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Cтипендіальні програми для громадян України
НАУКОВІ
=========================================
СТИПЕНДІЯ СТУДІЙ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Студії Східної Європи готують спеціалістів «зі східних питань» не лише з Польщі,
але також з інших країн регіону. Надають можливість спільно вивчати питання
минулого, сьогодення та майбутнього країн, студенти яких беруть участь у проекті.
Адресат: для осіб, що отримали вищу освіту ІІ рівня (диплом магістра або
спеціаліста), бажано гуманітарних напрямів
Тривалість: 4 семестри
Організатор: Студії Східної Європи Варшавського Університету
Початок навчання: з 1 жовтня
Місце навчання: Варшава
Термін надсилання документів: 15 березня
Рік заснування: 2001
Детальна інформація: www.studium.uw.edu.pl

=======================================
СТИПЕНДІЯ ім. КШИШТОФА СКУБІШЕВСЬКОГО
під почесним патронатом Міністра закордонних справ Польщі
Стипендія надає можливість проходження індивідуального річного стажування у
Варшавському університеті або в іншому вищому навчальному закладі Польщі у
галузі права, політичних наук або новітньої історії і має на меті поширення
демократичних ідей, прав людини та принципів правової держави.
Адресат: особи, які мають закінчену вищу освіту та захистили кандидатську
дисертацію (або мають значний науковий доробок), а також особи, що мають великі
досягнення на благо суспільства.
Тривалість стажування: протягом навчального року
Організатор: Студії Східної Європи Варшавського Університету
Детальна інформація: www.studium.uw.edu.pl

=======================================

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА
ім. СТЕФАНА БАНАХА
Стипендії призначені для двохрічного магістерського навчання у державних
польських вузах. На першому етапі реалізації програми в 2013/2014 навчальному році
було прийнято 50 студентів; у наступному році планується прийняти 100 осіб.
Адресат: громадяни країн-членів Східного Партнерства,
- із закінченою вищою освітою І рівня (не більше, ніж 3 роки тому);
- в 2013/2014 навчальному році навчаються на останньому курсі бакалаврату;
- у випадку відсутності форми навчання І рівня у системі вищої освіти країни-члена
Східного Партнерства, в 2013/2014 навчальному році навчаються на передостанньому
курсі магістерського або рівнозначного навчання
на напрямах: точні, природничі, технічні, економічні науки, а також
європеїстика/європейське право та володіють польською мовою на рівні, що дає
можливість навчатися у Польщі.
Тривалість навчання: 4 семестри
Організатор: Міністерство закордонних справ Польщі у співпраці з Міністерством
науки та вищої освіти. Координацією програми, а також набором студентів
займається Бюро визнання освіти та міжнародного обміну (BUWiWM).
Початок навчання: з 1 жовтня
Місце навчання: кандидати самостійно обирають навчальний заклад і напрям, на
якому хочуть вчитись, серед тих, які пропонує польський державний вуз
Термін надсилання документів: 21 червня
Рік заснування: від 2013 року
Докладна інформація: http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm

=======================================
СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА
ім. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА
Стипендія призначається особам, які особливо цікавляться: економікою та
управлінням, адміністрацією (зокрема, бізнесом, діяльністю неурядових організацій,
культурою, охороною навколишнього середовища, охороною здоров’я); публічною
адміністрацією (урядовою та муніципальною); правом; суспільними науками
(суспільною психологією, cоціологією); політичними науками та міжнародними
відносинами; політикою розвитку та гуманітарною допомогою. Участь у стипендії
можуть взяти кандидати з України, Білорусі, Росії, Молдови, Казахстану,
Вірменії, Грузії, Азербайджану та Киргизстану.
Половину дотеперішніх учасників програми складають українці.
Головна мета програми - це зміцнення демократії, громадянського суспільства,
вирівнювання шансів індивідуального та суспільного розвитку, розвиток ринкової
економіки, а також можливість ділитися польським досвідом у сфері
трансформації з державами Центрально-Східної Європи.
Адресат: випускники вищих навчальних закладів, зокрема: викладачі вузів, експерти,
політики, працівники урядових та муніципальних установ, підприємці, менеджери,
керівники позаурядових організацій, ініціатори культурних заходів та громадські
активісти, журналісти

Тривалість: приблизно 10 місяців
Організатор: Польсько-Американський Фонд Свободи
Термін навчання: вересень-червень кожного навчального року
Місце: Варшава, Краків, Познань, Вроцлав, Люблін
Термін надсилання документів: січень-березень кожного року
Стипендія започаткована: 2000 рік
Детальна інформація: www.kirkland.edu.pl

==================================================
СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ
ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
Стипендії призначені для видатних гуманітаріїв. Під час перебування у Польщі
стипендіат матиме можливість заглибитись у таємниці теми дослідження, а також
ознайомитись із найновішими науковими досягненнями у своїй галузі. Кожний
стажист перебуватиме під особистим керівництвом польського науковця.
Адресати: для випускників: міжнародних відносин, історії, політології,
журналістики, соціології, суспільної психології, етнології, адміністрації, управління і
права з Росії, України, Білорусі, Молдови та держав Закавказзя та Центральної Азії. У
програмі кожного року бере участь 70 стипендіатів, які стажуються у найкращих
польських ВУЗах.
Тривалість: 9 місяців
Організатор: Міністерство Закордонних Справ
Реалізатор: Бюро визнання освіти та міжнародного обміну Міністерства науки і
вищої освіти (BUWiWM)
Термін стажування: 1 жовтня - 30 червня кожного навчального року
Місце стажування: вищі навчальні заклади у Польщі
Термін надсилання документів: до 1 березня
Рік заснування: 2003
Детальна інформація: www.msz.gov.pl, www.studium.uw.edu.pl
www.kijow.polemb.net

=======================================
СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОЛЕГІУМУ у НАТОЛІНІ
Європейський колегіум у Натоліні (під Варшавою) пропонує ряд стипендій, що
призначаються кандидатам з країн Європейської політики сусідства (European
Neighbourhood Policy) для післядипломного навчання. Стипендія включає повну
вартість навчання, проживання та харчування упродовж одного року навчання.
Детальну інформацію стосовно програми навчання та стипендіальних пропозицій
можна знайти на інтернет-сторінці www.coleurope.eu У випадку запитань просимо
звертатись на електронну адресу: natolin.info.pl@coleurope.eu

Більше інформації знаходиться на інтернет-сторінці:
http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=admisscholar_ENPR

=======================================
СТИПЕНДІЯ КАСИ ім. МЯНОВСЬКОГО
Стипендіальна програма „Fellowships Research & Experience II”.
Метою програми є підтримка наукових досліджень, які дають змогу поділитися
польським досвідом, з особами з нижченазваних країн, з впровадження системних
змін, вільноринкової економіки, формули правової держави та громадянського
суспільства. Це може сприяти залученню іноземних стипендіатів до спільних
науково-дослідних проектів з польськими партнерами. Програма реалізується завдяки
науково-дослідному або професійному стажуванню. Стажування відбувається у
порозумінні з польськими вищими навчальними закладами та науковими центрами.
Адресат: стипендії призначені для осіб з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії,
Молдови, України та Росії, які хочуть реалізувати науково-дослідний проект у
Польщі.
Термін стажування: від 2 до 6 місяців
Організатор: Каса ім. Мяновського. Проект фінансується в рамках програми
Польсько-Американського Фонду Свободи «Зміни у регіоні» RITA, що реалізується
Фондом «Освіта для демократії» (Fundacja «Edukacja dla Demokracji»)
Місце стажування: наукові осередки на території усієї Польщі
Термін надсилання заявок: до 15 вересня
Детальніша інформація: http://www.mianowski.waw.pl/programstypendialny/program-stypendialny-dla-bialoruskich-naukowcow/?lang=pl

=========================================
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ КОНКУРС
МІЖНАРОДНОГО ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ
З Вищеградського Фонду можуть скористатись особи не лише з країн
Вищеградської Четвірки (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина), але також з країн
Східної Європи.
Адресат: аспіранти та студенти післядипломного навчання
Термін стажування: 10 місяців (2 семестри)
Організатор: Міжнародний Вишеградський Фонд
Час стажування: жовтень – червень кожного навчального року
Місце стажування: країни Вишеградської Групи
Термін надсилання заявок: до 31 січня
Dodatkowe informacje: www.visegradfund.org

=========================================

НАУКОВА СТИПЕНДІЯ
з ФОНДУ КОРОЛЕВИ ЯДВІГИ
Фонд засновано з метою вшанування пам’яті про життя та діяльність Королеви
Ядвіги, яка весь свій приватний маєток пожертвувала на відновлення Краківської
Академії. Від того часу університет функціонує безперервно протягом 600 років.
Стипендії призначаються для осіб з країн колишнього Радянського Союзу,
Балканських країн, а також Центральної та Східної Європи. Фонд утримується
завдяки дотаціям та пожертвуванням фізичних та юридичних осіб.
Адресати: викладачі та аспіранти вищих навчальних закладів, які представлять
дослідницький проект
Тривалість стажування: від 1 до 6 місяців
Організатор: Ягеллонський університет у Кракові
Термін стажування: жовтень-червень
Місце стажування: Краків
Термін надсилання документів: 31 травня щороку
Стипендія започаткована: у 2000 році
Додаткова інформація: www.uj.edu.pl/funduszestypendialne

=========================================
НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ ім. ЮЗЕФА ДІЄТЛА
Стипендія адресована особам зі Східної Європи. Фінансована Ягеллонським
університетом та міською адміністрацією Кракова
Адресати: для аспірантів ВУЗів у галузі медичних наук
Тривалість: 12 місяців
Організатор: Ягеллонський університет у Кракові
Термін: жовтень-вересень
Місце: Краків
Термін надсилання документів: 15 червня щороку
Стипендія започаткована: у 2004 році
Детальніша інформація: www.uj.edu.pl/funduszestypendialne

МИСТЕЦЬКІ
=========================================
GAUDE POLONIA
Програма служить побудові добрих відносин та міжкультурного порозуміння між
Польщею та її найближчими сусідами. Перебування у Польщі надає можливість
познайомитись із сучасною польською культурою.
Адресат: для молодих митців, художників, музикантів та перекладачів польської
літератури, які представляють наступні сфери: кіномистецтво, фотографію,
реставрацію пам’яток старовини, літературу/переклад, музику, візуальне мистецтво,
театр, мистецтвознавство, театр і кіно
Тривалість: 7 місяців
Організатор: Національний Центр Культури у Варшаві

Термін: 1 лютого - 31 липня
Термін надсилання документів: 15 жовтня
Стипендія започаткована: у 2003 році
Докладна інформація: www.nck.pl/gp

=========================================
TEZAURUS POLONIA
Програма адресована особам, які ведуть дослідження у галузі культури, історії та
багатокультурної спадщини давньої та сучасної Республіки Польща, а також
Центральної Європи. До участі у програмі запрошуються також особи, чия
діяльність пов’язана як з практичною стороною управління та охорони культурної
спадщини, так і з теоретичними дослідженнями у сфері культурної спадщини,
історії, соціології, етнографії та антропології.
Адресати: Програма Senior: для професорів і старших наукових викладачів;
Програма Junior: для кандидатів наук та аспірантів
Тривалість: 3 місяці
Організатор: Міністерство культури та національної спадщини Польщі, реалізує
Міжнародний Центр Культури
Термін стажування: 1 травня - 31 липня або 1 вересня - 30 листопада
Місце стажування: Краків
Термін надсилання документів: 15 січня-28 лютого; 15 травня-30 червня
Додаткова інформація: www.mck.krakow.pl , thesaurus@mck.krakow.pl

=========================================
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ ФОНД
МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ПОЛЬЩІ
Завданням Стипендіального фонду є підтримка наукових досліджень з історії
Польщі, а також заходів, що пропагують за кордоном історію Польщі.
Стипендії призначаються переможцям конкурсу на найкращий популяризаторський,
освітній або дослідницький проект.
Стипендію можна отримувати багаторазово.
Адресати: випускники вищих навчальних закладів, які займаються або бажають
займатися історією Польщі та мають щонайменше ступінь магістра.
Тривалість: 1-3 місяці, з можливістю продовження
Організатор: Музей Історії Польщі у Варшавi
Стипендія започаткована: у 2007 році
Детальна інформація: www.stypendia.muzhp.pl
www.polishhistory.pl

ПАРЛАМЕНТСЬКА СТИПЕНДІЯ
=========================================

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА
ПАРЛАМЕНТСЬКОГО СТАЖУВАННЯ
Програму створено на зразок програми Міжнародної парламентської стипендії (IPS)
німецького Бундестагу та берлінських ВУЗів. Створює можливість активної участі у
політичному та парламентському житті Польщі. Під час стажування учасники
зможуть взяти участь, під керівництвом та опікою одного з депутатів Сейму
Республіки Польща в роботі окремої комісії сейму, членом якої є депутат.
Адресати: випускники вищих навчальних закладів
Тривалість: 3 місяці
Організатор: Канцелярія Сейму РП у співпраці з Варшавським Університетом
Термін: 14 березня - 11 червня
Місце: Варшава
Термін надсилання документів: 31 грудня
Стипендія започаткована: 2007 рік
http://mpsp.sejm.gov.pl

