
Meksyk
Kolumbia

Senegal
Nigeria
Angola
RPA
Mozambik
Tanzania
Kenia
Etiopia

Gruzja
Armenia
Azerbejdżan

Rosja
Białoruś
Ukraina
Mołdawia

Kazachstan
Kirgistan
Tadżykistan
Uzbekistan
Turkmenistan

Palestyna

Mongolia
Mjanma
Wietnam
Indonezja

1350 zł
stypendium (zakwaterowanie i utrzymanie)

 O programie 

Uruchomiony w 2003 roku, adresowany do osób, które ukończyły studia wyższe na 
kierunkach humanistyczno-społecznych (historia, stosunki międzynarodowe, polito-
logia, dziennikarstwo, socjologia, etnologia, kulturoznawstwo, psychologia społecz-
na, administracja, zarządzanie, prawo oraz kierunki pokrewne) i mogą wykazać się już 
pewnymi osiągnieciami naukowymi. O udział w programie mogą ubiegać się kandyda-
ci, którzy nie ukończyli 35 lat.

 Oferta stypendialna 

Stypendia przyznawane na 9 miesięczne staże naukowo – badawcze realizowane 
w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego. 

Wysokość stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania, 
wynosi 1350 PLN miesięcznie. 

Rekrutacja na stypendia odbywa się za pośrednictwem polskich placówek dyplo-
matycznych akredytowanych w krajach pochodzenia kandydatów.

Szczegółowe informacje o naborze do programu zamieszczane są na stronie inter-
netowej Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (www.studium.
uw.edu.pl).

Programy
stypendialne:
Polska pomoc rozwojowa

Rekrutacja na stypendia w ramach komponentu studenckiego odbywa się za pośred-
nictwem polskich placówek dyplomatycznych akredytowanych w krajach pochodzenia 
kandydatów.

Nabór na stypendia w ramach komponentu doktoranckiego odbywa się we współ-
pracy z polskimi uczelniami.

Po pierwszym roku kształcenia stypendyści mają możliwość wzięcia udziału w wy-
mianie studenckiej w ramach programu Erasmus +, w przypadku uczelni, które zawarły 
stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi. 

Szczegółowe informacje o naborze do programu zamieszczane są na stronie in-
ternetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.
buwiwm.edu.pl) oraz w serwisie Go Poland (www.go-poland.pl).

3. Program Stypendialny
Rządu RP dla Młodych Naukowców
pochodzących z państw powstałych po rozpadzie ZSRR

więcej informacji:



Ukraina
Białoruś
Gruzja
Armenia
Azerbejdżan
Mołdawia

nauki:
– ścisłe,
– przyrodnicze,
– techniczne,
– rolnicze, leśne i weterynaryjne

kierunki ekonomiczne,
eurpeistyka,
prawo (specjalność prawo europejskie)

nauki:
– humanistyczne,
– teologiczne,
– społeczne,
– ekonomiczne,
– prawne,
– matematyczne,
– fizyczne,
– chemiczne,
– biologiczne,
– o Ziemi,
– techniczne,
– rolnicze, leśne i weterynaryjne

nauki:
– matematyczne, 
– fizyczne,
– chemiczne,
– biologiczne,
– o Ziemi, 
– techniczne, 
– rolnicze, leśne i weterynaryjne

nauki:
– ścisłe,
– przyrodnicze,
– techniczne,
– rolnicze, leśne i weterynaryjne

75
stypendystów

1350 zł
stypendium (zakwaterowanie i utrzymanie)

50
komponent
studencki

25
komponent
doktorancki

60
stypendystów

45
komponent
studencki

15
komponent
doktorancki

1350 zł
stypendium (zakwaterowanie i utrzymanie)

 O programie – historia, sylwetka patrona, cele 

Uruchomiony w roku 2013 Program Stypendialny im. Stefana Banacha jest wspól-
ną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

Patronem programu jest Stefan Banach, wybitny polski matematyk, współtwórca 
lwowskiej szkoły matematycznej i działu matematyki zwanego analizą funkcjonalną. 
Postać niezwykle barwna i intrygująca, której wkład w rozwój światowej nauki pozo-
staje nie do przecenienia.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Part-
nerstwa Wschodniego poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji za-
wodowych obywateli tych państw. 

Ponadto udział w programie stanowi dla uczestników szansę na poznanie polskiej 
kultury i języka. Daje możliwość nawiązania znajomości z polskimi studentami i pra-
cownikami naukowymi polskich uczelni.

 Oferta stypendialna 

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II i III stopnia prowa-
dzone w uczelniach publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego. 

Wysokość stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania, 
wynosi 1350 PLN miesięcznie.

Oferta stypendialna adresowana jest do obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego 
UE (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina). 

Początkowo (pierwsze dwie edycje) program obejmował swym zakresem tylko studia 
II stopnia.

Począwszy od roku akademickiego 2015/16 program został rozszerzony o komponent 
doktorancki (funkcjonujący od roku akademickiego 2012/13 Program stypendialny dla 
obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce 
studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych). 

 O programie – historia, sylwetka patrona, cele 

Uruchomiony w roku 2015 Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza jest 
wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

Program stanowi rozszerzenie dotychczasowej oferty stypendialnej realizowanej 
w ramach Programu stypendialnego dla obywateli krajów rozwijających się podejmu-
jących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych.

Patronem programu jest Ignacy Łukasiewicz, wybitny polski wynalazca, farma-
ceuta, pionier przemysłu naftowego, twórca lampy naftowej.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw rozwi-
jających się, poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
ich obywateli.

Ponadto udział w programie stanowi szansę na poznanie polskiej kultury i języka. 
Daje możliwość nawiązania znajomości z polskimi studentami i pracownikami nauko-
wymi polskich uczelni.

 Oferta stypendialna 

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II (poprzedzone 
rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia studiów w Polsce) i III stopnia prowa-
dzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego. 

Wysokość stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania, 
wynosi 1350 PLN miesięcznie. 

Oferta stypendialna adresowana jest w szczególności do obywateli następujących 
krajów: Angolii, Etiopii, Indonezji, Kenii, Kolumbii, Meksyku, Mjanmy, Mongolii, Mo-
zambiku, Nigerii, Palestyny, RPA, Senegalu, Tanzanii i Wietnamu.

 Aktualnie oferta stypendialna programu obejmuje:
• 45 stypendiów na studia II stopnia w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, 

technicznych, rolniczych leśnych i weterynaryjnych;
• 15 stypendiów na studia III stopnia w dziedzinach nauk: matematycznych, fizycz-

nych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych.

1. Program Stypendialny 
im. Stefana Banacha

Aktualnie oferta stypendialna programu obejmuje: 
• 50 stypendiów na studia II stopnia w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, tech-

nicznych, rolniczych leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych, 
europeistyce i prawie (specjalność prawo europejskie);

• 25 stypendiów na studia III stopnia w dziedzinach nauk: humanistycznych, teolo-
gicznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych, matematycznych, fizycznych, 
chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i we-
terynaryjnych.

Rekrutacja na stypendia w ramach komponentu studenckiego odbywa się za pośrednic-
twem polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych akredytowanych w  krajach 
pochodzenia kandydatów.

Nabór na stypendia w ramach komponentu doktoranckiego odbywa się we współ-
pracy z polskimi uczelniami.

Po pierwszym roku kształcenia stypendyści mają możliwość wzięcia udziału 
w  wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus +, w przypadku uczelni, które 
zawarły stosowne umowy z uczelniami zagranicznymi. 

Szczegółowe informacje o naborze do programu zamieszczane są na stronie interne-
towej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.
edu.pl) oraz w serwisie Go Poland (www.go-poland.pl).

2. Program Stypendialny 
im. Ignacego Łukasiewicza


