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Program im. Stanisława Ulama  

Програма імені Станіслава Уляма 

 Тип програми: програма стажування для науковців.  

 Хто є організатором програми? – Організатором Програми виступає 
Польське національне агентство з питань академічного обміну (Narodowa 
Agencja  Wymiany Akademickiej / NAWA) – урядова установа Республіки Польща, 
що була заснована у 2017 році з метою організації двосторонніх академічних 
обмінів між Польщею та іншими країнами. Програму названо на честь 
Станіслава Уляма – видатного польсько-американського математика, 
представника Львівської математичної школи та одного з творців термоядерної 
бомби. 

 В чому полягає пропозиція? – Мета Програми полягає у наданні допомоги 
дослідникам з-за кордону у розвитку їхньої професійної діяльності шляхом 
активізації міжнародної академічної мобільності та встановлення співпраці з 
закладами вищої освіти та науковими установами Республіки Польщі, що в 
свою чергу сприятиме їхній інтернаціоналізації. Програма передбачає 
перебування науковців з-за кордону в Польщі впродовж періоду від 6 до 24 
місяців та отримання щомісячної стипендії в розмірі 10 000 злотих, яка 
покриває витрати на проживання.  

В рамках Програми науковці матимуть змогу: 

 проводити дослідження та створювати розробки;  

 проходити наукове стажування;  

 отримати матеріали необхідні для написання наукової роботи або статті; 

 проводити заняття, побудовані на основі дидактичного матеріалу, в 
приймаючій установі.  

 Хто може скористатися з пропозиції? – Заявку на участь в Програмі можуть 
подати науковці, які:  

 мають науковий ступінь щонайменше кандидата наук, здобутого не в 
Польщі;  

 не мають громадянства Польщі;  

 працюють в закладі вищої освіти або науковій/дослідницькій установі за 
межами Польщі;  

 не навчалися/не працювали в Польщі впродовж останніх трьох років до 
дати оголошення конкурсу;  

 мають щонайменше три досягнення серед яких:  

1) публікація (в якості головного автора) у виданнях, які включені до 
наступних міжнародних наукометричних баз даних: Scopus, Science 
Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities 

Термін прийому заявок: 

перша третина року  
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Citation Index;  

2) рецензована наукова монографія;  

3) публікація в рецензованих матеріалах міжнародної конференції, яка 
включена до рейтингу від Computing Research and Education Association 
of Australasia (CORE) – Австралазійської асоціації в галузі комп’ютерних 
наук та освіти та, яка проіндексована в міжнародній базі даних DBLP 
Computer Science Bibliography («Бібліографія з комп’ютерних наук 
DBLP»);  

4) публікація в рецензованих матеріалах міжнародної конференції, яка 
включена до наукометричних баз Web of Science або Scopus. 

 отримали лист запрошення від приймаючої установи.  

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб подати заявку на участь у Програмі, 
необхідно створити обліковий запис на платформі NAWA (посилання) і під час 
проведення щорічного конкурсу заповнити електронну анкету учасника, до якої 
слід додати наступні документи (в електронній формі): інформацію про освіту, 
наукову діяльність та досвід роботи; копію диплома про призначення наукового 
ступеню PhD або доктора наук із завіреним перекладом на англійську мову; 
копію трьох обраних публікацій, написаних англійською мовою; копію довідки з 
місця роботи та копію листа-запрошення від приймаючої установи.  

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Дедлайн подання заявки на 
участь у Програмі ім.Станіслава Уляма змінюється в залежності від року 
проведення конкурсу. Зазвичай конкурс проводиться в першій третині року, а 
прийом заявок розпочинається весною. Щоб дізнатися актуальні дати 
проведення конкурсу, необхідно слідкувати за оголошеннями на сторінці 
Програми ім. Станіслава Уляма на сайті NAWA за посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – 
Більш детальну інформацію про умови участі в Програмі ім.Станіслава Уляма 
та актуальні дедлайни Ви можете дізнатися на сайті NAWA: 

 опис Програми (посилання); 

 оголошення щодо актуального конкурсу (посилання); 

 ДЛЯ ДОВІДКИ – брошура з детальними умовами Програми за 2020 рік 
(посилання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://programs.nawa.gov.pl/login
https://nawa.gov.pl/en/scientists/program-im-ulama/call-for-proposals
https://nawa.gov.pl/en/scientists/program-im-ulama/about-the-programme
https://nawa.gov.pl/en/scientists/program-im-ulama/call-for-proposals
https://nawa.gov.pl/images/Ulam/Ulam2020/0-Ulam-2020-Regulamin-EN-23-kwietnia.pdf
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Program Stypendialny im. Bekkera 

Стипендіальна програма імені Беккера 

 Тип програми: стипендіальна програма для дослідників та викладачів, що 
працюють в польських наукових та освітніх закладах.  

 Хто виступає організатором програми? – Організацією Програми 
займається Польське національне агентство з питань академічного обміну 
(Narodowa Agencja  Wymiany Akademickiej / NAWA) – урядова установа 
Республіки Польща, що була заснована у 2017 році з метою організації 
двосторонніх академічних обмінів між Польщею та іншими країнами. Програму 
названо на честь польського науковця та інженера Мєчислава Беккера. 

 В чому полягає пропозиція? – Програма спрямована на підвищення 
академічної мобільності серед науковців та викладачів, які працевлаштовані в 
університетах та наукових установах Польщі, шляхом надання їм можливості 
проводити дослідження та викладати в закордонних установах.  

Програмою передбачено перебування польського спеціаліста в закордонній 
установі впродовж періоду від 3 до 24 місяців з отриманням стипендії, яка 
покриває витрати на проживання та транспортні витрати (розмір стипендії 
становить 9 000 злотих для викладачів та 12 000 – для науковців), що 
уможливлює встановлення довготривалої співпраці та реалізацію спільних 
проєктів.  

В рамах Програми учасники:  

 проводять наукові дослідження; 
 отримують матеріали, які будуть корисними для подальшої наукової 

діяльності;  
 проводять заняття в приймаючій установі;  
 проходять наукове стажування;  
 здійснюють науково-педагогічну діяльність.  

 Хто може скористатися з пропозиції? – Програма відкрита для науковців та 
викладачів, які:  

 мають науковий ступінь PhD або доктора наук;  
 працюють в закладах вищої освіти або науково-дослідницьких установах 

Польщі за трудовим або цивільно-правовим договором.  

Зокрема для представників українських закладів вищої освіти Стипендіальна 
програма імені Беккера надає можливість запросити своїх польських колег, що 
є експертами в будь-яких галузях науки, до проведення курсів занять в 
українських університетах.  

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб подати заявку на участь у Програмі, 
необхідно створити обліковий запис на платформі NAWA (посилання) і під час 

Термін прийому заявок: 

перша третина року  

https://programs.nawa.gov.pl/login
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проведення щорічного конкурсу заповнити електронну анкету учасника, до якої 
слід додати наступні документи (в електронній формі): інформацію про освіту, 
наукову діяльність та досвід роботи в Польщі та за кордоном; опис польських 
та міжнародних наукових проєктів, в яких брав або бере участь кандидат; 
список 10 найважливіших наукових публікацій за період останніх 10 років; 
індекс цитування наукових публікацій в базах Web of Science Core Collection 
або Scopus. 

 Яким є термін проведення програми? –  Дедлайн подання заявки на участь 
у Програмі змінюється в залежності від року проведення конкурсу. Зазвичай 
конкурс проводиться в першій третині року, а прийом заявок розпочинається 
весною. Щоб дізнатися актуальні дати проведення конкурсу, необхідно 
слідкувати за оголошеннями на сторінці Стипендіальної програми імені 
Беккера за посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – 
Більш детальну інформацію про умови участі в Стипендіальній програмі імені 
Беккера та актуальні дедлайни Ви можете дізнатися на сайті NAWA: 

 опис Програми (посилання); 

 оголошення щодо актуального конкурсу (посилання); 

 ДЛЯ ДОВІДКИ – брошура з детальними умовами Програми за 2020 рік 
(посилання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-bekker-programme
https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-bekker-programme/about-the-programme
https://nawa.gov.pl/en/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/poprzednie-nabory/nabor-zakonczony-2020/regulamin
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Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa 

Стипендіальна програма ім. генерала Владислава Андерса 

 Тип програми: стипендіальна програма на навчання в польських ЗВО для 
абітурієнтів та випускників бакалаврату 

 Хто є організатором програми? – Організатором Програми є Польське 
національне агентство з питань академічного обміну (Narodowa Agencja  
Wymiany Akademickiej / NAWA) – урядова установа Республіки Польща, що 
була заснована у 2017 році з метою організації двосторонніх академічних 
обмінів між Польщею та іншими країнами. Програму названо на честь генерала 
Владислава Андерса – польського політичного та громадського діяча та 
військового командувача у Другій світовій війні. 

 В чому полягає пропозиція? – Програма призначена для осіб польського 
походження і передбачає навчання в державних та приватних польських 
закладах вищої освіти на денній формі за програмою: 

 бакалаврату (програма І ступеня/studia I stopnia) – 6-9 семестрів, 

 магістратури (програма ІІ ступеня/studia ІІ stopnia)– 3-4 семестри, або 

 неподільної магістратури (jednolite studia magisterskie)– 9-12 семестрів. 

Учасники Програми ім. ген. Андерса можуть безкоштовно, з отриманням 
щомісячної стипендії, навчатися за будь-якими спеціальностями, окрім 
іноземної філології та прикладної лінгвістики (за винятком польської філології), 
а також медичних спеціальностей, що викладаються в приватних закладах 
освіти. Ознайомитися зі спеціальностями та освітніми програмами, які 
пропонують польські університети, можна на урядовому порталі Pol-on 
(посилання) та в пошуковій системі Wybierz Studia (посилання). Навчання має 
відбуватися польською. За потреби учасник Програми може додатково пройти 
річний підготовчий курс, метою якого є поглиблення навичок володіння 
польською мовою та знань з основних дисциплін, які учасник вивчатиме в 
межах майбутньої спеціальності.  

 Хто може скористатися з пропозиції? – Взяти участь в Стипендіальній 
програмі ім. ген. Андерса можуть особи, які: 

 мають Карту Поляка або інший документ, що підтверджує польське 
походження, відповідно до Ст. 5 Закону Республіки Польща «Про 
репатріацію»; 

 не мають польського громадянства і не подавали зави на отримання 
польського громадянства; 

 у випадку вступу на бакалаврат або програму неподільної 
магістратури(studia I stopnia / jednolite studia magisterskie)– не більше, ніж за 
два роки до подання заяви, закінчили школу;  

Термін прийому заявок: 

перша третина року  

http://www.polon.nauka.gov.pl/
https://studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/wizard
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 у випадку вступу на магістратуру (studia IІ stopnia) – не більше, ніж за два 
роки до подання заяви, закінчили бакалаврат. 

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб подати заявку на участь у Програмі, 
необхідно створити обліковий запис на платформі NAWA (посилання) і під час 
проведення щорічного конкурсу заповнити електронну анкету учасника, до якої 
слід додати наступні документи (в електронній формі): 

 відскановану сторінку паспорту з особистими даними заявника; 

 відскановану Карту Поляка або інший документ, що підтверджує польське 
походження заявника; 

 у випадку, якщо заявник є неповнолітнім – відскановану копію підписаного 
батьками або опікунами формуляру відповідного дозволу; 

 у випадку вступу на магістратуру (studia IІ stopnia) – відсканований диплом 
бакалавра та додаток до нього (оригінал + переклад на польську); 

 у випадку вступу на магістратуру (studia IІ stopnia) – конспект майбутньої 
магістерської дисертації (опис теми, дослідницької методології та задачі 
дослідження - польською). 

Заявники, які бажають в рамах Програми навчатися в магістратурі, оцінюються 
на підставі документів про попередню освіту та конспектів майбутніх 
магістерських дисертацій. Заявники, які бажають навчатися в бакалавраті або 
за програмою неподільної магістратури, після подання документів мають здати 
три додаткові екзамени: з польської мови та двох профільних предметів (на 
вибір). Ці кандидати оцінюються на підставі результатів додаткових екзаменів.  

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Дедлайн подання заявки на 
участь у Стипендіальній програмі ім. генерала Владислава Андерса змінюється 
в залежності від року проведення конкурсу. Зазвичай конкурс проводиться в 
першій третині року. Щоб дізнатися актуальні дати проведення конкурсу, 
необхідно слідкувати за оголошеннями на сторінці Програми ім. ген. Андерса за 
посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами програми? – Щоб 
дізнатися більше про Стипендіальну програму ім. генерала Владислава 
Андерса, будь ласка, перейдіть за посиланнями: 

 основна сторінка Програми на сайті NAWA – посилання; 

 ДЛЯ ДОВІДКИ: брошура з детальними умовами Програми (за 2020 рік, 
studia I stopnia / jednolite studia magisterskie) – посилання; 

 ДЛЯ ДОВІДКИ: брошура з детальними умовами Програми (за 2020 рік, 
studia ІI stopnia) – посилання. 

 

 

 

 

 

 

 

https://programs.nawa.gov.pl/login
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa
https://nawa.gov.pl/images/users/629/REGULAMIN-Anders-I-2020.pdf
https://nawa.gov.pl/images/users/629/REGULAMIN-Anders-II-2020.pdf
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Program Stypendialny im. Stefana Banacha 

Стипендіальна програма ім. Стефана Банаха 

 Тип програми: стипендіальна програма на навчання в польських ЗВО для 
випускників бакалаврату  

 Хто є організатором програми? – Організатором Програми є Польське 
національне агентство з питань академічного обміну (Narodowa Agencja 
Wymiany Akademickiej / NAWA) – урядова установа Республіки Польща, що 
була заснована у 2017 році з метою організації двосторонніх академічних 
обмінів між Польщею та іншими країнами. Програма реалізується спільно з 
Міністерством закордонних справ Республіки Польща. Її названо на честь 
Стефана Банаха – видатного польського математика, одного з засновників 
Львівської математичної школи та творця сучасного функціонального аналізу. 

 В чому полягає пропозиція? – Стипендіальна програма ім. Стефана Банаха 
спрямована для громадян країн Східного партнерства (в тому числі, України), 
Центральної Азії та Західних Балкан і має на меті підтримку соціально-
економічного розвитку цих країн шляхом підвищення рівня освіти їхніх 
громадян. Програма передбачає безкоштовне навчання в магістратурі 
державних закладів вищої освіти Республіки Польща на денній формі в галузі: 

 інженерно-технічних наук; 

 сільськогосподарських наук; 

 точних та природничих наук. 

Заявники мають самостійно обрати заклад вищої освіти та спеціальність, за 
якою навчатимуться в рамах Програми. Навчання може відбуватися польською 
або англійською мовою. Перед початком навчання за спеціальністю всі 
учасники Програми мають пройти підготовчий мовно-адаптаційний курс, який 
може тривати місяць або рік, в залежності від ступеню володіння польською 
мовою. Як під час навчання за спеціальністю, так і під час підготовчого курсу 
учасники Програми отримують щомісячну стипендію. 

 Хто може скористатися з пропозиції? – Взяти участь в Стипендіальній 
програмі ім. Стефана Банаха можуть особи, які: 

 є громадянами однієї з країн Східного партнерства (в тому числі, України), 
Центральної Азії або Західних Балкан; 

 не мають польського громадянства і не подавали зави на отримання 
польського громадянства; 

 на момент подання заявки на участь в Програмі навчаються на останньому 
курсі бакалаврату в галузі інженерно-технічних, сільськогосподарських, 
точних або природничих наук (або отримали диплом про закінчення 
бакалаврату не раніше, ніж за 3 роки до подання заяви);  

Термін прийому заявок: 

перша третина року  
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 володіють польською мовою щонайменше на рівні В1 та/або англійською 
мовою на рівні В2 і можуть підтвердити це відповідними сертифікатами. 

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб подати заявку на участь у програмі, 
необхідно створити обліковий запис на платформі NAWA (посилання) і під час 
проведення щорічного конкурсу заповнити електронну анкету учасника, до якої 
слід додати наступні документи (в електронній формі): 

 відскановану сторінку паспорту з особистими даними заявника; 

 у випадку, якщо заявник навчається на останньому курсі бакалаврату – 
конспект майбутньої бакалаврської дисертації (опис теми, дослідницької 
методології та задачі дослідження – польською або англійською); 

 у випадку, якщо заявник має диплом бакалавра – конспект майбутньої 
магістерської дисертації (опис теми, дослідницької методології та задачі 
дослідження – польською або англійською); 

 відсканований диплом бакалавра та додаток до нього (оригінал + переклад 
на польську) АБО довідка про навчання та виписка оцінок (оригінал + 
переклад на польську); 

 відсканований сертифікат, що підтверджує володіння польською мовою 
щонайменше на рівні В1 ТА/АБО англійською мовою на рівні В2. 

Заявники, що успішно пройдуть перший відбірковий тур (конкурс документів), 
будуть запрошені на співбесіду, яка буде присвячена обговоренню їхньої 
майбутньої дипломної роботи та перевірці загальних знань заявників в обраній 
ними спеціальності. 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Дедлайн подання заявки на 
участь у Стипендіальній програмі ім. Стефана Банаха змінюється в залежності 
від року проведення конкурсу. Зазвичай конкурс проводиться в першій третині 
року. Щоб дізнатися актуальні дати проведення конкурсу, необхідно слідкувати 
за оголошеннями на сторінці Програми ім. Стефана Банаха за посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами програми? – Щоб 
дізнатися більше про Стипендіальну програму ім. Стефана Банаха, будь ласка, 
перейдіть за посиланнями: 

 основна сторінка Програми на сайті NAWA – посилання; 

 ДЛЯ ДОВІДКИ: брошура з детальними умовами Програми (за 2020 рік) – 
посилання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://programs.nawa.gov.pl/login
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/programy-zakonczone/program-stypendialny-im-stefana-banacha
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/programy-zakonczone/program-stypendialny-im-stefana-banacha
https://www.gov.pl/attachment/62755821-e99f-44aa-aef3-ebbe2dce650e
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POLONISTA – program stypendialny dla studentów i naukowców 

POLONISTA – стипендіальна програма для студентів та вчених 

 Тип програми: стипендіальна програма на навчання в польських ЗВО для 
абітурієнтів, студентів бакалаврату або магістратури та аспірантів, а також 
програма індивідуальних дослідницьких проєктів для вчених  

 Хто є організатором програми? – Організатором Програми є Польське 
національне агентство з питань академічного обміну (Narodowa Agencja 
Wymiany Akademickiej / NAWA) – урядова установа Республіки Польща, що була 
заснована у 2017 році з метою організації двосторонніх академічних обмінів між 
Польщею та іншими країнами.  

 В чому полягає пропозиція? – Метою програми POLONISTA є 
розповсюдження польської мови в цілому світі шляхом надання іноземцям, що 
цікавляться польською мовою та культурою, можливості навчатися чи 
виконувати індивідуальні дослідницькі проєкти в Польщі. Програма призначена 
для таких категорій учасників:  

1. випускники шкіл, що були переможцями або фіналістами Олімпіади з 
польської мови та літератури (OLiJP)  можуть в рамах Програми пройти в 
польському ЗВО повний курс бакалаврської підготовки за спеціальностями 
в галузі полоністики; 

2. студенти бакалаврату та магістратури, що навчаються в своїх 
країнах за спеціальністю полоністика, польська філологія, славістика зі 
спеціалізацією «польська мова та культура» або спорідненими 
спеціальностями можуть в рамах Програми пройти в польському ЗВО 
повний курс магістерської підготовки за своєю спеціальністю або навчатися 
в бакалавраті чи магістратурі за короткостроковими програмами обміну (1 
або 2 семестри); 

3. аспіранти, що закінчили (або планують закінчити протягом року, коли 
проводиться конкурс) програму магістерської підготовки за спеціальністю 
полоністика, польська філологія, славістика зі спеціалізацією «польська 
мова та культура» або спорідненими спеціальностями можуть в рамах 
Програми пройти в польському ЗВО повний курс аспірантури або навчатися 
в аспірантурі за короткотривалими програмами обміну (1 або 2 семестри); 

4. науковці, що займаються дослідженнями в галузі польської мови, 
літератури, культури або історії  можуть протягом 3-12 місяців реалізувати 
в польських ЗВО та дослідницьких установах індивідуальні проєкти.  

Заявники всіх категорій мають самостійно обрати заклад вищої освіти або 
дослідницьку установу, в якій навчатимуться або реалізуватимуть свої 
дослідницькі проєкти в рамах Програми. Згоду від обраного університету/ 
установи про прийняття кандидата на навчання/ стажування необхідно 

Дедлайн: 30 квітня 2021р. 

https://www.olijp.pl/
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отримати перед поданням заяви на участь в Програмі.  

Для студентів та аспірантів навчання може відбуватися виключно польською 
мовою і передбачає покращення навичок володіння польською мовою, участь в 
лекціях та практичних заняттях відповідно до обраної спеціальності, роботу з 
матеріалами університетських бібліотек та архівів, написання дипломних праць 
та реалізацію дипломних проєктів.  

У випадку науковців участь в Програмі може передбачати проведення наукових 
досліджень, співпрацю з польськими науковцями, збір матеріалів для 
досліджень та публікацій, проходження постдокторської практики, проведення 
занять в приймаючій установі, інтенсивне вивчення польської мови тощо. 

Розмір щомісячної стипендії для учасників Програми становить: 

 1250 злотих для тих, хто навчатиметься в бакалавраті,  
 1500 злотих для тих, хто навчатиметься в магістратурі, 
 2200 злотих для тих, хто навчатиметься в аспірантурі, 
 10000 злотих для тих, хто реалізовуватиме індивідуальні дослідницькі 

проєкти. 

 Хто може скористатися з пропозиції? –Взяти участь в програмі POLONISTA 
можуть особи, які: 

 для всіх категорій учасників: не мають польського громадянства і не 
подавали зави на отримання польського громадянства; 

 для учасників категорії 1 (випускники шкіл): перемогли або стали 
фіналістами Олімпіади з польської мови та літератури (OLiJP) в даному 
учбовому році або протягом 2 років до подання заяви на участь в Програмі; 

 для учасників категорії 2 (студенти):  
- є студентами бакалаврату або магістратури за спеціальністю 

полоністика, польська філологія, славістика зі спеціалізацією «польська 
мова та культура» або спорідненими спеціальностями і закінчили 
щонайменше 1 рік навчання – для тих, хто бажає навчатися за одно- 
або двосеместровою програмою обміну; 

- є студентами останнього курсу бакалаврату за спеціальністю 
полоністика, польська філологія, славістика зі спеціалізацією «польська 
мова та культура» або спорідненими спеціальностями, АБО закінчили 
бакалаврат протягом 2 років до подання заяви на участь в Програмі(і на 
чинний момент не навчаються в магістратурі) – для тих, хто бажає 
пройти в польському ЗВО повний курс магістерської підготовки; 

- володіють польською мовою щонайменше на рівні В1; 

 для учасників категорії 3 (аспірантів): 
- є аспірантами в галузі полоністики – для тих, хто бажає навчатися за 

одно- або двосеместровою програмою обміну; 
- в року подання заяви на участь в Програмі або протягом 2 років до 

подання заяви закінчили магістратуру за спеціальністю полоністика, 
польська філологія, славістика зі спеціалізацією «польська мова та 
культура» або спорідненими спеціальностями – для тих, хто бажає 
пройти в польському ЗВО повний курс аспірантури; 

- володіють польською мовою щонайменше на рівні В2; 

 для учасників категорії 4 (науковців): 
- мають науковий ступінь PhD; 
- займаються дослідженнями в галузі польської мови, літератури, 

культури або історії; 
- працюють в закордонному (не польському) ЗВО або дослідницькій 

https://www.olijp.pl/
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установі; 
- є авторами або співавторами наукової статі, що була протягом останніх 

5 років опублікована в журналі міжнародного значення АБО статті, що 
була протягом останніх 5 років опублікована в рецензованому збірнику 
матеріалів міжнародної наукової конференції АБО наукової монографії 
(чи розділу наукової монографії), що була опублікована протягом 
останніх 10 років.  

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб подати заявку на участь у програмі 
POLONISTA, необхідно створити обліковий запис на платформі NAWA 
(посилання), заповнити електронну анкету учасника і додати до неї пакет 
документів відповідно до категорії учасника та обраної форми 
навчання/стажування. З пакетами документів можна ознайомитись на сторінці 
Програми на сайті NAWA: 

 анкета для випускників шкіл, студентів та аспірантів (посилання на 
завантаження); 

 пакети документів для випускників шкіл, студентів та аспірантів (посилання 
– див. пункт 2.6); 

 анкета для науковців (посилання на завантаження); 

 пакет документів для науковців (посилання – див. пункт 2.6). 

Всі документи необхідно подавати в електронній формі з перекладом на 
польську або англійську мову. 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Заявки на участь в Програмі для 
всіх категорій учасників та всіх форм навчання/стажування приймаються до 30 
квітня 2021 року (до 16:00 за київським часом). 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами програми? – Щоб дізнатися 
більше про програму POLONISTA, будь ласка, ознайомтеся з описом Програми 
на сайті NAWA, а також з детальними оголошеннями: для випускників шкіл, 
студентів та аспірантів (посилання) та для науковців (посилання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://programs.nawa.gov.pl/login
https://nawa.gov.pl/images/users/629/POLONISTA_2021_Wzor-Formularza-Wniosku-_STUDENCI-I-DOKTORANCI.pdf
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/studenci-i-doktoranci/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/images/users/629/POLONISTA_2021_Wzor-Formularza-Wniosku-_NAUKOWCY.pdf
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/naukowcy-polonista/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/naukowcy-polonista/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/studenci-i-doktoranci/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich/naukowcy-polonista/ogloszenie
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Program stypendialny PASIFIC  

Стипендіальна програма PASIFIC 

 
 Тип програми: стипендіальна програма для дослідників 

 Хто є організатором програми? – Організатором програми виступає 
Польська академія наук (Polska Akademia Nauk /PAN), а її фінансування 
здійснюється в межах дослідницько-інноваційної рамкової програми ЄС 
«Горизонт 2020» за схемою MSCA-COFUND. 

 В чому полягає пропозиція? – Стипендіальна програма PASIFIC– це 
унікальна можливість для науковців, які прагнуть проводити новаторські 
дослідження. В рамках Програми передбачено надання 2-річних стипендій для 
провідних дослідників будь-якої національності з різних наукових дисциплін. 
Кожному стипендіату буде надано щомісячну стипендію у розмірі близько 2500 
Євро. У разі переїзду разом з сім’єю до Польщі обраний кандидат матиме 
можливість отримати додаткову фінансову допомогу. Окрім того, стипендіати 
PASIFIC матимуть у своєму розпорядженні бюджет у розмірі до 93000 євро на 
реалізацію проєкту. 

 Хто може скористатися з пропозиції? – Претенденти на участь у Програмі 
повинні відповідати наступним вимогам:  

 мати науковий ступінь PhD або доктора наук, або 4 роки еквівалентного 
досвіду на денній формі; 

 відповідати правилам мобільності за схемою ЄС «Дії Марії-Склодовської-
Кюрі» (MSCA) :зокрема, кандидати не повинні проживати або здійснювати 
свою основну діяльність (роботу, навчання тощо) в Польщі більше одного 
року протягом трьох останніх років перед закінченням строку подачі 
документів.  

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб взяти участь у Програмі, слід 
заповнити онлайн-анкету, яка буде доступною на сайті Програми з 15 березня 
до 30 червня 2021 року (перший етап відбору) та з 15 вересня до 30 грудня 
2021 року (другий етап відбору). 

Заявка на участь повинна містити наступні документи:  
 резюме (в тому числі резюме наставника) та список досягнень; 
 опис дослідницького проєкту (до 10 сторінок); 
 лист підтримки від потенційного наставника і приймаючого інституту PAN 
 диплом про присудження наукоовго ступеню PhD або документ, що 

підтверджує не менш, ніж 4-річний науковий досвід; 
 етична самооцінка (за необхідності).  

Дедлайни: 30червня та 30 грудня 2021р. 
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Важливо: Перед поданням заявки кандидати повинні встановити контакти з 
інститутом,обраним для проведення досліджень, та з потенційним науковим 
керівником. 

Формуляри та взірці документів, а також інструкцію щодо їх заповнення можна 
завантажити за посиланням. 

 Яким є кінцевий термін подання анкети та інших документів? – Дедлайн 
для подання пакету документів спливає 30 червня 2021 року для першого 
етапу відбору та 30 грудня 2021 року –для другого етапу відбору.  

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? –
Більше інформації про Програму та Ви можете дізнатися за посиланням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pasific.pan.pl/call-1/
https://pasific.pan.pl/
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Program stypendialny im. Lane’a Kirklanda  

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда 

 
 Тип програми: стипендіальна програма для фахівців 

 Хто виступає організатором програми? – Програму фінансує Польсько-
Американський фонд Свободи (Polish-American Freedom Foundation), основною 
метою якого є зміцнення демократії та громадянського суспільства, 
забезпечення рівних можливостей для індивідуального та суспільного розвитку, 
сприяння росту ринкової економіки та обмін досвідом Польщі з країнами 
Центральної та Східної Європи в сфері системної трансформації 
та європейської інтеграції. Координатором Програми є Фонд «Лідери перемін» 
(Fundacja Liderzy Przemian), а названа вона була на честь американського 
профспілкового активіста Лейна Кіркланда. 

 В чому полягає пропозиція? – Головною метою Програми є передача досвіду 
Польщі у сфері системної трансформації та європейської інтеграції для 
розвитку фахівців з країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії шляхом 
додаткового навчання у польських університетах за такими напрямами: 

 економіка та менеджмент; 

 управління в сфері бізнесу, освіти, громадської діяльності, охорони 
навколишнього середовища та охорони здоров’я; 

 правознавство; 

 соціальні науки (соціальна психологія, соціологія); 

 політологія та міжнародні відносини; 

 захист навколишнього середовища; 

 проблеми безпеки та кібербезпеки; 

 антикризовий менеджмент; 

 політика розвитку та гуманітарна допомога. 

Українські учасники можуть навчатися в польських закладах вищої освіти в 
рамах Програми виключно польською мовою. Перелік ЗВО, що беруть участь в 
Програмі, наведений за посиланням (див. розділ Affiliated Universities). 

Зокрема, Стипендіальна програма імені Лейна Кіркланда передбачає:  

 участь в підготовчому курсі для набуття стипендіатом навичок володіння 
польською мовою та знання реалій сучасної Польщі; 

 два семестри навчання в університетах у провідних польських науково-
академічних центрах (Варшава, Краків, Познань, Вроцлав, Люблін);  

 підготовку двох курсових та однієї дипломної роботи;  

 три або чотири з’їзди всіх стипендіатів Програми імені Лейна Кіркланда в 
різних містах Польщі;  

 мінімум 2 тижні професійного стажування; 

Термін прийому заявок: 

щорічно у березні  

https://kirkland.edu.pl/en/for-candidates/
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 підвищення кваліфікації та курс польської мови;  

 урочисте завершення Програми і церемонія вручення дипломів.  

В рамах Програми учасники отримують стипендію в розмірі 18 000 злотих, яка 
виплачується частинами впродовж 9 місяців. Програма також покриває  
витрати на виїзд до Польщі та повернення до України, проживання в Польщі, 
медичне страхування, користування громадським транспортом, придбання 
наукової літератури,участь в конференціях тощо. 

 Хто може скористатися з пропозиції? – Бажаючі взяти участь у Програмі 
повинні відповідати наступним критеріям:  

 громадянство або постійне місце проживання в одній з цільових країн: 
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 
Росія, Таджикистан, Україна та Узбекистан;  

 повна вища освіта (освітній ступінь магістра);  

 вік до 40 років;  

 мінімум 2 роки досвіду роботи;  

 відсутність участі в стипендіальних програмах, тривалість довше ніж 6 
місяців, впродовж останніх двох років; 

 знання польської мови мінімум на рівні В2.  

Програма спрямована передусім для таких категорій учасників: 

 освітяни; 

 представники державних та місцевих органів влади; 

 юристи; 

 підприємці; 

 управлінський персонал в сфері бізнесу, громадської діяльності, культури, 
освіти, охорони навколишнього середовища та охорони здоров’я; 

 керівники неурядових організацій та громадські діячі; 

 журналісти. 

Перевага надаватиметься кандидатам, які:  

 займаються активною професійною та громадською діяльністю;  

 мають значні досягнення в сферах своєї діяльності;  

 раніше не навчалися в Польщі.  

 Як скористатися з пропозиції? – Для участі у Програмі необхідно подати 
наступні документи:  

 онлайн заявка на участь, яка включає дві частини: детальна анкета та 
короткий мотиваційний лист; проєкт перебування, який містить план 
стипендіального проєкту та пропозиції стосовно його подальшої реалізації, 
а також плани щодо використання знань, здобутих в Польщі;  

 два рекомендаційні листи з переліком досягнень та професійних 
кваліфікацій кандидата, а також опис перспектив його подальшого 
професійного розвитку та вектору роботи у сфері професійної та 
громадської діяльності;  

 копію диплому про повну вищу освіту (магістра).  

Зверніть увагу, що рекомендаційні листи та копію диплома необхідно 
надіслати на електронну пошту: kirkland@kirkland.edu.pl 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Зазвичай заявки на участь у 
Програмі приймаються до 1 березня. Щоб дізнатися про актуальні подробиці 
проведення конкурсу, необхідно слідкувати за оголошеннями на сторінці 

https://konkurs.kirkland.pl/application-en
mailto:kirkland@kirkland.edu.pl


 

ipd.kpi.ua 
facebook.com/InternationalProjectsOffice 

19 

Програми за посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – 
Більше інформації про Програму Ви можете дізнатися за посиланням. ДЛЯ 
ДОВІДКИ: брошуру з детальним описом умов Стипендіальної програми імені 
Лейна Кіркланда за 2020 рік можна завантажити за посиланням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://kirkland.edu.pl/en/scholarship-competition/
https://kirkland.edu.pl/en/about-the-program/
https://kirkland.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/ENG-ogloszenie-KIRKLAND_final.pdf
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Program Kirkland Research  

Програма імені Кіркланда на проведення досліджень  

 Тип програми: стипендіальна програма для дослідників 

 Хто є організатором програми? –Програму фінансує Польсько-
Американський фонд Свободи (Polish-American Freedom Foundation), основною 
метою якого є зміцнення демократії та громадянського суспільства, 
забезпечення рівних можливостей для індивідуального та суспільного 
розвитку,сприяння росту ринкової економіки та обмін досвідом Польщі з 
країнами Центральної та Східної Європи в галузі соціально-економічної 
трансформації. Координатором Програми є Фонд «Лідери перемін» (Fundacja 
Liderzy Przemian), а названа вона була на честь американського 
профспілкового активіста Лейна Кіркланда. 

 В чому полягає пропозиція? – Програма передбачає короткотривале 
дослідницьке стажування в Польщі впродовж одного семестру (4 місяці). 
Стипендіати Програми братимуть участь в наукових семінарах та 
проводитимуть індивідуальне дослідження під опікою наукового керівника, 
результатом якого буде підготовка наукової статті. Обов’язковою вимогою для 
отримання диплому по закінченню програми є написання наукової статті, яка 
має бути схвалена до друку науковим керівником стипендіата, та презентація 
результатів цієї статті під час з’їзду стипендіатів.  

Дослідження може стосуватися однієї з наступних галузей науки:  
 економіка та менеджмент; 

 управління в сфері бізнесу, освіти, громадської діяльності, охорони 
навколишнього середовища та охорони здоров’я; 

 правознавство; 

 соціальні науки (соціальна психологія, соціологія); 

 політологія та міжнародні відносини; 

 захист навколишнього середовища; 

 проблеми безпеки та кібербезпеки; 

 антикризовий менеджмент; 

 політика розвитку та гуманітарна допомога. 

Перелік польських закладів вищої освіти, що беруть участь в Програмі, 
наведений за посиланням (див. розділ Affiliated Universities). 

Зокрема, Програма імені Кіркланда на проведення досліджень передбачає:  

 участь в підготовчому курсі для набуття стипендіатом навичок володіння 
польською мовою та знання реалій сучасної Польщі; 

 проведення індивідуального дослідження в одному із польських науково-
академічних центрів (Варшава, Краків, Познань, Вроцлав, Люблін) під 

Термін прийому заявок: 

щорічно у березні  

https://kirkland.edu.pl/en/for-candidates/
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опікою наукового керівника; 

 підготовку наукової статті;  

 з’їзди стипендіатів;  

 участь у курсі з вивчення польської мови;  

 презентацію результатів дослідження. 

В рамах Програми учасники отримають грант в розмірі 8 800 злотих, який буде 
виплачений в чотири етапи. Програма також покриває  витрати на виїзд до 
Польщі та повернення до України, проживання в Польщі, медичне страхування, 
користування громадським транспортом, придбання наукової 
літератури,участь в конференціях тощо. 

 Хто може скористатися з пропозиції? – Обов’язковими критеріями для 
кандидатів на участь в Програмі є: 

 громадянство або постійне місце проживання в одній з перелічених країн: 
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 
Росія, Таджикистан, Україна та Узбекистан; 

 вік до 45 років;  

 наявність наукового ступеню PhD; 

 мінімум 4 роки досвіду науково-дослідницької роботи; 

 відсутність участі в стипендіальних програмах, тривалість довше ніж 6 
місяців, впродовж останніх двох років; 

 наявність наукових досягнень, в тому числі публікацій;  

 володіння польською мовою щонайменше на рівні В2. 

 Як скористатися з пропозиції? – Для участі у Програмі необхідно подати 
наступні документи:  

 онлайн заявка на участь, В заявку необхідно включити наступні 
компоненти: особисті дані, опис наукової діяльності кандидата та проєкт 
наукового дослідження, в якому обґрунтовуються наміри щодо участі в 
програмі, а також наводяться пропозиції стосовно можливостей 
використання результатів, отриманих в ході проведеного дослідження; 

 два рекомендаційні листи, які підтверджують досягнення та професійні 
кваліфікації кандидата і наукову корисність результатів дослідження, яке 
буде проводитися в рамках участі в програмі, для подальшого професійного 
розвитку кандидата та вектору роботи у сфері професійної та громадської 
діяльності;  

 копія диплома про присвоєння наукового ступеню PhD. 

Зверніть увагу, що рекомендаційні листи та копію диплома необхідно 
надіслати на електронну пошту: kirkland@kirkland.edu.pl 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Зазвичай заявки на участь у 
Програмі приймаються до 1 березня. Щоб дізнатися про актуальні подробиці 
проведення конкурсу, необхідно слідкувати за оголошеннями на сторінці 
Програми за посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – 
Більше інформації про Програму Ви можете дізнатися за посиланням. ДЛЯ 
ДОВІДКИ: брошуру з детальним описом умов Програми імені Кіркланда для 
проведення досліджень за 2020 рік можна завантажити за посиланням. 

 

 

https://konkurs.kirkland.pl/application-en
mailto:kirkland@kirkland.edu.pl
https://kirkland.edu.pl/en/scholarship-competition/
https://kirkland.edu.pl/en/about-the-program/
https://kirkland.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/EN-KRES-2021_final.pdf
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Program Stypendialny Ministra Kultury Gaude Polonia 

Стипендіальна програма Міністра культури  

і національної спадщини Республіки Польща «Gaude Polonia» 

 Тип програми: стипендіальна програма для митців та культурних діячів 

 Хто є організатором програми? – Програму фінансує Міністерство культури 
та національної спадщини Республіки Польща, а її координатором є 
Національний центр культури у Варшаві (Narodowe Centrum Kultury/ NCK) – 
державний заклад культури, завданням якого є проведення заходів з розвитку 
культури в Польщі. 

 В чому полягає пропозиція? – Програма «Gaude Polonia» має на меті 
зміцнення взаєморозуміння та дружніх відносин в сфері культури між Польщею 
та її сусідніми країнами у Центрально-Східній Європі, перш за все – Україною 
та Білоруссю. Програма спрямована для молодих митців, перекладачів 
польської літератури та інших діячів, що представляють такі галузі культури: 

 кіно; 
 фотографія; 
 реставрація творів мистецтва; 
 література та літературний переклад; 
 музика; 
 візуальне мистецтво; 
 театр; 
 історія і критика мистецтва театру та кіно. 

Участь в цій Програмі дозволить стипендіатам познайомитись із культурою 
сучасної Польщі, відвідати найважливіші осередки та заклади польської 
культури та вдосконалити свою творчу майстерність під опікою видатних 
польських митців. Програма триває 6 місяців (від 1 лютого до 31 липня кожного 
року), протягом яких стипендіат отримуватиме щомісячні виплати у розмірі 
3500 злотих. Проживання в Польщі забезпечується за рахунок Програми.   

 Хто може скористатися з пропозиції? – Взяти участь в Стипендіальній 
програмі «Gaude Polonia» можуть особи, які: 

 є громадянами України, Білорусі або іншої країни Центрально-Східної 
Європи; 

 є не старшими 40 років (у виняткових випадках – 45 років); 

 мають повну вищу освіту;  

 володіють польською мовою щонайменше на початковому рівні; 

 мають видатні досягнення в одній з наведених в попередньому пункті 

Термін прийому заявок:  

15 жовтня кожного року 
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галузей культури. 

Зокрема, з цієї стипендіальної пропозиції можуть скористатися режисери; 
фотографи; історики та критики кіно, музики, мистецтва і театру; реставратори 
мистецтва; письменники; перекладачі польської літератури; музеєзнавці; 
музиканти; художники-візуалісти та артисти театру. 

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб подати заявку на участь у Програмі, 
необхідно після офіційного оголошення конкурсу подати особисто або 
надіслати поштою до Польського Інституту в Києві (вул. Б. Хмельницького, 29/2 
oф. 17, 01-030 Київ) АБО безпосередньо до Національного центру культури у 
Варшаві (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, Poland) наступні документи (в 
паперовому форматі): 

 заповнений формуляр заявки про надання стипендії; 

 щонайменше два рекомендаційні листи від визнаних діячів в галузі культури, 
якою займається заявник (польською мовою); 

 копія диплому про отримання повної вищої освіти (з перекладом 
польською); 

 копії дипломів, сертифікатів та інших документів про перемоги та участь в 
конкурсах, фестивалях, курсах, виставах та інших заходах(з перекладом 
польською); 

 порт фоліо в паперовому форматі або на електронному носії; 

 план перебування в Польщі (польською мовою, до 2 сторінок). 

Формуляри та взірці документів можна завантажити на сторінці Національного 
центру культури за посиланням. 

Електронні копії документів можна надіслати до Національного центру 
культури на адресу bberdychowska@nck.pl 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Дедлайн подання заявки на 
участь в Стипендіальній програмі «Gaude Polonia» спливає 15 жовтня кожного 
року. Щоб дізнатися про актуальні подробиці проведення конкурсу, необхідно 
слідкувати за оголошеннями на сторінці Програми за посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами програми? – Щоб 
дізнатися більше про Стипендіальну програму «Gaude Polonia», будь ласка, 
перейдіть за посиланнями: 

 основна сторінка Програми на сайті Національного центру культури у 
Варшаві – посилання; 

 ДЛЯ ДОВІДКИ: брошура з детальними умовами Програми (за 2020 рік) – 
посилання на завантаження. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/dokumenty
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/dokumenty
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/dokumenty
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/dokumenty
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Program Stypendialny Thesaurus Poloniae 

Стипендіальна програма «Thesaurus Poloniae» 

 Тип програми: стипендіальна програма для аспірантів та вчених-
культурознавців 

 Хто є організатором програми? – Програму фінансує Міністерство культури 
та національної спадщини Республіки Польща, а її координатором є 
Міжнародний центр культури у Кракові (Międzynarodowe Centrum Kultury w 
Krakowie/ MCK) – державний заклад культури, який спеціалізується на 
проблематиці культури та спадщини Центральної Європи. 

 В чому полягає пропозиція? – «Thesaurus Poloniae»  -- це тримісячна 
стипендіальна програма, що спрямована для іноземних науковців, які 
займаються дослідженнями в галузі культури, історії та багатокультурної 
спадщини Республіки Польща та Центральної Європи. Набір учасників 
Програми проводиться за двома категоріями: 

 Program Senior – для професорів та викладачів закладів вищої освіти, які 
мають науковий ступінь PhD; 

 Program Junior – для аспірантів. 

Стипендіати протягом трьох місяців мешкатимуть в Кракові  і матимуть 
можливість користуватися з наукової бібліотеки Міжнародного центра культури 
та інших бібліотек і архівів краківських наукових та культурних закладів, 
відвідувати тематичні лекції, встановлювати контакти з польськими колегами 
для наукового співробітництва тощо. Аспіранти в рамах Програми 
реалізуватимуть свої дослідження під опікою наукового керівника, якого 
призначить Міжнародний центр культури.  

Учасники Програми отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 3500 
злотих (для професорів та викладачів) або 2500 злотих (для аспірантів), а 
також разовий грант у розмірі 1500 злотих на придбання наукової літератури. 
Квитки до Кракова та назад, проживання та медична страховка забезпечуються 
за рахунок Програми. 

 Хто може скористатися з пропозиції? – Взяти участь в Стипендіальній 
програмі «Thesaurus Poloniae» можуть особи, які: 

 не є громадянами Польщі і не проживають в Польщі на постійній основі; 

 займаються управлінням і охороною культурної спадщини або 
теоретичними дослідженнями в галузі історії, мистецтвознавства, соціології, 
етнографії або антропології культури Польщі та/або країн Центральної 
Європи ; 

 у випадку категорії Program Senior – мають науковий ступінь PhD і є 

Терміни прийому заявок:  

двічі на рік, взимку та влітку 
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співробітниками освітніх, наукових або культурних закладів; 

 у випадку категорії Program Junior – є студентами аспірантури і 
співробітниками освітніх, наукових або культурних закладів. 

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб подати заявку на участь у Програмі, 
необхідно після офіційного оголошення конкурсу надіслати поштою до 
Міжнародного центру культури у Кракові (Program stypendialny Thesaurus 
Poloniae, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25,31-008 Kraków, 
Poland) наступні документи (в паперовому форматі, польською або 
англійською мовою): 

 заповнений формуляр заявки про надання стипендії (посилання); 

 паспортне фото; 

 резюме; 

 опис дослідницького проєкту, який кандидат планує реалізувати в Польщі (в 
формі есе, до 500 слів); 

 для кандидатів в категорії Program Junior -- два рекомендаційні листи від 
наукових керівників або викладачів. 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Набір кандидатів на участь в 
Програмі оголошується двічі на рік: в період між 1 листопада та 15 грудня 
(перший тур) та між 1 травня і 15 червня (другий тур). Набори закінчуються в 
період між 31 грудня та 15 лютого (перший тур) та між 30 червня і 15 липня 
(другий тур). Щоб дізнатися актуальні дати проведення набору, необхідно 
слідкувати за оголошеннями на сторінці Програми за посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами програми? – Щоб 
дізнатися більше про Стипендіальну програму «Thesaurus Poloniae», будь 
ласка, перейдіть за посиланнями: 

 основна сторінка Програми на сайті Міжнародного центру культури у 
Кракові – посилання; 

 Памфлет Програми – посилання; 

 Брошура з детальними умовами Програми – посилання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mck.krakow.pl/images/upload/badania/thesaurus_poloniae/appl_form.pdf
https://mck.krakow.pl/about-the-programme
https://mck.krakow.pl/about-the-programme
https://mck.krakow.pl/images/upload/badania/thesaurus_poloniae/Informacje_o_programie_Thesaurus_Poloniae_1.pdf
https://mck.krakow.pl/images/upload/badania/thesaurus_poloniae/appl_form.pdf
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Stypendia Wschodnie Uniwersytetu Warszawskiego 

Стипендіальна програма «Східні студії»  

Варшавського університету   

 Тип програми:стипендіальна програма для випускників магістратури. 

 Хто є організатором програми? – Організатором Програми виступає Центр 
східноєвропейських студій Варшавського університету(Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego). 

 В чому полягає пропозиція? – Програма передбачає навчання у 
Варшавському університеті протягом 2 років з отриманням стипендії впродовж 
9 місяців (1500 злотих на місяць). Програма навчання охоплює проблематику 
історії та сучасності Центральної та Східної Європи, Росії та всього 
посткомуністичного простору, зокрема національні та політичні питання. Також 
до неї включено елементи історії мистецтва, літератури, культури, соціології, 
географії, демографії, права, економіки.  

Навчання проходить за наступними спеціальностями:  

 Східна Європа; 

 Центральна Європа; 

 Балкани; 

 Росія; 

 Кавказ – Центральна Азія. 

 Хто може скористатися з пропозиції? – Кандидати на участь у Програмі 
повинні відповідати наступним критеріям: 

 наявність диплому про повну вищу освіту (магістра або спеціаліста), 
перевага надаватиметься гуманітарному профілю. Наукова робота та/або 
організаційний досвід і практика у сфері зацікавлень «Східних студій» також 
буде перевагою;  

 вік до 30 років; 

 загальна обізнаність із проблематикою Східної та Центральної Європи, 
Росії, Середньої Азії та Кавказу, зокрема періоду XX ст. та сучасності, 
передусім після Другої світової війни(особливо після 1991 р.); 

 позитивний результат письмового тесту на визначення рівня загальних 
знань та кваліфікаційної співбесіди; 

 знання польської мови на рівні В2; 

 знання англійської та російської мов на рівні, що дозволяє розуміти лекції та 
наукову літературу. 

Термін прийому заявок: 

щорічно у березні 
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 Як скористатися з пропозиції? – Для того, щоб взяти участь у Програмі, 
необхідно після офіційного оголошення конкурсу надіслати на електронну 
адресу stypendia.studium@uw.edu.pl наступні документи:  

 заповнену анкету (ДЛЯ ДОВІДКИ -- посилання для завантаження анкети за 
2020 рік); 

 копію диплому про повну вищу освіту; 

 мотиваційний лист польською мовою; 

 СV англійською мовою; 

 перелік всіх професійних публікацій; 

 сертифікати, що підтверджують рівень володіння польською мовою (не 
нижче В2); 

 за бажанням -- інші дані, документи або інформацію, які, на думку 
кандидата, могли б вплинути на рішення комісії. 

 Яким є кінцевий термін подання заявки? – Дедлайн подання заявки на 
участь у Стипендіальній програмі «Східні студії» змінюється в залежності від 
року проведення конкурсу. Зазвичай конкурс оголошується в грудні і триває до 
березня. Щоб дізнатися актуальні дати проведення конкурсу, необхідно 
слідкувати за оголошеннями на сторінці Центру східноєвропейських студій 
Варшавського університету за посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі у програмі? – З 
детальною інформацією про Стипендіальну програму «Східні студії»  можна 
ознайомитися на сайті Центру східноєвропейських студій Варшавського 
університету та в офіційній брошурі (ДЛЯ ДОВІДКИ – брошура за 2020 рік). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stypendia.studium@uw.edu.pl
https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Kwestionariusz-ang-STYPENDIA-WSCHODNIE-2021.pdf
https://english.studium.uw.edu.pl/scholarship-programs/recruitment-for-scholarship-for-eastern-studies/
https://english.studium.uw.edu.pl/scholarship-programs/scholarship-for-eastern-studies/
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Program Rządu RP dla młodych naukowców 

Стипендіальна програма уряду Республіки Польща 

 для молодих науковців 

 Тип програми: стипендіальна програма для вчених. 

 Хто є організатором програми? – Організацією Програми займається Центр 
Східноєвропейських студій Варшавського університету (Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego) за підтримки уряду Польщі.  

 В чому полягає пропозиція? – Програма передбачає проходження 
стажування в одному з польських ЗВО, відвідування занять з польської мови та 
лекцій і семінарів, які дотичні до теми дослідження (в тому числі, відвідування 
занять свого наукового керівника) впродовж 10 місяців, а також написання двох 
курсових та однієї дипломної роботи під опікою наукового керівника. Рішення 
щодо того, в якому ЗВО учасник Програми проходитиме стажування, приймає 
експертна комісія Центру Східноєвропейських студій Варшавського 
університету відповідно до теми дослідницького проєкту учасника. 

Учасники Програми отримують щомісячну стипендію у розмірі 1500 злотих, яка 
покриває витрати на проживання харчування та страховий поліс.  

 Хто може скористатися з пропозиції? – Обов’язковими вимогами до всіх 
кандидатів на участь є:  

 повна вища освіта (4-5 років навчання за однією із дисциплін 
соціогуманітарного спрямування: історія, міжнародні відносини, політологія, 
журналістика, соціологія, етнологія, культурологія, соціальна психологія, 
адміністрування та менеджмент, правознавство та інші дотичні дисципліни); 

 вік до 35 років;  

 загальна обізнаність з проблематикою однієї з вищезгаданих або 
споріднених дисциплін, зокрема стосовно періоду XIX-XXI століть;  

 знання польської мови на рівні, достатньому для розуміння матеріалу 
лекцій та необхідної літератури. В окремих випадках можливим є 
призначення стипендії кандидатам, які не володіють польською мовою. Втім, 
такі стипендіати зобов’язані вивчити мову самостійно після отримання 
підтвердження про призначення стипендії та пройти вступний інтенсивний 
курс з польської мови;  

 заявки кандидатів, які є учасниками інших програм стажування або 
стипендіальних програм в Польщі будуть відхилені.  

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб стати учасником програми потрібно 
заповнити онлайнову анкету (ДЛЯ ДОВІДКИ – посилання на анкету за 2020 рік) 
та надіслати на електронну адресу stypendia.studium@uw.edu.pl наступний 
пакет документів:  

Термін прийому заявок: 

щорічно у березні 

https://english.studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Kwestionariusz-MN-2021angl-1-1.pdf
mailto:stypendia.studium@uw.edu.pl
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 копію диплома бакалавра або магістра, або довідку про навчання в 
аспірантурі;  

 короткий мотиваційний лист з обґрунтуванням обраного напряму навчання 
(англійською або польською мовою); 

 проєкт дослідницької роботи (англійською або польською);  

 резюме (англійською або польською мовою) з фотографією та інформацією 
про освіту та досвід роботи, які вказані у зворотному хронологічному 
порядку;  

 перелік публікацій, академічних та професійних досягнень;  

 сертифікати, які підтверджують рівень володіння англійською та польською 
мовою;  

 за бажанням -- інші документи, які, на думку кандидата,могли б вплинути на 
рішення комісії. 

 Яким є кінцевий термін подання документів? – Дедлайн подання заявки на 
участь у Стипендіальній програмі уряду Республіки Польща для молодих 
науковців змінюється в залежності від року проведення конкурсу. Зазвичай 
конкурс оголошується у листопаді і триває до початку березня. Щоб дізнатися 
актуальні дати проведення конкурсу, необхідно слідкувати за оголошеннями на 
сторінці Центру східноєвропейських студій Варшавського університету за 
посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в конкурсі? –З 
детальною інформацією про Стипендіальну програму уряду Республіки Польща 
для молодих науковців можна ознайомитися на сайті Центру 
східноєвропейських студій Варшавського університету та в офіційній брошурі 
(ДЛЯ ДОВІДКИ – брошура за 2020 рік).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://english.studium.uw.edu.pl/scholarship-programs/recruitment-for-the-scholarship-program-for-young-scholars/
https://english.studium.uw.edu.pl/scholarship-programs/scholarship-program-for-young-scholars/
https://english.studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Program-Stypendialny_eng-GB.docx
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Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego 

Програма стипендій та дослідницьких грантів 
 ім. Кшиштофа Скубішевського 

 
 Тип програми: стипендіальна програма для вчених та громадських діячів 

 Хто є організатором програми? – Співорганізаторами Програми є Фонд імені 
Кшиштофа Скубішевського (Fundacja imeinia Krzysztofa Skubiszewskiego) та 
Центр східноєвропейських студій Варшавського університету (Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego). Фонд був названий на честь 
Кшиштофа Скубішевського -- першого міністра закордонних справ незалежної 
Польщі, і займається фінансуванням та організацією міжнародних наукових 
обмінів з метою сприяння демократії, забезпечення прав людини та 
верховенства права в міжнародних відносинах. Діяльність Фонду насамперед 
зосереджена на країнах Центральної та Східної Європи. 

 В чому полягає пропозиція? – Програма спрямована для науковців та 
громадських діячів з країн Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, 
Балкан, Прибалтики та Кавказу, що бажають реалізувати індивідуальний 
дослідницький проєкт у Варшавському університеті або іншому закладі вищої 
освіти Польщі в галузі:  

 правознавства (зокрема, прав людини, конституційного права та 
міжнародного права); 

 політології; 
 новітньої історії. 

Участь в Програмі можлива за двома форматами: проведення досліджень у 
польському ЗВО під опікою наукового керівника протягом 9 місяців з 
отриманням щомісячної стипендії загальним обсягом близько 29000 злотих 
(формат «Стипендія» / Stypendium) або самостійна реалізація дослідницького 
проєкту у польському ЗВО протягом 3 місяців з отриманням разового гранту 
обсягом близько 9600 злотих (формат «Дослідницький грант» / Dotacja). В 
разі потреби учасники Програми зможуть додатково пройти безкоштовний 
інтенсивний курс польської мови. Квитки до Варшави та назад, проживання та 
медична страховка забезпечуються за рахунок Програми. 

 Хто може скористатися з пропозиції? – Взяти участь в Програмі стипендій та 
дослідницьких грантів ім. Кшиштофа Скубішевського можуть особи, які: 

 є громадянами країн Центральної та Східної Європи (окрім Польщі), 
Центральної Азії, Балкан, Прибалтики або Кавказу; 

 мають науковий ступінь PhD (або значні наукові досягнення) АБО мають 
значні суспільні досягнення в справі просування демократичних та правових 
цінностей; 

Термін прийому заявок: 

щорічно у квітні 
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 БАЖАНО – не є старшими 40 років;  

 БАЖАНО – на достатньо високому рівні володіють англійською, польською 
та іншими іноземними мовами. 

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб подати заявку на участь у Програмі, 
необхідно після офіційного оголошення конкурсу створити обліковий запис в 
електронній системі Фонду імені Кшиштофа Скубішевського за посиланням та 
заповнити електронну анкету заявника (ДЛЯ ДОВІДКИ – з електронною 
анкетою заявника та інструкцією щодо її заповнення за 2020 рік можна 
ознайомитись за посиланням).  

До анкети слід додати такі документи (в електронній формі, польською або 
англійською мовою): 

 резюме; 

 мотиваційний лист з описом плану досліджень; 

 копії дипломів про вищу освіту; 

 диплом про присудження наукового ступеню (якщо є); 

 документи, що підтверджують досягнення кандидата в соціальній та 
політичній сфері, стаж державної служби, професійні надбання тощо (якщо 
є); 

 список наукових та інших публікацій; 

 рекомендаційний лист від наукового керівника, начальника або іншої особи, 
що може засвідчити рівень підготовки кандидата; 

 за бажанням – інші документи, що можуть допомогти експертній комісії 
оцінити кандидатуру заявника. 

  Яким є кінцевий термін подання заявки? – Дедлайн подання заявки на 
участь у Програмі змінюється в залежності від року проведення конкурсу. 
Зазвичай конкурс оголошується в лютому і триває до квітня. Щоб дізнатися 
актуальні дати проведення конкурсу, необхідно слідкувати за оголошеннями на 
сторінці Фонду імені Кшиштофа Скубішевського за посиланням або на сторінці 
Центру східноєвропейських студій Варшавського університету за посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами програми? – Детальні 
умови участі в Програмі стипендій та дослідницьких грантів ім. Кшиштофа 
Скубішевського (за 2020 рік) викладені: 

 на сторінці Фонду імені Кшиштофа Скубішевського (посилання); 

 в брошурі  Центру східноєвропейських студій Варшавського університету 
(посилання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apply.skubi.eu.org/index.php/login/
https://apply.skubi.eu.org/index.php/scholarship2020-form/
http://www.skubi.net/konkurs
https://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/stypendium-im-krzysztofa-skubiszewskiego/
http://www.skubi.net/stypendium2020_en.html
https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/stypendium-Skubiszewskiego2020.pdf
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Nagroda im. Iwana Wyhowskiego 

Нагорода імені Івана Виговського 
 

 Тип програми: стипендіальна програма та програма стажування для вчених  

 Хто є організатором програми? – Організатором Програми є Центр 
східноєвропейських студій Варшавського університету (Studium Europy 
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), а її співвиконавцями --  25 закладів 
вищої освіти Польщі, перелік яких наведено в офіційній брошурі Програми за 
посиланням. Програма реалізується під почесним патронатом Президента 
Республіки Польща, а названа вона була на честь українського військового, 
політичного та громадського діяча, гетьмана Війська Запорозького Івана 
Виговського. 

 В чому полягає пропозиція? – Програма має на меті відзначення вкладу 
українських громадян в розвиток науки та культури, у формування 
громадянського суспільства в Україні, а також у просування української 
демократії та євроінтеграції із врахуванням історичних, сучасних та майбутніх 
зв’язків України з Польщею.  

Участь в Програмі можлива за двома форматами: 

1) Стипендія в рамах головної Нагороди (Nagroda Główna) -- спрямована 
для українських вчених, що займаються гуманітарними науками (в 
широкому розумінні). Щороку присуджується одна така стипендія. 

Стипендія в рамах головної Нагороди імені Івана Виговського передбачає: 

 перебування в Польщі протягом 12 місяців, під час якого стипендіат 
відвідає 6 університетів зі списку, що наведений в офіційній брошурі 
Програми за посиланням; 

 проведення університетах, які відвідає стипендіат, курсу лекцій на теми, 
пов’язані з історією або сучасністю України або польсько-українськими 
відносинами; 

 реалізацію власних дослідницьких проєктів, працю з архівами польських 
ЗВО; 

 за потреби – участь в інтенсивному курсі польської мови; 

 опіку наукового керівника в кожному з університетів, які відвідає 
стипендіат в рамах Програми; 

 отримання щомісячної стипендії в розмірі 3500 злотих (у випадку 
стипендіатів, що мають науковий ступінь доктора наук та/або 
професора) або 2500 злотих (у випадку, якщо стипендіат має науковий 
ступінь PhD або магістра); 

 отримання наукової літератури університетських видавництв зі сфери 

Термін прийому заявок: 

щорічно в лютому 

https://english.studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Wyhowski-Nagroda-2020ok_eng-GB.docx
https://english.studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Wyhowski-Nagroda-2020ok_eng-GB.docx
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зацікавлень стипендіата; 

 безкоштовне проживання в кожному з міст, який відвідає стипендіат в 
рамах Програми. 

2) Стажування (Staże przy Nagrodzie) -- спрямоване для українських вчених, 
що займаються соціальними, точними, економічними, технічними, 
сільськогосподарськими науками, релігієзнавством, теологією або 
бібліотекознавстом. Щороку присуджується до 10 стажерських грантів.  

Стажування в рамах Нагороди імені Івана Виговського передбачає: 

 перебування в Польщі протягом 4 місяців, під час якого стипендіат 
відвідає 2 університети зі списку, що наведений в офіційній брошурі 
Програми за посиланням; 

 реалізацію власних дослідницьких проєктів в університетах, які відвідає 
стажер в рамах Програми; 

 за потреби – участь в інтенсивному курсі польської мови; 

 опіку наукового керівника в кожному з університетів, які відвідає стажер 
в рамах Програми; 

 отримання щомісячної стипендії в розмірі 3500 злотих (у випадку 
стажерів, що мають науковий ступінь доктора наук та/або професора) 
або 2500 злотих (у випадку, якщо стажер має науковий ступінь PhD або 
магістра); 

 отримання наукової літератури університетських видавництв зі сфери 
зацікавлень стажера; 

 безкоштовне проживання в кожному з міст, який відвідає стажер в рамах 
Програми. 

 Хто може скористатися з пропозиції? – Взяти участь в стипендіальній 
програмі та програмі стажування, що проводяться в рамах Нагороди імені 
Івана Виговського, можуть особи, які: 

 є громадянами України; 

 мають науковий ступінь магістра, PhD, доктора наук та/або професора; 

 мають значні наукові досягнення в сфері гуманітарних наук (у випадку 
участі в стипендіальній програмі) або в сфері соціальних, точних, 
економічних, технічних, сільськогосподарських наук, релігієзнавства, 
теології або бібліотекознавства (у випадку участі в програмі стажування); 

 на достатньо високому рівні володіють англійською та (бажано) польською 
мовами. 

 Як скористатися з пропозиції? – Висувати кандидатури учасників 
стипендіальної програми та програми стажування, що проводяться в рамах 
Нагороди імені Івана Виговського, та подавати заявки на участь можуть: 

 заклади вищої освіти, наукові інститути, організації, спілки, товариства 
тощо, які підтримують кандидата; 

 особи, наділені публічною довірою (публічні особи), що підтримують 
кандидата; 

 самі кандидати – за умови підтримки закладів вищої освіти, наукових 
інститутів, організацій, спілок, товариств тощо, або публічних осіб.  

Для створення заявки необхідно заповнити електронну анкету, яку після 

офіційного оголошення конкурсу можна буде завантажити з сайту Центру 

східноєвропейських студій (ДЛЯ ДОВІДКИ: анкета стипендіальної програми на 

https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Wyhowski-Nagroda-2021-2.pdf
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2020 рік – посилання, анкета програми стажування на 2020 рік -- посилання). В 

анкеті слід описати заслуги та досягнення кандидата та обґрунтувати, чому 

його/її кандидатура є відповідною для участі в Програмі. Заповнені анкети слід 

надсилати до Центру східноєвропейських студій електронною поштою на 

адресу stypendia.studium@uw.edu.pl 

  Яким є кінцевий термін подання заявки? – Дедлайн подання заявки на 
участь у стипендіальній програмі та програмі стажування, що проводяться в 
рамах Нагороди імені Івана Виговського, змінюється в залежності від року 
проведення конкурсу. Зазвичай конкурс оголошується в грудні і триває до 
лютого. Щоб дізнатися актуальні дати проведення конкурсу, необхідно 
слідкувати за оголошеннями на сайті Центру східноєвропейських студій 
Варшавського університету за посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами програми? – Детальні 
умови участі в стипендіальній програмі та програмі стажування, що 
проводяться в рамах Нагороди імені Івана Виговського, викладені: 

 на основній сторінці Нагороди на сайт іЦентру східноєвропейських студій  
(посилання); 

 ДЛЯ ДОВІДКИ: в брошурі за 2020 рік (посилання); 

 ДЛЯ ДОВІДКИ: в регламенті присудження Нагороди за 2020 рік 
(посилання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://english.studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Kwestionariusz-Nagroda-2020-Nagroda_eng-GB.doc
https://english.studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Kwestionariusz-Nagroda-2020-Staz_eng-GB.doc
mailto:stypendia.studium@uw.edu.pl
https://english.studium.uw.edu.pl/awardsacademic-residence/recruitment-for-the-iwan-wyhowski-award/
https://english.studium.uw.edu.pl/awardsacademic-residence/iwan-wyhowski-award/
https://english.studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Wyhowski-Nagroda-2020ok_eng-GB.docx
https://english.studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Regulamin-Nagrody-im.-Iwana-Wyhowskiego4_eng-GB.doc
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Fundusz stypendialny im. Królowej Jadwigi 

Стипендіальний фонд імені Королеви Ядвіги 

 

 Тип програми: грантова програма для дослідників. 

 Хто є організатором програми? – Програму організував Ягеллонський 
університет – один з найбільших в Польщі та найстарших у Європі закладів 
вищої освіти, що знаходиться у м. Краків. Її фінансування забезпечується за 
рахунок благодійних внесків окремих осіб або компаній, які займаються 
благодійною діяльністю. Програму названо на честь королеви Ядвіги 
Анжуйської за її внесок у розвиток науки та сприяння відновленню 
Ягеллонського університету (раніше – Краківської академії). 

 В чому полягає пропозиція? – Програма має на меті фінансову підтримку 
наукових працівників та кандидатів наук, які ведуть активну діяльність в сфері 
наукових досліджень і бажають реалізувати індивідуальні дослідницькі проєкти 
в Ягеллонському університеті.  

Учасники Програми отримують грант у розмірі 1500 злотих, який виплачується 
один раз для проведення дослідження (зазвичай, на період від 1 до 3 місяців). 
Окрім того, стипендіатам оплачується проживання в студентському гуртожитку 
в двомісній кімнаті та надається медична допомога під час їхнього перебування 
в Кракові.  

 Хто може скористатися з пропозиції? – До участі в Програмі запрошуються 
наукові працівники та кандидати наук (особи, що мають науковий ступінь PhD) 
з країн Центральної та Східної Європи, країн колишнього Радянського Союзу 
та країн Балканського півострова.  

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб стати учасником Програми, потрібно 
подати  наступний пакет документів:  

 заповнений бланк заявки (завантаження за посиланням); 

 резюме; 

 проєкт дослідження, яке буде проводитися в Кракові; 

 інформацію про попередні наукові роботи кандидата;  

 перелік наукових публікацій;  

 рекомендаційний лист від наукового працівника Ягеллонського 
університету;  

 рекомендаційний лист від наукового керівника (для претендентів, які не 
мають ступеня PhD).  

Термін прийому заявок:  

15 червня кожного року 

https://stypendia.uj.edu.pl/documents/141626430/141675191/Form_KJadwigi.doc
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Заявки необхідно подавати особисто або поштою до Управління у справах 
студентів Ягеллонського університету (Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, ul. Czapskich 4, pok. 8, 31-110 Kraków, Poland). 

 Яким є кінцевий термін подання заявок? –  Дедлайн подання заявки на 
участь в грантовій програмі Стипендіального фонду ім. Королеви Ядвіги 
спливає 15 червня кожного року. Заявки необхідно подавати перед початком 
академічного року, протягом якого заявник бажає реалізувати свій 
дослідницький проєкт.  Щоб дізнатися про актуальні подробиці проведення 
конкурсу, необхідно слідкувати за оголошеннями на сторінці Програми за 
посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – 
Детальну інформацію про грантову програму Стипендіального фонду ім. 
Королеви Ядвіги, умови участі та актуальні дедлайни Ви можете знайти на 
сторінці Програми на сайті Ягеллонського університету (посилання) та в 
брошурі Програми (посилання).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stypendia.uj.edu.pl/en_GB/wlasne-fundusze/krolowej-jadwigi
https://stypendia.uj.edu.pl/en_GB/wlasne-fundusze/krolowej-jadwigi
https://stypendia.uj.edu.pl/documents/141626430/141675191/Regulamin_KJadwigi-EN.pdf
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Stypenidia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 

Kolegium Europejskiego 

Стипендії в рамах Європейської політики сусідства  

на навчання в Коледжі Європи 

 Тип програми: стипендіальна програма для випускників магістратури та 
бакалаврату 

 Хто є організатором програми? – Програму реалізує Коледж Європи 
(Kolegium Europejskie / College of Europe) – незалежний післядипломний заклад 
освіти з європеїстики, один з кампусів якого знаходиться у Варшаві (Польща). 
Фінансує Програму уряд Республіки Польща в рамах т.зв. Європейської 
політики сусідства. 

 В чому полягає пропозиція? – В рамах цієї стипендіальної програми 
громадяни України, що мають дипломи бакалавра або магістра, зможуть 
протягом року навчатися у варшавському кампусі Коледжа Європи за 
програмою підготовки магістрів «Європейські міждисциплінарні студії» 
(Interdyscyplinarne Studia Europeistyczne / European Interdisciplinary Studies). 
Навчання проводиться англійською та французькою мовами за чотирма 
спеціальностями: 

 європейські суспільні справи та політика; 

 роль ЄС у світі; 

 європейська історія та цивілізація; 

 ЄС та його сусіди. 

З детальним описом освітніх пропозицій за кожною зі спеціальностей можна 

ознайомитись за посиланням. 

Стипендія покриває вартість навчання, а також витрати на проживання, 

харчування та транспорт. Щороку громадянам України виділяється до 7 

стипендій. 

 Хто може скористатися з пропозиції? – Участь в стипендіальній програмі 
навчання в Коледжі Європи в рамах Європейської політики сусідства можуть 
взяти особи, які: 

 є громадянами України; 

 мають диплом магістра* (мінімум 240 кредитів ЄКТС) або навчаються на 
останньому курсі магістратури за спеціальністю зі сфери соціогуманітарних 
наук** (правознавство, економіка, політологія, соціологія, історія, філософія, 

Термін прийому заявок:  

січень кожного року 

https://www.coleurope.eu/study/european-interdisciplinary-studies/academic-programme
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географія, лінгвістика або журналізм): 

- *у випадку, якщо кандидат має особливо високі кваліфікації відповідно 
до обраної ним/нею спеціальності в рамах програми «Європейські 
міждисциплінарні студії», допускається наявність диплому бакалавра, 
а не магістра; 

- ** у випадку, якщо кандидат досяг особливо високих успіхів у навчанні 
та глибоко цікавиться проблемами євроінтеграції, допускається також 
наявність диплому з іншої спеціальності (включаючи природничі, 
технічні науки тощо); 

 володіють англійською мовою щонайменше на рівні В2 і французькою 
щонайменше на рівні В1*: 

- *у випадку, якщо кандидат володіє англійською на рівні С1 або С2, 
досягнув особливих успіхів у навчанні та має високу мотивацію до 
покращення своїх навичок володіння французькою, при вступі 
допускається знання французької на рівні А2. 

 Як скористатися з пропозиції? – Щоб стати учасником стипендіальної 
програми, необхідно після оголошення конкурсу подати заявку в електронній 
формі за посиланням. Заявка містить таку інформацію та документи 
(документи завантажуються в форматі PDF в оригіналі та в перекладі на 
англійську або французьку) :  

 опис освітнього та професійного досвіду; 

 резюме в форматі Europass; 

 документи, що посвідчують мовні компетенції; 

 мотиваційний лист (до 600 слів);  

 контактні дані двох наукових керівників або викладачів, що можуть надати 
рекомендацію для кандидата;  

 копії дипломів та додатків до них (в тому числі -- за наявності – диплом 
учасника програми Еразмус);  

 копія паспорту; 

 паспортне фото.  

З детальними інструкціями щодо подання електронної заявки можна 
ознайомитись за посиланням. 

 Яким є кінцевий термін подання заявок? –  Конкурсний набір на вступ до 
Коледжу Європи за програмою підготовки магістрів «Європейські 
міждисциплінарні студії» оголошується щороку у жовтні і закінчується у січні 
наступного року. Щоб дізнатися про актуальні подробиці проведення конкурсу, 
необхідно слідкувати за оголошеннями на сторінці стипендіальної програми  за 
посиланням. 

 Де можна ознайомитись з детальними умовами участі в програмі? – 
Детальну інформацію про стипендіальну програму навчання в Коледжі Європи 
в рамах Європейської політики сусідства можна знайти за посиланням. Опис 
освітньої програми для підготовки магістрів «Європейські міждисциплінарні 
студії» розміщено за посиланням. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИІЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Спеціальний випуск №253 інформаційного бюлетеня «Джерело» 

можна знайти на сайті відділу: ipd.kpi.ua 

За додатковою інформацією звертайтеся до кімнати 171(5) головного корпусу. 

Тел. 204-80-19, контактна особа – Олена Кізуб. 

E-mail: s.shukayev@kpi.ua 

Керівник відділу координації міжнародної проєктної діяльності –  

Сергій Миколайович Шукаєв 

19/03/2021 
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