałe zasady związane z realizacją ww. programów pozostają bez zmian. 

 

Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem publikowania. 


