1. OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE STYPENDIALNYM DLA POLONII
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA – STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE
STUDIA MAGISTERSKIE dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub
narodowości polskiej odbywających w roku akademickim 2018/2019
kurs przygotowawczy do studiów oraz studia na kierunkach
medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu na
warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia
1.1. Cel Programu
W związku ze zmianami w przepisach i wejściem w życie art. 25 i 88 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn.
zm.) nadzór nad Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy UMK w Toruniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z uwagi na
powyższe, w oparciu o pkt 9 Regulaminu Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława
Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie dopuszczający wprowadzenie w nim
zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa, NAWA rozszerza nabór do Programu na kierunki medyczne w Collegium Medicum UJ w
Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu i otwiera go
dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej odbywających w roku
akademickim 2018/2019 kurs przygotowawczy do studiów oraz studia na kierunkach medycznych
na warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia.
O uczestnictwo w Programie mogą ubiegać się następujący Wnioskodawcy:
1. Uczestnicy kursu przygotowawczego w roku akademickim 2018/2019, realizujący kurs na
warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia;
2. Studenci I-V roku studiów na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w
Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
odbywający w roku akademickim 2018/2019 studia na warunkach finansowych
określonych przez Ministra Zdrowia. W naborze mogą uczestniczyć stypendyści Ministra
Zdrowia w roku akademickim 2018/2019 oraz osoby studiujące „na warunkach bez
świadczeń i bez odpłatności za studia”.
Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa realizuje założenia „ Rządowego
programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Program stwarza młodzieży polskiego
pochodzenia możliwość odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego i
poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. Przyczynia się do promocji Polski jako kraju
atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych.
Program oferuje możliwość odbycia studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w
trybie stacjonarnym w języku polskim ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym
stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w
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Polsce. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów - uczestników kursu przygotowawczego na
studia podejmują Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy UMK w Toruniu.
Wobec powyższych kandydatów - uczestników kursu przygotowawczego na kierunki medyczne w
Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
UMK w Toruniu oraz studentów I-V roku studiów na kierunkach medycznych w Collegium
Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w
Toruniu odbywający w roku akademickim 2018/2019 studia na warunkach finansowych
określonych przez Ministra Zdrowia zastosowanie ma Regulamin Programu stypendialnego dla
Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, z
zastrzeżeniem stosowania:
- pkt 2.1.2 zamiast pkt 2.1 i 2.1.1 (Harmonogram Programu),
- pkt 2.2.1 zamiast pkt 2.2 (Uprawnieni Wnioskodawcy),
- pkt 2.3.2 zamiast pkt 2.3 i 2.3.1 (Zakres przedmiotowy naboru),
- pkt 2.4.2 zamiast pkt 2.4 i 2.4.1 (Termin i procedura składania wniosków),
- pkt 2.5.1 zamiast pkt. 2.5 (Lista wymaganych załączników do wniosku),
- pkt 3.2.4 i 3.2.5 zamiast pkt 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3 (Ocena merytoryczna),
- pkt 3.4.1 zamiast pkt 3.4 (Akceptacja kandydatów przez uczelnie w Polsce).
Nie ma zastosowania pkt 3.3 (Akceptacja kandydatów przez ośrodki przygotowawcze do studiów
w Polsce).

2. PROCEDURA WNIOSKOWANIA
2.1.2. Harmonogram Programu
Nabór wniosków
16.04-30.04.2019
Ocena formalna wniosków
do 14.06.2019
Ocena merytoryczna wniosków + ogłoszenie listy rankingowej
do 23.08.2019
Podpisanie umów stypendialnych
do 31.10.2019
Studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie
od 01.10.2020
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2.2.1. Uprawnieni Wnioskodawcy
O stypendium NAWA na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Polsce na kierunkach
medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w
Bydgoszczy UMK w Toruniu w ramach naboru do Programu w 2019 roku mogą ubiegać się:
1.
Uczestnicy kursu przygotowawczego w roku akademickim 2018/2019, realizujący kurs na
warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia; oraz
2.
Studenci I-V roku studiów na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w
Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
odbywający w roku akademickim 2018/2019 studia na warunkach finansowych
określonych przez Ministra Zdrowia (stypendyści w roku akademickim 2018/2019 oraz
osoby studiujące „na warunkach bez świadczeń i bez odpłatności za studia”),
którzy w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria:
1) posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub mają udokumentowane
polskie pochodzenie (polska narodowość), o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o repatriacji. Za potwierdzenie polskiego pochodzenia uważa się w szczególności
prawomocną decyzję stwierdzającą polskie pochodzenie wydaną zgodnie z przepisami
ustawy o repatriacji lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające polskie pochodzenie lub
zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
2) nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa
polskiego;
3) nie posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie złożyli
wniosku o uzyskanie zezwolenia na stały pobyt;
4) są obywatelami jednego z następujących państw:
Albania
Kazachstan
Słowacja
Armenia
Kirgistan
Tadżykistan
Azerbejdżan
Litwa
Turkmenistan
Białoruś
Łotwa
Ukraina
Bułgaria
Macedonia
USA
Czechy
Mołdawia
Uzbekistan
Chorwacja
Rosja
Węgry
Estonia
Rumunia
Gruzja
Serbia
lub państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.
W przypadku studentów I-V roku studiów na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w
Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
odbywających w roku akademickim 2018/2019 studia na warunkach finansowych określonych
przez Ministra Zdrowia (stypendyści w roku akademickim 2018/2019 oraz osoby studiujące „na
warunkach bez świadczeń i bez odpłatności za studia”) również:
5) uzyskali średnią ocen min. 3,5 w roku akademickim 2017/2018 (dotyczy studentów II roku
studiów i wyższych) lub za semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 (dotyczy
studentów I roku studiów).
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2.3.2. Zakres przedmiotowy naboru
W ramach Programu Wnioskodawcy - uczestnicy kursu przygotowawczego - mogą się starać o
przyjęcie na wszystkie kierunki medyczne prowadzone w Collegium Medicum UJ w Krakowie i
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, nadzorowanych przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ramach naboru na studia na niektóre kierunki uczelnie mogą prowadzić dodatkowe egzaminy.
Pełny wykaz kierunków studiów, poziomów i form kształcenia oraz uzyskiwanych tytułów
zawodowych jest dostępny w systemie POL-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl
oraz uczelni na stronie internetowej: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego.
Sugerujemy kandydatom zapoznanie się z ofertą przed przystąpieniem do składania wniosku
aplikacyjnego w systemie teleinformatycznym NAWA.
Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów - uczestników kursu przygotowawczego na studia
podejmują uczelnie.
Wnioskodawcy – studenci kierunków medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu odbywają studia w
ramach Programu na dotychczas realizowanych kierunkach.
Decyzję o przyznaniu stypendium Wnioskodawcom - uczestnikom kursu przygotowawczego i
studentom I – V roku - podejmuje Dyrektor NAWA.

2.4.2. Termin i procedura składania wniosków
Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2019
r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie
elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony
internetowej www.nawa.gov.pl. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.
Wysłanie wniosku w systemie powoduje zmianę statusu wniosku na „złożony” a Wnioskodawca
otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość z numerem referencyjnym wniosku.
Jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia więcej niż jednego
wniosku NAWA do oceny skierowany zostanie wniosek, który został złożony jako pierwszy,
pozostawiając pozostałe bez rozpatrzenia. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski
kompletne.
Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku wyłącznie na jeden, wybrany kierunek
medyczny na studia (dotyczy uczestników kursu przygotowawczego) w Collegium Medicum UJ w
Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.
Studenci kierunków medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im.
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu składają wniosek w ramach Programu na
dotychczas realizowany kierunek studiów.
Złożenie wniosku oznacza akceptację przez Wnioskodawcę Regulaminu Programu.

2.5.1. Lista wymaganych załączników do wniosku
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1. Lista załączników do wniosku dla Wnioskodawców - uczestników kursu przygotowawczego w
roku akademickim 2018/2019, realizujących kurs na warunkach finansowych określonych przez
Ministra Zdrowia:
1) skan strony paszportu ze zdjęciem;
2) skan Karty Polaka (ewentualnie decyzji o jej przyznaniu) lub innego dokumentu
potwierdzającego polskie pochodzenie (polska narodowość), o którym mowa w art. 5 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w szczególności prawomocnej decyzji stwierdzającej
polskie pochodzenie wydanej zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji lub innych dokumentów
urzędowych potwierdzających polskie pochodzenie lub zawierających wpis informujący o
narodowości polskiej;
3) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r.) zaświadczenie lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wnioskowanym kierunku.
2. Lista załączników do wniosku dla Wnioskodawców - studentów I-V roku studiów na kierunkach
medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy UMK w Toruniu odbywających w roku akademickim 2018/2019 studia na
warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia:
1) skan strony paszportu ze zdjęciem;
2) skan Karty Polaka (ewentualnie decyzji o jej przyznaniu) lub innego dokumentu
potwierdzającego polskie pochodzenie (polska narodowość), o którym mowa w art. 5 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w szczególności prawomocnej decyzji stwierdzającej
polskie pochodzenie wydanej zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji lub innych dokumentów
urzędowych potwierdzających polskie pochodzenie lub zawierających wpis informujący o
narodowości polskiej;
3) zaświadczenie z uczelni, w której Wnioskodawca odbywa studia, o średniej ocen za studia w roku
akademickim 2017/2018 (dotyczy studentów II roku studiów i wyższych) lub za semestr zimowy
w roku akademickim 2018/2019 (dotyczy studentów I roku studiów).
W przypadku, gdy załączniki wystawione są w języku innym niż polski, wymagane jest załączenie
również tłumaczenia na język polski. Dopuszcza się tłumaczenia dokumentów wykonane przez
tłumacza zwykłego.

3.2.

Ocena merytoryczna

3.2.4. Informacje ogólne
1. Ocena merytoryczna wniosków uczestników kursu przygotowawczego w roku
akademickim 2018/2019, realizujących kurs na warunkach finansowych określonych przez
Ministra Zdrowia
Kryterium oceny merytorycznej stanowi suma punktów uzyskanych przez Wnioskodawców
podczas egzaminów z dwóch przedmiotów kierunkowych w naborze w 2018 r. (w przypadku
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uczestników kursu, którzy rekrutowani byli w innym okresie lub na innych zasadach – na podstawie
uzyskanych wówczas wyników), przekazanych Agencji przez Ministerstwo Zdrowia.
Oceny merytorycznej wniosków dokonują pracownicy Agencji poprzez uszeregowanie
Wnioskodawców na liście rankingowej na podstawie sumy zdobytych punktów.
2. Ocena merytoryczna wniosków studentów I-V roku studiów na kierunkach medycznych w
Collegium Medicum UJ w Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w
Bydgoszczy UMK w Toruniu odbywający w roku akademickim 2018/2019 studia na
warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia
Kryterium oceny merytorycznej stanowi średnia ocen za studia w roku akademickim 2017/2018
(dotyczy studentów II roku studiów i wyższych) lub za semestr zimowy w roku akademickim
2018/2019 (dotyczy studentów I roku studiów).
Oceny merytorycznej wniosków dokonują pracownicy Agencji poprzez uszeregowanie
Wnioskodawców na liście rankingowej na podstawie wysokości średniej ocen za studia w roku
akademickim 2017/2018 lub za semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor NAWA może wydłużyć okres dokonywania oceny
merytorycznej.

3.2.5. Rozstrzygnięcie naboru i informacja o wynikach
Pracownik Agencji tworzy 2 listy rankingowe Wnioskodawców – odrębną dla Wnioskodawców uczestników kursu przygotowawczego w roku akademickim 2018/2019, realizujących kurs na
warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia oraz dla Wnioskodawców studentów I-V roku studiów na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w Krakowie i
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu odbywających w roku
akademickim 2018/2019 studia na warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia.
Listy rankingowe Wnioskodawców wraz z rekomendacją przyznania stypendium zgodnie z limitem
miejsc, przedkładane są do akceptacji Dyrektora Agencji.
Każda lista rankingowa obejmuje:
1. wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, rekomendowane do otrzymania
stypendium,
2. wnioski z pozytywną oceną merytoryczną zamieszczone na liście rezerwowej, które otrzymają
finansowanie jeśli nie zostanie podpisana umowa z innym Wnioskodawcą, który został
zakwalifikowany do finansowania. W zaistniałym przypadku do finasowania kierowane są
kolejne osoby z listy rankingowej,
Dyrektor NAWA wydaje decyzję o przyznaniu albo o odmowie przyznania środków finansowych w
Programie Wnioskodawcom na podstawie wyników oceny merytorycznej w ramach następującego
limitu miejsc:
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1. dla uczestników kursu przygotowawczego w roku akademickim 2018/2019, realizującym
kurs na warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia: maksymalnie 20
miejsc,
2. dla studentów I-V roku studiów na kierunkach medycznych w Collegium Medicum UJ w
Krakowie i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
odbywający w roku akademickim 2018/2019 studia na warunkach finansowych
określonych przez Ministra Zdrowia: maksymalnie 24 miejsca.
Dyrektor NAWA może podjąć decyzję o nieprzyznaniu finansowania dla wniosków
rekomendowanych do finansowania. Przesłankami do odmowy przyznania finansowania są:
 wyczerpanie limitu miejsc,
 rezygnacja Wnioskodawcy z udziału w Programie,
 zaleganie przez Wnioskodawcę z zobowiązaniami wobec NAWA,
 powzięcie przez NAWA informacji mających wpływ na proces przyznania środków na realizację
Programu,
 brak środków finansowych,
 inne okoliczności, uniemożliwiające udział kandydata w Programie.
Decyzja Dyrektora NAWA o przyznaniu stypendium albo o odmowie przyznania stypendium w
ramach Programu przekazywana jest Wnioskodawcy poprzez system teleinformatyczny NAWA.
Lista Stypendystów publikowana jest na stronie podmiotowej NAWA w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Ww. decyzja Dyrektora NAWA obejmuje okres realizacji studiów.

3.4.1. Akceptacja kandydatów przez uczelnie w Polsce
Osoby zakwalifikowane do Programu zobligowane są dopełnić wszystkich formalności
wymaganych przez uczelnię.
W uczelniach w Polsce obowiązuje system elektronicznej rejestracji kandydatów. Osoby
odbywające kurs przygotowawczy, ubiegające się o podjęcie studiów w ramach Programu po
zakończeniu kursu przygotowawczego, powinny rejestrować się w systemach internetowych
uczelni w terminach przez nią wymaganych na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców, na
warunkach stypendium NAWA. Powyższe dotyczy także osób posiadających Kartę Polaka.
Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów na studia podejmują uczelnie. NAWA nie refunduje
opłat rejestracyjnych.
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