
 

1 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE 

nr 28/2021 z dnia 4 października 2021 roku 

 

I. ZAKRES NABORU 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór 

wniosków o udział w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców – oferta 

wyjazdowa – rok akademicki 2022/2023 (dalej „Program”). 

 

II. OPIS PROGRAMU 

 

2.1. Cel Programu 

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa 

wyższego poprzez wymianę osobową studentów, doktorantów i nauczycieli 

akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi 

w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie 

krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na 

nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami 

akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji 

specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska 

akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów 

międzynarodowych, rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, 

pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek. 

Lista krajów, z którymi prowadzona jest wymiana w ramach Programu, wraz 

z opisem dostępnych form pobytu w danym kraju, stanowi Załącznik 1 do 

Ogłoszenia. 

Uwaga: możliwe jest rozszerzenie powyższej oferty wyjazdowej w przypadku 

wejścia w życie dalszych umów międzynarodowych i programów współpracy, 

podjęcia przez Polskę współpracy bilateralnej z innymi krajami lub otrzymania przez 

Agencję oferty stypendialnej drogą dyplomatyczną. 

W przypadku wycofania się kraju partnerskiego ze współpracy, oferta wyjazdowa 

może zostać wycofana, także po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków. 

Informacja o powyższym pojawi się bezzwłocznie na stronie www.nawa.gov.pl. 

 

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku 

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminach wskazanych poniżej: 
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Kraj 
Termin zgłoszenia wniosku do 

Agencji 

Białoruś 20 grudnia 2021 r. 

Bułgaria 20 grudnia 2021 r. 

Chiny 20 grudnia 2021 r. 

Chorwacja 20 grudnia 2021 r. 

Czechy 20 grudnia 2021 r. 

Egipt 20 grudnia 2021 r. 

Grecja 20 grudnia 2021 r. 

Japonia 31 marca 2022r. 

Kazachstan 20 grudnia 2021 r. 

Macedonia Północna 20 grudnia 2021 r. 

Mongolia 20 grudnia 2021 r. 

Rumunia 20 grudnia 2021 r. 

Serbia 20 grudnia 2021 r. 

Słowacja 20 grudnia 2021 r. 

Słowenia 20 grudnia 2021 r. 

Tajwan 20 grudnia 2021 r. 

Ukraina  20 grudnia 2021 r. 

Węgry 20 grudnia 2021 r. 

Wietnam 20 grudnia 2021 r. 

 

Termin złożenia wniosku upływa podanego dnia o godzinie 15:00:00 czasu lokalnego 

(Warszawa). 

Sposób złożenia 

wniosku 

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej 

w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku 

należy założyć konto w systemie teleinformatycznym Agencji.  

Język, w którym 

należy 

sporządzić 

wniosek 

Wniosek należy wypełnić w języku polskim. Załączniki do 

wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji 

językowej. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego 

w języku łacińskim. 

Maksymalna 

liczba 

wniosków, jakie 

może złożyć 

Wnioskodawca 

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w danym 

naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego 

Ośrodka goszczącego. W przypadku złożenia więcej niż jednego 

wniosku do oceny zostanie skierowany złożony jako ostatni 

w naborze. 

 

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu 

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być: 
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1) odbycie stażu naukowego; 

2) odbycie studiów częściowych; 

3) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich1); 

4) wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny od 5 do 21 dni); 

5) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie 

kursy językowe); 

6) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych; 

7) inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane 

z realizacją studiów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy 

naukowej. 

 

We wniosku Wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej wskazanych powyżej 

działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym Ośrodku goszczącym, 

wskazując ich cele, znaczenie dla jego studiów lub rozwoju jego kariery naukowej 

oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań. 

Dopuszczalna forma działań realizowana podczas pobytu uzależniona jest od kraju 

wyjazdu. Lista krajów, z którymi, prowadzona jest współpraca, wraz z opisem form 

działania dostępnych w poszczególnych krajach stanowi Załącznik 1 do Ogłoszenia.  

 

2.4. Ramy czasowe realizacji projektu 

Termin  Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które odbędą się 

w roku akademickim 2022/232 (w uzasadnionych przypadkach 

od 15 sierpnia 2022 r.) oraz szkół letnich i letnich kursów 

językowych, które odbędą się latem 2022 roku. 

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy 

w danym roku akademickim – w zależności od zapisów 

umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca 

międzynarodowa (bilateralna). 

Okres realizacji 

projektu 

Realizacja projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym. Na 

zasadzie odstępstwa od ww. zasady dopuszczalny jest okres 

przebywania poza ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 1/5 

ogólnego wymiaru pobytu (w tym konferencje, urlopy, wyjazdy 

okolicznościowe, inne nieobecności). 

 

 

                                                 
1 Dotyczy wyjazdów do Japonii, Kazachstanu i na Tajwan. 
2 Nie dotyczy Japonii, do której wyjazdy realizowane będą w roku 2023 r. oraz Tajwanu, których oferta 
dopuszcza realizację pełnych studiów magisterskich lub doktoranckich w ramach pobytu 
stypendialnego, rozpoczynającego się w roku 2022. 
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2.5. Uprawnieni Wnioskodawcy 

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne: 

1) odbywające studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie 

(minimum drugi rok studiów – za wyjątkiem letnich kursów językowych, 

o udział w których mogą ubiegać się również studenci I roku studiów) lub 

studia drugiego stopnia w polskich uczelniach lub 

2) kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia 

doktoranckie w polskich  

a) uczelniach, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, 

b) instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, działających na 

podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk, 

c) instytutach badawczych, działających na podstawie ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,  

d) instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

działających w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 

Badawczej Łukasiewicz; 

e) międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na 

podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub 

3) będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie 

wcześniej niż dwa lata przed dniem ogłoszenia naboru oraz które planują 

wyjazd do kraju, z którym współpraca przewiduje wypłatę stypendium 

przez stronę przyjmującą lub 

4) będące nauczycielami akademickimi lub – w szczególnych przypadkach 

– innymi pracownikami w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, 

instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie badawczym. 

 

Program otwarty jest dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich 

reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa 

międzynarodowa stanowi inaczej.  

 

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi kryteriów dla 

poszczególnych krajów (np. wiek kandydatów). W przypadku niektórych krajów lista 

uczelni, w których może odbywać się pobyt stypendialny jest zamieszczona 

w ofercie danego kraju (np. Meksyk). Posiadanie zaproszenia, czy potwierdzenie 

istniejącej współpracy jest warunkiem koniecznym uzyskania stypendium (chyba że 

warunki szczegółowe wymiany z danym krajem stanowią inaczej). Nie dotyczy to 

kursów letnich. Stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są w pierwszej 
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kolejności dla studentów i nauczycieli akademickich filologii obcych, pragnących 

pogłębić znajomość języka studiów. 

 

UWAGA: Stypendyści poprzednich edycji Programu wymiany osobowej studentów 

i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa, mają możliwość 

ponownej aplikacji po upływie okresu karencji, trwającego 1 kolejny nabór w ramach 

programu.  

Wymóg ten nie obejmuje osób, które uczestniczyły w letnich kursach językowych 

oraz osób, które zostały zakwalifikowane na wyjazdy w ramach edycji Programu 

2020, jednakże z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, nie miały możliwości 

rozpoczęcia realizacji zwycięskich projektów. Warunkiem przyznania środków  

w naborze będzie złożenie rezygnacji z dofinansowania uzyskanego w ww. 

edycjach Programu i zwrot otrzymanych środków (jeśli dotyczy). 

 

 

2.6. Lista informacji wymaganych we wniosku i załączników do wniosku 

Do wniosku należy dołączyć: 

 

1) studenci studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych 

magisterskich oraz absolwenci studiów wyższych, którzy uzyskali 

dyplom nie wcześniej niż dwa lata przed obecną rekrutacją: 

a) pismo z uczelni popierające udział Wnioskodawcy w Programie, 

wydane przez właściwe biuro współpracy z zagranicą lub inną 

powołaną do tego jednostkę ogólnouczelnianą wraz 

z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego roku studiów; 

wzór pisma stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia3 

b) cv studenta z uwzględnieniem jego szczególnych osiągnięć 

c) plan badawczy pobytu – zakres planowanych do realizacji zadań, 

wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka goszczącego  

d) list motywacyjny uzasadniający chęć wyjazdu i opisujący zakładany 

wpływ uczestnictwa na  dalszą karierę akademicką 

e) kopie dyplomów wraz z ocenami (dotyczy absolwentów studiów 

I lub II stopnia) 

f) opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej – opinia 

o kandydacie i planowanym projekcie / programie wyjazdu 

g) kopia potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez partnera 

zagranicznego – chyba że w opisie szczegółowym oferty do danego 

                                                 
3Absolwenci studiów wyższych, którzy w momencie składania wniosku  nie posiadają statusu studenta 
nie mają obowiązku załączania pisma z uczelni (dotyczy wyłącznie wyjazdów do krajów, z którymi 
współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą). 



 

6 

 

kraju widnieje inna informacja; wymóg nie dotyczy kursów 

językowych) 

 

2) Doktoranci i  nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi: 

a) pismo z uczelni popierające starania Wnioskodawcy, wydane przez 

biuro współpracy z zagranicą lub inną powołaną do tego celu 

jednostkę ogólnouczelnianą; w przypadku doktorantów pismo 

musi zawierać potwierdzenie statusu doktoranta; wzór pisma 

stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

b) cv Wnioskodawcy, zawierające  m.in.: informacje o wykształceniu, 

przebiegu pracy badawczej ze wskazaniem instytucji i roli 

w projekcie, stażach naukowych, nagrodach, dodatkowej 

działalności naukowej (członkostwo w towarzystwach 

i organizacjach naukowych) – o objętości nie większej niż 3 strony 

c) wykaz publikacji – max 10 publikacji nie starszych niż z roku 2016 

d) plan badawczy pobytu opisujący aktywności planowane do realizacji 

w ośrodku goszczącym  wraz  z uzasadnieniem wyboru ośrodka 

goszczącego  

e) przewidywany wpływ uczestnictwa w programie na rozwój kariery 

naukowej Wnioskodawcy 

f) opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej – opinia 

o kandydacie i planowanym projekcie / programie wyjazdu (nie 

dotyczy osób ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem 

profesora) 

g) kopia najwyższego uzyskanego dyplomu 

h) kopia potwierdzenia przyjęcia na staż od partnera zagranicznego 

lub kopia korespondencji z ośrodkiem, do którego kandydat się 

udaje (nie dotyczy kursów językowych) 

 

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do dofinansowania 

Założenia 

ogólne 

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.  

Ocena 

formalna 

Odbywa się na zasadach określonych Regulaminem (rozdz. IV ust. 

5.1 Regulaminu programów NAWA dla osób fizycznych). 

Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych także na 

późniejszym etapie oceny, po zakończeniu oceny formalnej. 

Ocena 

merytoryczna 

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Zespół Oceniający 

powołany przez Dyrektora Agencji i prowadzi do ustalenia listy 

rankingowej wniosków. Ocena merytoryczna jest przeprowadzana 

dla wniosków, które spełniły wymogi formalne.  
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Lista rankingowa wniosków ustalona przez Zespół jest 

akceptowana przez Dyrektora Agencji. 

Dla studentów i absolwentów będą obowiązywać następujące 

kryteria: 

Kryterium Punktacja 

Dotychczasowy przebieg studiów, osiągniecia 

akademickie 

40 

Uzasadnienie wyjazdu naukowego, plan 

badawczy, oraz uzasadnienie wyboru ośrodka 

goszczącego (jeśli dotyczy) 

40 

Wpływ uczestnictwa w wyjeździe naukowym 

na  dalszą karierę akademicką 

20 

SUMA 100 

 

Dla doktorantów i nauczycieli akademickich będą obowiązywać 

następujące kryteria: 

 

Kryterium Punktacja 

Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub 

akademickiej i osiągnięcia kandydata, w tym 

przede wszystkim publikacje, udział w projektach 

badawczych, odbyte staże zagraniczne. 

40 

Wartość naukowa przedstawionego projektu 

badawczego, uzasadnienie wyjazdu oraz wyboru 

ośrodka goszczącego 

40 

Wpływ wyjazdu na dalszy rozwój naukowy 

wnioskodawcy 

20 

SUMA 100 

 

Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskuje wniosek, który łącznie 

uzyskał przynajmniej 60 punktów. 

 
Uwaga (dotyczy Wnioskodawców, których stypendia są finansowane przez stronę 

przyjmującą): Wnioskodawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego Agencji o wynikach postępowania, zaś osoby zakwalifikowane 

dodatkowo o wymaganiach odnośnie do dokumentów wymaganych przez Zagraniczną 

instytucję partnerską oraz o terminie, w jakim zobowiązane są złożyć te dokumenty w Agencji. 

Zagraniczne instytucje partnerskie mogą stawiać też dodatkowe wymagania, w tym rejestracji 

we własnych systemach teleinformatycznych.  

 

Agencja przekaże Zagranicznym instytucjom partnerskim informacje o zakwalifikowanych 

kandydatach wraz ze złożoną przez nich dokumentacją do rozpatrzenia. 
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Po otrzymaniu od Zagranicznej instytucji partnerskiej informacji o przyjęciu zgłoszonych 

Wnioskodawców, Dyrektor Agencji podejmuje w stosunku do zaakceptowanych osób decyzję 

o przyznaniu środków finansowych. W odniesieniu do osób zakwalifikowanych na pobyt na 

warunkach stypendium strony przyjmującej, Wnioskodawca otrzymuje informację o rezultacie 

procedury rekrutacyjnej. W ww. decyzji Wnioskodawca zostanie poinformowany o dalszych 

czynnościach związanych z realizacją wyjazdu.  

 

2.8. Budżet projektu 

Źródło finansowana uzależnione jest od zapisów umowy, w oparciu o którą 

odbywa się współpraca międzynarodowa (bilateralna). Jeśli umowa 

międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program 

zapewnia środki finansowe w formie stypendium w związku z  pobytem Stypendysty 

w zagranicznym Ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu 

oraz etapu kariery akademickiej Stypendysty. 

W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez 

stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, 

w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego. 

 

STAWKI STYPENDIALNE4 
Kraj Stawka miesięczna 

w PLN studenci 

Stawka miesięczna 

w PLN doktoranci, 

nauczyciele akademiccy 

i inni pracownicy uczelni 

z tytułem zawodowym 

magistra 

Stawka miesięczna 

 w PLN 

nauczyciele akademiccy  

posiadający co najmniej 

stopień doktora 

Białoruś n/d 2500 3000 

Bułgaria 2200 2500 3700 

Chiny 2200 2500 3700 

Chorwacja Styp. str. przyjmującej Styp. str. przyjmującej Styp. str. przyjmującej 

Czechy 2200 2500 3700 

Egipt 2200 2500 3700 

Grecja Styp. str. przyjmującej Styp. str. przyjmującej Styp. str. przyjmującej 

Japonia Styp. str. przyjmującej Styp. str. przyjmującej n/d 

Kazachstan 2200 n/d n/d 

Macedonia 

Północna 

1500 2000 3000 

Mongolia 2200 2500 3700 

Rumunia 2200 2500 3700 

Serbia 1500 2000 3000 

Słowacja 2200 2500 3700 

Słowenia Styp. str. przyjmującej Styp. str. przyjmującej Styp. str. przyjmującej 

                                                 
4 Uwaga: nie dotyczy letnich kursów językowych. Letnie kursy językowe są każdorazowo finansowane 
przez stronę przyjmującą i w przypadku wyjazdu na nie, Wnioskodawcy nie przysługuje dodatkowe 
finansowanie z budżetu Agencji. 
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Tajwan Styp. str. przyjmującej Styp. str. przyjmującej n/d 

Ukraina  1500 2000 3000 

Węgry 2200 Styp. str. przyjmującej Styp. str. przyjmującej 

Wietnam 2200 2500 3700 

 

W trakcie pobytu w uzasadnionych wypadkach możliwe jest wnioskowanie do 

Dyrektora NAWA przez Stypendystę, który pobiera stypendium wypłacane przez 

Agencję, o przyznanie jednorazowego zasiłku losowego w wysokości 1000 zł. 

 

W ramach Programu Stypendystom nie przysługują żadne inne świadczenia poza 

wyżej wymienionymi. Po rozpoczęciu pobytu nie jest możliwe zwiększenie środków 

przyznanych decyzją Dyrektora. Zwiększenie stypendium nie jest też możliwe 

w przypadku zmiany statusu Stypendysty po złożeniu wniosku (np. uzyskanie 

stopnia doktora).  

 

Realizacji programu nie można łączyć z finansowaniem w formie stypendium 

z  innych źródeł, w tym ze stypendium programu Erasmus Plus. 

 

Aby otrzymać pełną stawkę stypendialną za dany miesiąc, Stypendysta winien 

przebywać w ośrodku goszczącym przez co najmniej 15 dni w danym miesiącu5. 

W przypadku pobytu od 5 do 14 dni w danym miesiącu, przysługuje połowa stawki 

stypendialnej. Za pobyt od 1 do 4 dni w danym miesiącu, stypendium Dyrektora 

Agencji za ten miesiąc nie przysługuje. 

 

2.9. Schematy płatności (dotyczy pobytów ze stypendium Dyrektora Agencji) 

W ramach projektu Stypendium będzie przekazane: 

1) w przypadku pobytów do 6 miesięcy w jednej transzy nie wcześniej niż 

w terminie 60 dni przed rozpoczęciem pobytu (zgodnie ze schematem 

A realizowania płatności w ramach Programów, określonym 

w Regulaminie)  

2) w przypadku pobytów powyżej 6 miesięcy – pierwsza transza za okres 

pierwszych 6 miesięcy w danym roku akademickim będzie przekazana 

nie wcześniej niż w terminie 60 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu, 

druga i kolejne transze dopełniające liczbę miesięcy stypendialnych 

przysługujących zgodnie z umową zostaną przekazane każdorazowo po 

złożeniu raportu częściowego. 

 

2.11. Umowa stypendialna 

Podpisanie umowy stypendialnej ze Stypendystą zakwalifikowanym na wyjazd do 

kraju, z którym obowiązuje umowa przewidująca wypłatę stypendium przez stronę 

                                                 
5 Terminy miesięczne liczone są zgodnie z Art. 110 i n. Kodeksu cywilnego 
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wysyłającą następuje w Systemie teleinformatycznym Agencji, na podstawie 

ostatecznej decyzji Dyrektora o przyznaniu środków finansowych w ramach 

Programu. 

 

W przypadku niepodpisania umowy stypendialnej z Agencją przez Wnioskodawcę 

wyłonionego w naborze, środki finansowe może otrzymać kolejny Wnioskodawca 

z listy rankingowej. 

 

W przypadku zakwalifikowania Wnioskodawcy na wyjazd do kraju, z którym 

obowiązuje umowa przewidująca wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, 

może być on zobowiązany przez partnera zagranicznego do podpisania umowy 

stypendialnej, o treści określonej przepisami kraju przyjmującego. 

 

 

2.12 Składanie raportów i ich weryfikacja 

W przypadku pobytów ze stypendium Dyrektora Agencji dłuższych niż 6 miesięcy, 

Stypendysta zobowiązany jest do złożenia za pomocą systemu teleinformatycznego 

Agencji raportu częściowego w postaci zaświadczenia o kontynuacji 

stażu/studiów/studiów częściowych po upływie 5 miesiąca odbywania tegoż 

stażu/studiów/studiów częściowych, ale nie później niż 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia pobytu; zaświadczenie powinno być wystawione przez Ośrodek 

goszczący nie wcześniej niż 14 dni przed dniem wysłania. 

W przypadku studiów trwających dwa lata, procedura raportowania obowiązuje 

według podanego schematu w każdym z dwóch lat akademickich. 

W ciągu 30 dni od zakończenia pobytu zagranicznego, uczestnik zobowiązany jest 

przedstawić Agencji raport z pobytu i zaświadczenie z uczelni przyjmującej, że 

planowany pobyt się odbył.  

 

Niezłożenie raportu końcowego wraz z zaświadczeniem we wskazanym terminie 

może stanowić podstawę do niedopuszczenia Stypendysty do kolejnego Naboru do 

Programach ogłaszanych przez Agencję i do wezwania do zwrotu otrzymanych 

środków. 

Wzory raportu częściowego oraz końcowego dla Stypendystów wyjeżdżających na 

pobyty ze stypendium Dyrektora Agencji stanowią Załącznik 5 do Ogłoszenia. 

 

2.13. Prawa i obowiązki stypendysty programu 

Do obowiązków Stypendysty należy: 

1) realizacja, zgodnie z wnioskiem, programu studiów, aktywności 

naukowej, dydaktycznej lub innej wskazanej we wniosku; 
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2) posiadanie co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, 

uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia 

i transportu do szpitala, obejmującego pobyt w ośrodku goszczącym oraz 

podróż do tego ośrodka i podróż powrotną do Polski; Stypendysta będący 

obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, o ile 

podlega tam ubezpieczeniu, jest zobowiązany posiadać co najmniej 

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeżeli ośrodek goszczący 

znajduje się w Unii Europejskiej; 

 

do obowiązków Stypendysty, który pobiera Stypendium wypłacane przez Agencję 

należy ponadto: 

3) terminowe złożenie raportu częściowego (o ile jest wymagany) i raportu 

końcowego, wraz z zaświadczeniem z uczelni przyjmującej, że 

planowany pobyt się odbył; 

4) niezwłoczne informowanie Agencji o zmianach w realizacji projektu; 

5) informowanie Agencji o swoich sukcesach naukowych czy dydaktycznych 

– zarówno w trakcie trwania projektu, jak i na etapie raportowania oraz 

ewaluacji – w tym o publikacjach powstałych w trakcie lub efekcie pobytu/ 

wnioskach grantowych/ projektach wdrożeniowych itd.; 

6) umieszczanie na wszystkich publikacjach będących efektem realizacji 

pobytu pełnej nazwy w języku polskim lub angielskim Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej; 

7) prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej, w szczególności rozliczenie 

się z przyznanych środków finansowych. 

 

2.14. Kwota środków dostępnych w Naborze 

Całkowita alokacja na nabór wynosi 700 000 PLN, przy czym Agencja zastrzega 

sobie możliwość zwiększenia alokacji środków. 

 

2.15. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru 

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi po stronie polskiej do 31 marca 2022 roku, 

chyba że niniejsze Ogłoszenie przewiduje późniejszy niż 20 grudnia 2021 r. termin 

składania wniosków na wyjazdy do danego kraju.  

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione merytorycznie 

i zaopiniowane do finansowania, zostaną przekazane do dalszego procedowania 

instytucjom partnerskim krajów, z którymi prowadzona jest wymiana. Wnioskodawcy 

tacy, mogą zostać poproszeni o złożenie dodatkowej dokumentacji, wymaganej 

przez instytucje partnerskie kraju, z którym prowadzona jest wymiana. Ostateczną 

decyzję o przyjęciu kandydatów podejmują partnerzy zagraniczni. 
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2.16. Źródło finansowania Programu 

Środki krajowe. 

 

 

1. ZAŁĄCZNIKI 

1) Lista krajów, z którymi prowadzona jest współpraca wraz z opisem dostępnych form 

pobytu w ramach Programu  

2) Wzór pisma zgłaszającego z uczelni – studenci 

3) Wzór pisma zgłaszającego z uczelni – doktoranci i naukowcy 

4) Wzór wniosku wraz z załącznikami 

5) Wzory raportów 

6) Wzór Umowy 

7) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych 

 

2. KONTAKT Z AGENCJĄ 

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do 

godz. 16:00): 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

ul. Polna 40 

00-635 Warszawa 

Agata Bader 

tel. 22 390 35 13 

e-mail: agata.bader@nawa.gov.pl  

(Chiny, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Tajwan, Wietnam) 

 

Elżbieta Dybcio-Wojciechowska 

Tel. 22 390 35 24 

e-mail: elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl 

(Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Macedonia Północna, Rumunia, 

Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl
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Załącznik 1 
 
 

A. NAUKOWCY 
 

 

1. Białoruś 

Strona białoruska przyjmie: 

 12 nauczycieli akademickich na jednomiesięczne staże. W przypadku mniejszej liczby 
kandydatów okres pobytu może ulec proporcjonalnie zwiększeniu 

Stypendium wypłaca strona polska. 

 

 

2. Bułgaria 

Strona bułgarska przyjmie: 

 pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 
10 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy) 

 doktorantów na pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy 

Stypendium wypłaca strona polska (z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona 
bułgarska). 

 

3. Chiny 

Chińska Republika Ludowa przyjmie 40 stypendystów studentów i nauczycieli akademickich 
lub pracowników naukowych na roczne studia lub staże naukowe, głównie w zakresie nauki 
języka chińskiego. 

Stypendium wypłaca strona polska 

Kandydaci na studia języka chińskiego nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni 
chińskiej. 

Wyjazdy mogą być realizowane wyłącznie na uczelniach zatwierdzonych przez władze 
chińskie. Ich lista znajduje się na stronie China 
ScholarshipCouncil: https://www.chinesescholarshipcouncil.com/ 

 

4. Czechy 

Strona czeska przyjmie nauczycieli akademickich na pobyty studyjne i badawcze w łącznym 
limicie rocznym do 30 miesięcy (długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 1 
do 5 miesięcy) 

Uwaga! Uczelnią przyjmującą może być wyłącznie uczelnia publiczna podległa Ministerstwu 
Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej (MSMT) 

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem letnich kursów językowych, które finansuje 

https://www.chinesescholarshipcouncil.com/
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strona czeska. 

 

5. Egipt 

Strona egipska przyznaje 40 miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze dla 
studentów i doktorantów w różnych dziedzinach nauki realizowane w egipskich uczelniach 
i instytucjach naukowych; 

Stypendium wypłaca strona polska. 

 

 

6. Grecja 

Strona grecka oferuje wymianę pracowników naukowo – dydaktycznych na krótkie (do 7 dni) 
pobyty naukowo – badawcze – do 10 osób (w tym 5 profesorów) rocznie 

Stypendia wypłaca strona grecka. 

Uwaga! Wizyta naukowa może odbyć się w terminie: wrzesień – grudzień 2022 r. 

  

7. Japonia 

Strona japońska oferuje 4 stypendia na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla 
studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia 
doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, 
ścisłych oraz dla artystów. 

Dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas. 

Wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu, kandydat musi posiadać 
dyplom ukończenia studiów. 

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach: 

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii 
w Warszawie 

Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. 
Kandydatów obowiązuje test z języka japońskiego oraz angielskiego (nieznajomość języka 
japońskiego nie dyskwalifikuje kandydata) – wszyscy kandydaci podchodzą do obu 
egzaminów niezależnie od poziomu znajomości języka. 

Ambasada Japonii w Warszawie przyjmuje wyłącznie wnioski od osób z obywatelstwem 
polskim. Kandydaci posiadający inne obywatelstwo powinni składać wnioski w Ambasadzie 
Japonii właściwej dla kraju obywatelstwa. 

O akceptację uczelni japońskiej, kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy, kiedy pomyślnie 
przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii 
w Warszawie – co oznacza, że na etapie wnioskowania do NAWA nie mają obowiązku 
załączania zaproszenia z uczelni japońskiej. 

Kandydaci z uczelni artystycznych zgłaszani są równolegle przez uczelnie macierzyste do 
Ministerstwa Kultury. 

Stypendia wypłaca strona japońska. 
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UWAGA: bieżąca rekrutacja dotyczy wyjazdów, które dojdą do skutku w roku 2023. Prosimy 
nie przesyłać zgłoszeń wcześniej niż w styczniu 2022 r. 

 

8. Macedonia Północna 

Strona macedońska przyjmie: 

 4 studentów lub naukowców na studia semestralne lub staże naukowe w łącznym 

limicie rocznym do 20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 12 miesięcy) 

Stypendia wypłaca strona polska - z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona 
macedońska. 

 

 

9. Mongolia 

Strona mongolska przyjmie łącznie do 16: 

 studentów polskich uczelni na semestralne formy kształcenia w zakresie języka 
mongolskiego lub staże naukowe, 

 nauczycieli akademickich polskich uczelni na staże naukowe na łączny okres do 64 

miesięcy 

Stypendia wypłaca strona polska. 

 

10. Rumunia 

Strona rumuńska przyjmie: 

 pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 
10 miesięcy 

 studentów i doktorantów na studia częściowe oraz pobyty studyjne w łącznym limicie 
rocznym do 20 miesięcy 

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona 
rumuńska. 

 

11. Serbia 

Strona serbska przyjmie:  

 stypendia na staże naukowe trwające od 1 do 9 miesięcy (w łącznym limicie do 32 
miesięcy) 

 stypendia na letnie kursy języka i kultury serbskiej (6 miejsc) 

Wyjazdy dojdą do skutku, pod warunkiem przekazania oferty przez stronę serbską. 

Stypendia wypłaca strona polska, z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona 
serbska. 
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12. Słowacja 

Strona słowacka przyjmie: 

 pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 
20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy) 

 doktorantów na pobyty studyjne w łącznym rocznym limicie do 8 miesięcy (długość 
pobytu może wynosić od 1 do 3 miesięcy) 

Stypendia wypłaca strona polska. 

 

13. Słowenia 

Strona słoweńska przyjmie pracowników naukowych oraz studentów na staże naukowe 
w łącznym limicie rocznym do 16 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 9 miesięcy) 

Uwaga! Zgodnie z zasadami rekrutacji partnera słoweńskiego (Agencji CMEPIUS), wiek 
studenta nie może przekraczać 26 lat (do ukończenia pobytu w Słowenii), wiek kandydatów 
na staże naukowe – do 30 lat. 

Stypendia wypłaca strona słoweńska. 

 

14. Ukraina 

Strona ukraińska oferuje staże naukowo-badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych 
– w sumie 40 osobomiesięcy 

Uwaga! Realizacja studiów częściowych/semestralnych i staży naukowo-badawczych 
w uczelniach ukraińskich musi odbywać się w uczelniach nadzorowanych przez Ministra 
Oświaty i Nauki Ukrainy w terminie: 1 września 2022 – 30 czerwca 2023 r. 

Stypendium wypłaca strona polska. 

 

15. Węgry 

Strona węgierska przyjmie: 

 pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 
18 miesięcy stypendialnych (tj. 18 osób na staże od 1 do 9 miesięcy) i 70 dni 
stypendialnych (5 osób na staże od 3 do 29 dni) 

 doktorantów na pobyty studyjne (limit 30 miesięcy stypendialnych) 

Uwaga! Doktoranci mogą aplikować również na krótkie wizyty studyjne od 3 do 29 dni. 

Stypendia wypłaca strona węgierska, z wyjątkiem pobytów studyjnych, które finansuje strona 
polska. 

 

16. Wietnam 

Strona wietnamska oferuje przyjęcie do 20 osób rocznie (studentów, uczestników studiów 
doktoranckich, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych) na staże naukowe, 
trwające do 10 miesięcy. 

Stypendia wypłaca strona polska. 
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B. STUDENCI 

 

1. 1.  Bułgaria 

Strona bułgarska przyjmie: 

 10 studentów filologii bułgarskiej na 5-cio miesięczne studia częściowe 

 studentów innych kierunków na studia częściowe w łącznym limicie rocznym do 30 
miesięcy 

 9 studentów filologii bułgarskiej oraz specjalistów w zakresie języka bułgarskiego na 
miesięczne kursy językowe 

Stypendium wypłaca strona polska (z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona 
bułgarska). 

 

2. Chiny 

Chińska Republika Ludowa przyjmie 40 stypendystów studentów i nauczycieli akademickich 
lub pracowników naukowych na roczne studia lub staże naukowe, głównie w zakresie nauki 
języka chińskiego. 

Stypendium wypłaca strona polska. 

Kandydaci na studia języka chińskiego nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni 
chińskiej. 

Wyjazdy mogą być realizowane wyłącznie na uczelniach zatwierdzonych przez władze 
chińskie. Ich lista znajduje się na stronie China 
ScholarshipCouncil: https://www.chinesescholarshipcouncil.com/ 

 

3. Chorwacja 

Strona chorwacka oferuje: 

 4 miejsca na studia semestralne (nauka języka chorwackiego) 

 3 miejsca na letnie kursy języka chorwackiego 

Stypendia wypłaca strona chorwacka. 

Uwaga! Kursy językowe – wymagana minimalna znajomość języka chorwackiego na poziomie 
B1 

 

4. Czechy 

Strona czeska przyjmie: 

https://www.chinesescholarshipcouncil.com/
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 studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich na pobyty studyjne 

i badawcze w łącznym limicie do 80 miesięcy rocznie (długość każdego 

indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy) 

 studentów filologii czeskiej na pobyty studyjne w łącznym limicie do 40 miesięcy 

rocznie (długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy) 

 letnie kursy języka czeskiego – 12 miejsc 

Uwaga! Uczelnią przyjmującą może być wyłącznie uczelnia publiczna podległa Ministerstwu 
Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej (MSMT) 

Stypendia wypłaca strona polska z wyjątkiem letnich kursów językowych, które finansuje 
strona czeska 

 

5. Egipt 

Oferta strony egipskiej obejmuje 40 miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze dla 
studentów i doktorantów w różnych dziedzinach nauki, realizowane w egipskich uczelniach 
i instytucjach naukowych; 

Stypendium wypłaca strona polska. 

 

 

6. Japonia 

Strona japońska oferuje 4 stypendia na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla 
studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia 
doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, 
ścisłych oraz dla artystów. 

Dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas. 

Wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu, kandydat musi posiadać 
dyplom ukończenia studiów. 

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach: 

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii 
w Warszawie 

Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. 
Kandydatów obowiązuje test z języka japońskiego oraz angielskiego (nieznajomość języka 
japońskiego nie dyskwalifikuje kandydata) – wszyscy kandydaci podchodzą do obu 
egzaminów niezależnie od poziomu znajomości języka. 

Ambasada Japonii w Warszawie przyjmuje wyłącznie wnioski od osób z obywatelstwem 
polskim. Kandydaci posiadający inne obywatelstwo powinni składać wnioski w Ambasadzie 
Japonii właściwej dla kraju obywatelstwa. 

O akceptację uczelni japońskiej, kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy, kiedy pomyślnie 
przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii 
w Warszawie – co oznacza, że na etapie wnioskowania do NAWA nie mają obowiązku 
załączania zaproszenia z uczelni japońskiej. 

Kandydaci z uczelni artystycznych zgłaszani są równolegle przez uczelnie macierzyste do 
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Ministerstwa Kultury. 

Stypendia wypłaca strona japońska. 

UWAGA: bieżąca rekrutacja dotyczy wyjazdów, które dojdą do skutku w roku 2023. Prosimy 
nie przesyłać zgłoszeń wcześniej niż w styczniu 2022 r. 

 

7. Kazachstan 

Strona kazachstańska przyjmie: 

 do czterech studentów na studia drugiego stopnia 

Stypendia wypłaca strona polska. 

 

8. Macedonia Północna 

Strona macedońska przyjmie: 

 4 studentów lub naukowców na studia semestralne lub staże naukowe w łącznym 

limicie rocznym do 20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 12 miesięcy) 

 4 studentów filologii macedońskiej na letnie kursy językowe 

Stypendia wypłaca strona polska - z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona 
macedońska. 

 

9. Mongolia 

Strona mongolska przyjmie łącznie do 16: 

 studentów polskich uczelni na semestralne formy kształcenia w zakresie języka 
mongolskiego lub staże naukowe, 

 nauczycieli akademickich polskich uczelni na staże naukowe na łączny okres do 64 

miesięcy 

Stypendia wypłaca strona polska. 

 

10. Rumunia 

Strona rumuńska przyjmie: 

 studentów i doktorantów na studia częściowe oraz pobyty studyjne - w łącznym limicie 

rocznym do 20 miesięcy 

 10 studentów filologii rumuńskiej oraz specjalistów w zakresie języka rumuńskiego na 

miesięczne kursy językowe 

Stypendia wypłaca strona polska - z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona 
rumuńska. 

 

11. Serbia 
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Strona serbska przyjmie:  

 stypendia na staże naukowe trwające od 1 do 9 miesięcy (w łącznym limicie do 32 

miesięcy) 

 stypendia na studia jednosemestralne dla studentów slawistyki (10 miejsc) 

 stypendia na letnie kursy języka i kultury serbskiej (6 miejsc) 

Wyjazdy dojdą do skutku, pod warunkiem przekazania oferty przez stronę serbską. 

Stypendia wypłaca strona polska, z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona 
serbska. 

 

12. Słowacja 

Strona słowacka przyjmie: 

 10 studentów filologii słowackiej i slawistyki na jednosemestralne studia częściowe 

 10 studentów innych kierunków na studia częściowe w limicie rocznym do 50 miesięcy 

 10 studentów filologii słowackiej oraz specjalistów w zakresie języka słowackiego na 

miesięczne kursy językowe 

Stypendia wypłaca strona polska, z wyjątkiem kursów językowych, które finansuje strona 
słowacka. 

 

13. Słowenia 

Strona słoweńska przyjmie: 

 pracowników naukowych oraz studentów na staże naukowe w łącznym limicie rocznym 

do 16 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 9 miesięcy) 

 studentów (zwłaszcza słowenistyki) na studia roczne lub semestralne w łącznym 

limicie rocznym do 30 miesięcy 

 5 studentów słowenistyki oraz specjalistów w zakresie języka słoweńskiego na 

jednomiesięczne kursy językowe 

Uwaga! Zgodnie z zasadami rekrutacji partnera słoweńskiego (Agencji CMEPIUS), wiek 
studenta nie może przekraczać 26 lat (do ukończenia pobytu na Słowenii) 

Stypendia wypłaca strona słoweńska. 

 

14. Tajwan 

 Taiwan Scholarship Program w roku akademickim 2022/23 - stypendia na studia  

Program Taiwan Scholarship przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Tajwanu (‘MOE’) 
oferuje studentom polskich uczelni (polskim obywatelom) pięć miejsc stypendialnych na 
studiach magisterskich lub doktoranckich na Tajwanie. Program – obok kształcenia – stawia 
sobie za cel  wzajemną komunikację oraz nawiązanie kontaktów i przyjaźni 
w międzynarodowym środowisku. 

 Stypendium Huayu Enrichment Scholarship (HES) – nauka języka chińskiego w roku 
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akademickim 2022/23 

Program Huayu Enrichment Scholarship przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Tajwanu 
(‘MOE’) oferuje studentom polskich uczelni (polskim obywatelom) dziewięć miejsc 
stypendialnych na rocznych (trwających rok akademicki) kursach języka chińskiego na 
Tajwanie. Program – obok kształcenia – stawia sobie za cel  wzajemną komunikację oraz 
nawiązanie kontaktów i przyjaźni w międzynarodowym środowisku. Roczne stypendia mogą 
być podzielone na krótsze okresy – trzymiesięczne lub semestralne. 

Uwaga: ze względu na wymogi instytucji partnerskiej oferta ograniczona do studentów 
posiadających obywatelstwo polskie. 

 

15. Ukraina 

Strona ukraińska przyjmie  

 do 10 osób na studia częściowe/semestralne 

 do 2 osób na studia magisterskie 

 do 3 osób na studia doktoranckie 

Uwaga! Realizacja studiów częściowych/semestralnych i staży naukowo-badawczych 
w uczelniach ukraińskich musi odbywać się w uczelniach nadzorowanych przez Ministra 
Oświaty i Nauki Ukrainy w terminie: 1 września 2022 – 30 czerwca 2023 r. 

Stypendium wypłaca strona polska. 

 

16. Węgry 

Strona węgierska przyjmie: 

 studentów na studia semestralne (limit 40 miejsc) 

 studentów na pobyty studyjne (limit 50 miesięcy stypendialnych) 

 studentów na letnie kursy językowe (limit 12 miejsc) 

Stypendia wypłaca strona polska, z wyjątkiem kursów językowych oraz staży naukowych, 
które finansuje strona węgierska. 

 

17. Wietnam 

Strona wietnamska oferuje przyjęcie do 20 osób rocznie (studentów, uczestników studiów 
doktoranckich, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych) na staże naukowe, 
trwające do 10 miesięcy. 

Stypendia wypłaca strona polska. 
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 ……………                                                                                 ……………………………. 
Nazwa i pieczątka Uczelni*      miejscowość, data  

 
 
 

Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej 
Polna 40  
00-635 Warszawa 

 
 
 
 
 Niniejszym zgłaszamy kandydaturę Pana/Pani…………………………w ramach naboru 
do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – 
oferta wyjazdowa. 
 
Kraj wnioskowanego wjazdu…………………… 

Wnioskowany okres pobytu (od – do)………...... 

Wydział…………………………………………… 

Kierunek studiów……………………………….. 

Stopień studiów (I st./II st./jednolite mgr)…………… 

Rok studiów…………………………………………… 

Średnia ocen za ostatni rok studiów………………… 

 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

 
*wydaje biuro współpracy z zagranicą lub inna powołana do tego jednostka ogólnouczelniana 
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 ……………                                                                                 ……………………………. 
Nazwa i pieczątka Uczelni*      miejscowość, data  

 
 

 
Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej 
Polna 40  
00-635 Warszawa 

 
 
 
 
 Niniejszym zgłaszamy kandydaturę Pana/Pani…………………………w ramach naboru 
do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – 
oferta wyjazdowa. 
 
Kraj wnioskowanego wjazdu…………………… 

Wnioskowany okres pobytu (od – do)………...... 

Wydział…………………………………………… 

Stopień lub tytuł naukowy…………… 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

 
*wydaje biuro współpracy z zagranicą lub inna powołana do tego jednostka ogólnouczelniana 

 


