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INFORMACE NA TEMAT STYPENDIÓW RZĄDOWYCH  
W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH 

2014/2015 

ARMENIA 

Termin zgłaszania wniosków: 15.11.2013 

Zasady i warunki współpracy określone w Programie wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2011-2013 podpisanym w Erewaniu 
dnia 28 lipca 2011 roku (zgodnie z Artykułem 30 Program pozostaje w mocy do czasu wejścia w Ŝycie nowego 
Programu, nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31 grudnia 2014 roku).  

Program przewiduje, iŜ Strona armeńska przyzna rocznie Stronie polskiej do 18 miesięcy na staŜe naukowo-badawcze 
trwające od jednego do dziesięciu miesięcy.  

Stypendia wypłaca Strona polska.   

BELGIA 

Termin zgłaszania wniosków: 25.01.2014 

 
Flandria  
Program wykonawczy na lata 2012-2014 do Umowy o współpracy między Rządem RP a Rządem Flandrii przewiduje:  

1. Stypendia specjalizacyjne, w tym dla magistrantów i młodych pracowników naukowych (absolwentów szkół 
wyŜszych) m.in. z zakresu niderlandystyki.  
- okres – 10 m-cy  
- ilość – 6  
- limit wieku - 35 lat  
- język niderlandzki, francuski lub angielski  

2. Stypendia badawcze dla studentów i absolwentów wyŜszych uczelni m.in. dla niderlandystów:  
- okres- powyŜej 3 m-cy  
- ilość- 30 miesięcy stypendialnych  
- limit wieku- 35 lat  
- język niderlandzki, francuski, angielski  

3. Misje krótkoterminowe dla pracowników naukowych:  
- ilość 30 dni łącznie  
- język niderlandzki, francuski, angielski  
W kaŜdej z powyŜszych propozycji wymagane jest posiadanie przez kandydata potwierdzenia przyjęcia przez 
wybrany ośrodek zagraniczny.  

4. Letni kurs języka i kultury niderlandzkiej.  
Zgłoszenia na kurs naleŜy kierować bezpośrednio do Flandrii. Wszelkie informacje znajdują się na stronie 
internetowej: www.taalunieversum.org/wereldwijd/zomercursussen_voor_studenten/  

Stypendia wypłaca strona belgijska.  

DANIA 

4 marca 2010 roku Danish Agency for International Education (dawniej CIRIUS) dokonała zmian w zasadach rekrutacji 
na staŜe długoterminowe i na kursy letnie. Preferowani będą studenci studiów magisterskich i młodzi naukowcy z 22 
krajów, w tym z Polski, którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę w zakresie języka i kultury duńskiej lub innych 
dziedzinach związanych z Danią takich jak architektura wnętrz, studia ochrony środowiska. 

01 lutego 2013 roku Danish Agency for International Education (dawniej CIRIUS) dokonała zmian w zasadach 
rekrutacji na staŜe długoterminowe i na kursy letnie.  

Na stronie: www.iu.dk znajduje się lista instytucji oferujących stypendia i kursy letnie oraz istotne informacje na temat 
procedury składania wniosków.  

Zmiany dot. staŜy długoterminowych: 
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http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-
agreements-programme/the-long-term-scholarships/selected-eu-countries-iceland-serbia-switzerland-and-turkey/how-
to-apply  
 
Zmiany dot. kursów letnich: 
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-
agreements-programme/danish-summer-language-scholarships  
 
Zgłoszenia na rok 2014/2015 naleŜy przesyłać bezpośrednio do Danish Agency for International Education 
pocztą oraz mailem na adres: iu@iu.dk 
- na staŜe naukowe do 22 marca 2014 roku 
- na kursy letnie do 22 marca 2014  

MKiDN nie pośredniczy w kwalifikacji i naborze kandydatów. 

EGIPT 

Termin zgłaszania wniosków: 15.11.2013 

Zasady i warunki współpracy określa Program współpracy kulturalno-edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu na lata 2007-2010 
(automatycznie przedłuŜany do czasu podpisania kolejnego Programu) 

PROGRAM PRZEWIDUJE:  

� 40 (czterdzieści) miesięcy stypendialnych na staŜe naukowo-badawcze dla studentów i doktorantów w 
róŜnych dziedzinach nauki, realizowane w egipskich uczelniach i instytucjach naukowych;  

� 80 (osiemdziesiąt) miesięcy stypendialnych dla Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Stypendium wypłaca strona polska. 

FINLANDIA 

Rząd Finlandii od roku akademickiego 2014/2015 oferuje stypendia dla obywateli Polski na studia doktoranckie 
wyłącznie w ramach Programu - CIMO. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące aplikowania znajdują się na stronie:  
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships  
 
Informacje dotyczące zmian w przyznawaniu stypendium znajdują się w podanym niŜej linku:  
http://www.studyinfinland.fi/front_page_news/101/0/changes_in_the_finnish_government_scholarship_pool_program
me  

MKiDN nie pośredniczy w kwalifikacji i naborze kandydatów. 

FRANCJA 

Termin zgłaszania wniosków: 22.02.2014 

Stypendia Rządu Francuskiego – BGF studia artystyczne 

� Stypendia przeznaczone są dla polskich studentów, którzy ukończyli studia na swojej uczelni i chcieliby 
kontynuować naukę w specjalistycznych wyŜszych szkołach francuskich (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, 
cyrk, kino…). 

� Kandydaci powinni mieć odpowiedni profil wymagany na studia lub posiadać dyplom magistra i znać język 
wykładowy studiów (francuski, angielski …). 

� Stypendia skierowane są przede wszystkim do polskich studentów mieszkających w Polsce w momencie 
złoŜenia wniosku o stypendium. 

 
Warunek: kandydat nie moŜe studiować we Francji powyŜej 12 miesięcy przez 5 ostatnich lat poprzedzających 
aplikację. 
 
Czas trwania  
Od 1 do 10 miesięcy między wrześniem 2014 r. i maksimum czerwcem 2015 r. Jeśli w ramach pobytu przewidziany 
jest staŜ, jury zastrzega sobie prawo do decyzji co do czasu trwania stypendium. 
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Świadczenia 
Zaktualizowane informacje zostaną opublikowane przez Ambasadę Francji w Warszawie w połowie stycznia 2014. 
Dotychczasowe świadczenia przedstawiały się następująco: 
- Wysokość stypendium: ok. 770€ za kaŜdy miesiąc spędzony we Francji. 
- Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100€ rocznie). 
- Stypendium pokrywa równieŜ koszty ubezpieczenia zdrowotnego. 
- Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Jeśli stypendysta znajdzie sam mieszkanie, 
moŜe ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. 
- MoŜliwość otrzymania wsparcia finansowego, przy zakupie laptopa. 
- Strona francuska nie pokrywa kosztów podróŜy. 
 
Wymagane dokumenty – termin składnia wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na rok akademicki 
2014/15 upływa 22 lutego 2014 roku.  
W dokumentach adresowanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 00-071, Krakowskie 
Przedmieście 15/17  powinny się znaleźć: 

a) wniosek o stypendium (w załączeniu), 
b) korespondencja z daną placówką zagraniczną potwierdzająca gotowość przyjęcia kandydata w przypadku 

przyznania stypendium lub list zapraszający od placówki zagranicznej,  
c) co najmniej dwie opinie od profesorów (instytucji polskich lub zagranicznych), popierających starania 

kandydata o przyznanie stypendium, 
d) zaświadczenie o znajomości języka obcego, zgodnego z wymogami partnerów zagranicznych ( w tym 

przypadku certyfikat znajomości języka francuskiego: DELF, DALF, etc… lub języka angielskiego), 
e) kserokopia dyplomu ukończenia artystycznych studiów wyŜszych, a w przypadku studentów ostatniego roku - 

wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię (lista egzaminów z przedmiotów wiodących podczas całego 
przebiegu studiów), 

f) kopie dyplomów, wyróŜnień z konkursów, wystaw, recenzje itp., 
g) portfolio – zdjęcia prac i szkiców lub CD z utworami o róŜnych stylach muzycznych lub DVD z formami 

scenicznymi oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w danej dziedzinie, 
Dodatkowo wymagane przez ambasadę Francji:  

h) Ŝyciorys, 
i) list motywacyjny 
j) zaświadczenie o przyjęciu na studia w publicznej uczelni francuskiej – kandydat powinien znaleźć ośrodek 

zagraniczny: zapisać się na zajęcia oraz uzyskać potwierdzenie przyjęcia  
Dokumenty powinny być przygotowane w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz francuskiej lub 
angielskiej. Na tym etapie nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe. Dokumenty mogą być 
przetłumaczone przez kandydata.  
 
Selekcja kandydatów 
Po wstępnej selekcji dossier w ministerstwie, wybrani kandydaci otrzymają pisemne zaproszenie do Ambasady Francji, 
gdzie francusko-polska komisja zbierająca się w kwietniu dokona ostatecznego wyboru stypendystów. 
 
Na stronie Ambasady Francji w Warszawie zamieszczone są informacje o wszystkich rodzajach stypendiów oferowanych 
przez rząd francuski: 
http://www.ambafrance-pl.org/Stypendia-2012-2013  
Natomiast na stronie Instytutu Francuskiego zamieszczone są informacje na temat tych programów oraz odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania w tym zakresie: 
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/frequently-asked-questions/ 
Ponadto na stronie Instytutu znajdują się informacje praktyczne dotyczące studiowania we Francji: 
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/studia-we-francji-wszystkie-odpowiedzi-na-twoje-pytania/ . 
Takie informacje oraz przeglądarkę oferowanych programów stypendialnych moŜna równieŜ znaleźć na stronach 
CampusFrance: 
http://www.pologne.campusfrance.org/pl 
http://www.campusfrance.org/fria/bourse/#app=faac&193-si=0 

GRECJA 

Termin zgłaszania wniosków: 14.12.2013 

Zasady i warunki współpracy określa Program współpracy kulturalnej i naukowej między Grecją i Polską na lata 2004 - 
2007 (zachowuje moc tymczasową do czasu podpisania kolejnego Programu), który przewiduje:  

• wymianę studentów i pracowników naukowo - dydaktycznych na letnie kursy języka i kultury  
- do 2 osób rocznie  

• łącznie 30 miesięcy stypendialnych na staŜe podyplomowe lub badawcze (czas trwania stypendium nie moŜe 
przekroczyć 10 miesięcy)  

• wymianę pracowników naukowo - dydaktycznych na krótkie (do 7 dni) pobyty naukowo - badawcze  
- do 10 osób (w tym 5 profesorów) rocznie 

Stypendia wypłaca strona grecka. 
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 GRUZJA 

Termin zgłaszania wniosków: 15.11.2013 

Zasady i warunki współpracy określone w Programie współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieŜy i sportu na lata 2011-2013 podpisanym 
w Batumi dnia 26 lipca 2011 roku (zgodnie z Artykułem 31 Program pozostaje w mocy do czasu wejścia w Ŝycie 
nowego Programu, nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31 grudnia 2014 roku).  

Program przewiduje, iŜ Strona gruzińska przyzna rocznie Stronie polskiej do dziesięciu stypendiów dla studentów w 
akredytowanych uczelniach gruzińskich.  

Stypendia wypłaca Strona gruzińska.  

HISZPANIA 
 
Protokół Końcowy XI Sesji Plenarnej Stałej Polsko-Hiszpańskiej Komisji Mieszanej Do Spraw Współpracy W 
Dziedzinie Kultury, Edukacji i Nauki obejmuje:  
 
- program stypendiów dla studentów i absolwentów poniŜej 35 roku Ŝycia  
- program stypendiów dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.  
 
Szczegółowe informacje będą udostępniane zainteresowanym przez Biuro Radcy do Spraw Edukacji Ambasady 
Hiszpanii w Warszawie: http://www.mecd.gob.es/polonia/ 
  

IZRAEL 

Termin zgłaszania wniosków: 15.11.2013 

Program Wykonawczy do Umowy między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i 
oświatowej na lata 2011-2014 (po wygaśnięciu zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2014 roku) przewiduje:  

• 4 stypendia na letnie kursy języka hebrajskiego  

• 5 stypendiów 8-miesięcznych dla polskich doktorantów lub młodych naukowców  

• 1 stypendium 8 miesięczne dla polskich studentów i pracowników naukowych, reprezentujących 
róŜne dziedziny, w tym studia artystyczne.  

Stypendia wypłaca strona izraelska 

JAPONIA 

Termin zgłaszania wniosków: 12.03.2014 

Wymiana realizowana jest na podstawie polsko - japońskiej umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki. Strona 
japońska oferuje 8 stypendiów 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 zbieŜna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas. 
Wiek kandydata nie moŜe przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu kandydat musi posiadać dyplom ukończenia 
studiów. (mgr, inŜ.)  
 
Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:  

1. Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską (I etap: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; II etap: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej) zgłaszani są 
do Ambasady Japonii w Warszawie  

2. Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. 
Kandydatów obowiązuje test ze znajomości języka japońskiego, a osoby nieznające języka 



|5 

 

japońskiego, lub znające go w stopniu niewystarczającym do odbycia staŜu w tym języku, 
dodatkowo piszą test z języka angielskiego.  

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.  

Stypendia wypłaca strona japońska 

UWAGA: bieŜąca rekrutacja dotyczy wyjazdów, które dojdą do skutku w roku 2015. 

MEKSYK 

Termin zgłaszania wniosków: 13.06.2014 

Zasady i warunki współpracy określa Trzeci Program Wykonawczy do Umowy o Współpracy w Dziedzinie Edukacji i 
Kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych na lata 2010 - 2014 
- który przewiduje przyznanie do siedmiu (7) stypendiów na realizację studiów na poziomie policencjackim tj. 
magisterskich, doktoranckich, specjalizacji lub badań na meksykańskich uczelniach wymienionych w corocznej ofercie 
rządu meksykańskiego.  

Oferta skierowana jest do studentów znających biegle język hiszpański i posiadających dyplom ukończenia studiów, co 
najmniej pierwszego stopnia oraz średnią ocen równą, co najmniej 8 w skali od 1 do 10.  

Kandydatura musi zostać zaakceptowana przez meksykańską instytucję, w której kandydat chciałby studiować.  

Kandydat musi powrócić do swojego kraju po zakończeniu okresu objętego stypendium, przynajmniej na czas równy 
okresowi spędzonemu w Meksyku.  

Wymagania, które muszą spełnić kandydaci, opisane szczegółowo w dokumencie „Convocatoria 2015”, dostępne będą 
na stronie internetowej http://www.sre.gob.mx/becas/ (prawdopodobnie czerwiec 2014r.)  

Stypendia wypłaca strona meksykańska.  

NIEMCY 
 
Zasadniczy nurt wymiany stypendialnej z RFN realizowany jest we współpracy z Niemiecką Centralą Wymiany 
Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst -DAAD). Oferta stypendialna DAAD skierowana jest do 
studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych polskich szkół wyŜszych i naukowców 
zatrudnionych w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk.  
 
Wszelkie informacje o ofercie stypendialnej DAAD dostępne są na stronie internetowej www.daad.pl  
Komisja kwalifikacyjna rozpatruje tylko kompletne wnioski spełniające formalne kryteria.  
 
Zgłoszeń na wszystkie wyŜej wymienione stypendia dokonuje się poprzez przekazanie wniosku zgłoszeniowego wraz 
z wypełnionymi, właściwymi dla kaŜdego rodzaju stypendium formularzami zgłoszeniowymi wraz z załącznikami na 
adres:  
Deutscher Akademischer Austauschdienst  
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej  
ul. Czeska 24/2  
03-902 Warszawa  
w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2013 r.  

Dodatkowe informacje o programie DAAD i wszystkich oferowanych przez DAAD stypendiach uzyskać moŜna w 
Przedstawicielstwie DAAD w Warszawie:  

tel. +48/22/616 13 08, 617 48 47; 
fax +48/22/616 12 96  
e-mail: daad@daad.pl  

 

Program stypendialny Fundacji Alexandra von Humboldta, przeznaczonych dla pracowników naukowych 
wszystkich specjalności ze stopniem naukowym doktora:  

• okres - 12 miesięcy  

• limit wieku - 40 lat (w momencie rozpoczęcia staŜu)  
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• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego  

• nie ma określonego limitu miejsc  

Wnioski zgłoszeniowe naleŜy przesyłać na adres:  

Alexander von Humboldt - Stiftung  
Jean-Paul-Straße 12  
D-53173 Bonn (Bad Godesberg)  
tel.: +49/228/833-0  
fax.: +49/228/833-199  

Szczegółowe informacje o stypendiach moŜna uzyskać na stronie: www.humboldt-foundation.de.  

MKiDN nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.  

 

Stypendia Kraju Związkowego Bawarii  
Ministerstwo Oświaty, Wyznań, Nauki i Sztuki Bawarii (RFN) oferuje 6 rocznych stypendiów dla absolwentów 
szkół wyŜszych. 
 
Informacje na temat warunków i zasad ubiegania się o stypendia oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie 
Centrum ds. Szkolnictwa WyŜszego dla Państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej na Uniwersytecie w 
Regensburgu www.bayhost.de  
Limit wieku - 30 lat 
 
Wnioski zgłoszeniowe oraz wnioski o przedłuŜenie stypendium naleŜy przesyłać na adres:  
BAYHOST  
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa  
Universitätsstr. 31  
D - 93053 Regensburg  
Deutschland  
 
Termin składania wniosków upływa z dniem 1 grudnia 2013 r. - liczy się data stempla pocztowego. 
Termin składania wniosków o przedłuŜenie stypendium upływa 15 marca 2014  

MKiDN nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.  

NORWEGIA 

Program Współpracy Kulturalnej i Naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii 
został zastąpiony Programem Yggdrasil – Young Guest and Doctoral Researchers' Annual Scholarships for 
Investigation and Learning in Norway. 

NajwaŜniejsze kryteria:  

• Program Yggdrasil skierowany jest do doktorantów i młodych naukowców  

• Stypendia na staŜe badawcze przyznawane są na okres od 1 do 10 miesięcy  

• Aplikanci powinni dostarczyć zaproszenie z norweskiej instytucji przyjmującej  

Zgłoszenia na rok 2014/2015 naleŜy przesyłać bezpośrednio do Norweskiej Rady Badań Naukowych - The 
Research Council of Norway do 17 lutego 2014 roku.  

Wszystkie informacje na temat procedur aplikacyjnych i kryteriów formalnych znajdują się na stronie internetowej: 
www.rcn.no/is 

MKiDN nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.  

RUMUNIA 

Termin zgłaszania wniosków: 15.11.2013 

Program realizacji umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, 
szkolnictwa i kultury na lata 2003 - 2006 (automatycznie przedłuŜany do czasu wejścia w Ŝycie kolejnego programu)  
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Program przewiduje wymianę:  

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

• 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. 

SERBIA 

Termin zgłaszania wniosków: 15.11.2013 

Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem RP a Rządem Federalnej Federacji Republiki 
Jugosławii na lata 2002-2005 przedłuŜany automatycznie na kolejne okresy przewiduje: 

• stypendia na staŜe naukowa trwające od 1 do 9 m-cy  

• stypendia na studia jednosemestralne dla studentów slawistyki  

• stypendia na letnie kursy języka i kultury serbskiej  

Stypendia wypłaca strona polska (staŜe i studia semestralne) strona serbska wypłaca stypendium w przypadku kursów. 

 

SŁOWENIA 

Termin zgłaszania wniosków: 15.11.2013 

Zasady i warunki współpracy określa Program Współpracy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Słowenii w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2003 - 2006 (automatycznie przedłuŜany do czasu 
podpisania kolejnego Programu).  

Program przewiduje wymianę:  

• pracowników naukowych oraz studentów na staŜe naukowe w łącznym limicie rocznym do 16 
miesięcy (długość pobytu moŜe 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  

Stypendia wypłaca strona słoweńska. 

SZWAJCARIA 

Szwajcarskie stypendia rządowe dla wybitnych, dla naukowców i artystów zagranicznych 
 
Za pośrednictwem Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studenów Zagranicznych Konfederacja Szwajcarska przyznaje 
zagranicznym badaczom i artystom róŜne rodzaje stypendiów: 

• Uniwersyteckie stypednia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postodktoranckie na szwajcarskich 
uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyŜszych szkołach zawodowych  

• Stypendia artystyczne na studia magisterskie w szwajcarskich wyŜszych szkołach zawodowych (dostępne 
tylko dla ograniczonej grupy krajów) 

 
Stypendia uniwersyteckie nie są udzielane na studia na poziomie licencjackim ani magisterskim.  
Warunki ubiegania się o stypendia oraz dalsze informacje dotyczące oferty stypendialnej na rok akademicki 2014-2015 
(rozpoczęcie studiów we wrześniu 2014 r.) dostępne są (z podziałem na kraje) na stronie internetowej Federalnej 
Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych: Eidgenössischen Stipendienkommission für ausländische 
Studierende (ESKAS). 
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STYPENDIUM RZĄDU SZWAJCARSKIEGO Z ZAKRESU SZTUK PIĘKNYCH dla zagranicznych studentów, 
realizowane przez Federalną Komisję ds. Stypendiów dla Zagranicznych Studentów (FCS). 

Uczelnie współpracujące:  
University of Applied Sciences Western Switzerland / Bern University of Applied Sciences / University of Applied 
Sciences Northwest Switzerland / University of applied Sciences Eastern Switzerland / Lucerne University of Applied 
Sciences and Arts / University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland / The Zürcher Fachhochschule 
  
Stypendium przyznawane jest na dzienne studia magisterskie lub na prowadzenie badań naukowych w 
Szwajcarii. Nie ma moŜliwości połączenia róŜnych programów w ramach tego stypendium (częściowo w 
Szwajcarii, częściowo w innym kraju). 

Grupa docelowa:  wysoko wykwalifikowani młodzi artyści ze wszystkich branŜ. Stypendium na studia magisterskie 
jest oferowane tylko obywatelom tych krajów, z którymi Szwajcaria ma podpisaną umowę bilateralną w sferze 
stypendiów z zakresu sztuki.  

Czas trwania: 12 miesięcy (w zaleŜności od liczby punktów ECTS)  

Świadczenia: Stypendium wynosi 1920 szwajcarskich franków / miesiąc. Stypendysta otrzyma takŜe specjalny zasiłek 
na zakwaterowanie w wysokości 300 franków szwajcarskich (płatny jednorazowo na początku stypendium) oraz roczny 
bilet na transport publiczny z 50% ulgą. Dodatkowo darmowe usługi doradcze/poradnicze, wycieczki krajoznawcze, 
venty organizowane dla szwajcarskich stypendystów rządowych.  

Kryteria kwalifikacji oraz warunki szczegółowe: Kandydat powinien mieć ukończone studia licencjackie lub 
równorzędne; nie powinien mieć więcej niŜ 35 lat w momencie składania wniosku, a przerwa między ukończeniem 
studiów, a rozpoczęciem nowych, na które kandydat ubiega się o stypendium, nie powinna być dłuŜsza niŜ 3. lata; 
powinien być rezydentem polskim w momencie składania wniosku (kandydat, który mieszka w Szwajcarii rok i dłuŜej 
nie kwalifikuje się); kandydat powinien jednocześnie aplikować do wybranego konserwatorium lub szkoły artystycznej 
oraz ubiegać się o stypendium (odrębne procedury); powinien posługiwać się odpowiednimi językami, które są 
niezbędne do podjęcia nauki na wybranych studiach magisterskich; aplikanci, którzy są beneficjentami stypendium 
rządu szwajcarskiego w chwili składania wniosku, nie mogą ubiegać się o kolejne stypendium rządowe.  

Procedura składania wniosków: Dokumenty dotyczące stypendium rządu szwajcarskiego  powinny być złoŜone w 
Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przesłane pocztą (ul. Krakowskie Przedmieście 
15/17, Warszawa 00-071) w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013 r.   

W dokumentach adresowanych do MKiDN powinien znaleźć się wniosek o przyznanie stypendium zagranicznego 
(odpowiedni formularz do pobrania na stronie MKiDN), wraz z następującymi załącznikami:  

a) Curriculum Vitae   
b) korespondencja z daną placówką zagraniczną potwierdzająca gotowość przyjęcia kandydata w 

przypadku przyznania stypendium lub list zapraszający od placówki zagranicznej,  
c) co najmniej dwie opinie od profesorów (instytucji polskich lub zagranicznych), popierających 

starania kandydata o przyznanie stypendium, 
d) zaświadczenie o znajomości języka obcego, zgodnego z wymogami partnerów zagranicznych, 
e) kserokopia dyplomu ukończenia artystycznych studiów wyŜszych, a w przypadku studentów 

ostatniego roku - wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię (lista egzaminów z przedmiotów 
wiodących podczas całego przebiegu studiów), 

f) kopie dyplomów, wyróŜnień z konkursów, wystaw, recenzje itp. 
g) portfolio – zdjęcia prac i szkiców lub CD z utworami o róŜnych stylach muzycznych lub DVD z 

formami scenicznymi oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w danej 
dziedzinie.  

  
Osoby, które spełnią kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z 
instrukcją i objaśnieniami. Następnie naleŜy złoŜyć 3 komplety dokumentów (oryginał + 2 kopie) w nieprzekraczalnym 
terminie 15 listopada 2013 r. NaleŜy zwrócić uwagę na kolejność umieszczania dokumentów oraz zwrócić uwagę na 
to, Ŝe 2 listy rekomendacyjne powinny być złoŜone na specjalnych formularzach. Prosimy nie zszywać dokumentów ani 
nie umieszczać ich w koszulkach. Więcej informacji na stronie: 
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_fr.html 
 
Dalsze informacje na temat moŜliwości studiowania i prowadzenia badań w instytucjach naukowych Szwajcarii 
dostępne są na następujących stronach internetowach:  

Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten  
Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz  
Swissuniversity  
Professorinnen und Professoren der Schweizerischen Hochschulen 

 
 

OstrzeŜenie przed fałszywymi ofertami szwajcarskich stypendiów rządowych (phishing) 
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Władze Szwajacarii ostrzegają przed fałszywymi ofertami stypendiów rządowych, jakie przesyłane są drogą 
mailową. Federalna Komisja Stypendialna dla Studentów Zagranicznych (ESKAS) nigdy nie ogłasza oferty 
stypendialnej drogą mailową. Przekazywanie oferty stypendialnej pozostaje zwykle w gestii ambasad 
Konfederacji Szwajcarii w poszczególnych krajach. 
Władze Szwajacarii zalecają nie reagować na inne oferty i w Ŝadnym wypadku nie przekazywać pieniędzy 
oferującym. 
 

SZWECJA 

Szwedzki Instytut Baltic Sea Region Program/Visby Program oferuje stypendia dla doktorantów i naukowców.  

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedur aplikacyjnych, kryteriów formalnych, terminów aplikowania oraz 
wymogów znajdują się na stronie internetowej: http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-
Program/  

W dodatkowym linku znajdują się informacje dotyczące innych stypendiów, które na bieŜąco oferuje IS dla 
poszczególnych krajów http://www.studyinsweden.se/Scholarships  

Informacje na temat moŜliwości uzyskania stypendium dostępne są na stronie Instytutu Szwedzkiego pod adresem 
www.si.se  

TUNEZJA 

Termin zgłaszania wniosków: 12.03.2014 

Program współpracy w zakresie kultury, nauki i edukacji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Tunezyjskiej na lata 2010 – 2013 (pozostaje w mocy do 31 grudnia 2014 r).  

Strona tunezyjska przyznała studentom polskim cztery (4) stypendia na intensywny kurs języka arabskiego w 
Instytucie Języków NowoŜytnych im. Habiba Bourgiby Uniwersytetu El Manar w Tunisie w terminie lipiec lub sierpień 
2014 r.  

Dodatkowe informacje dotyczące kursów intensywnych będą dostępne na stronie Instytutu: http://www.iblv.rnu.tn/  

Stypendia wypłaca strona tunezyjska.  

TURCJA 

Termin zgłaszania wniosków: 14.12.2013 

Programu realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w 
dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003 - 2006 (automatycznie przedłuŜony).  

• 38 miesięcy stypendialnych (łącznie) na staŜe językowe, staŜe naukowo - badawcze dla studentów i 
doktorantów  

• 7 dwumiesięcznych stypendiów dla studentów i wykładowców języka tureckiego na letnie kursy 
organizowane przez Centrum Nauczania i języka Tureckiego "Tımer" w róŜnych ośrodkach na 
terenie Turcji.  

Stypendia wypłaca strona turecka.  

 


