
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
O PROGRAMIE 

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich 
instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie 
projektów związanych z: 

• budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie 
umiędzynarodowienia,  

• budowaniem potencjału w zakresie przyjmowania i obsługi 
zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej  
i naukowej, 

• promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, 
w tym poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami. 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY 

Podmioty prowadzące kształcenie w Polsce: uczelnie, Polska 
Akademia Nauk, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze, 
instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, federacje podmiotów   
systemu szkolnictwa wyższego i nauki 

WYMIAR CZASOWY PROGRAMU 

Termin składania wniosków: 31.01.2023 r. 

Realizacja projektów: 1.06.2023 - 31.05.2025 r. 

DZIAŁANIA OBJĘTE PROGRAMEM 

• działania związane z internacjonalizacją „w domu” 

oraz rozwojem potencjału Wnioskodawcy w 

przyjmowaniu i obsłudze studentów, naukowców  

i kadry z zagranicy; 

• organizacja i utrzymanie miejsca dedykowanego 

obsłudze studentów, naukowców i kadry 



zagranicznej, tzw. Welcome Centre; 

• rozwijanie Welcome Centre w celu zapewnienia 

standardów obsługi naukowców na poziomie 

rekomendowanym przez EURAXESS; 

• świadczenie usług doradczych w zakresie MSCA; 

• zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w 

pomieszczeniach do obsługi cudzoziemców i w 

miejscach, w których przebywają; 

• przygotowanie materiałów niezbędnych do 

uruchomienia i działania punktu Welcome Centre; 

• kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w 

środowisku akademickim i naukowym oraz wymiana 

dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia; 

• rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami 

oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Polski 

oraz polskiej instytucji w procesach edukacyjnych itp.; 

• rozwijanie lub zakup aplikacji, stron www, baz danych 

lub systemów informatycznych przeznaczonych do 

realizacji celów Projektu, w tym współpracy z 

absolwentami; 

• działania online służące dotarciu z przekazem 

informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej 

(maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych 

absolwentów, naukowców itp.); 

• tworzenie filmów, treści multimedialnych oraz 

tradycyjnych materiałów informacyjno-promocyjnych, 

w atrakcyjnej formie prezentujących Polskę, uczelnię, 

sylwetki studentów, absolwentów itd.; 

• szkolenia, spotkania, kontakty i działania 

informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za 

granicą (w tym udział w targach, organizowanie 

spotkań dla grupy docelowej itp.); 

• organizowanie w Polsce międzynarodowych 

konferencji naukowych w celu upowszechniania 

wyników badań i działalności naukowej. 

BUDŻET PROJEKTU 

Kwota finansowania pojedynczego projektu wynosi  

od 100 000 PLN do 400 000 PLN. 
 

Kontakt: welcome@nawa.gov.pl 
telefon: 22 390 35 58 lub 451 058 657 
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