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Regulamin rekrutacji kandydatów reprezentuj ących dziedziny 
artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na  podstawie 

dwustronnych Programów o Współpracy  
Kulturalno-Naukowej  

na rok akademicki 2015/2016 
 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

 
1. Stypendia przeznaczone są na kilkumiesięczne staże artystyczne, naukowo-

badawcze lub studia podyplomowe realizowane za granicą. Rekrutacja dotyczy osób 
posiadających dyplom ukończenia artystycznych studiów wyższych w uczelniach 
podległych MKiDN. Niektóre kraje dopuszczają jednak przyjęcie wniosków studentów 
ostatniego roku. 

 
2. Kandydaci na stypendium uzyskują we własnym zakresie dokumenty świadczące o 

gotowości przyjęcia ich przez daną placówkę zagraniczną – instytucję artystyczna lub 
naukową w konkretnym roku akademickim. Placówka taka winna mieć charakter 
państwowy/publiczny – nie ma możliwości otrzymania stypendium na pobyt w 
ośrodkach finansowanych ze źródeł prywatnych czy też na prywatne lekcje. 

 
3. Limit wieku przyszłych stypendystów określany przez większość państw to 35 lat w 

chwili rozpoczęcia pobytu – jesień 2015 roku. 
 

4. Reprezentanci wszystkich dziedzin sztuki są równouprawnieni w ubieganiu się o 
stypendium. 
 

5. Kandydat w danym roku może ubiegać się o wyjazd wyłącznie do jednego kraju, do 
jednej instytucji artystycznej lub naukowej. 
 

6. Kandydat może ubiegać się o przyznanie stypendium dopiero po upływie 3 lat od 
poprzedniego pobytu stypendialnego przyznanego za pośrednictwem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 

7. Podanie kandydata, który nie został zakwalifikowany na stypendium (przez stronę  
polską  lub partnera   zagranicznego)   nie   podlega   weryfikacji   w  następnym   
roku   akademickim,   osoby zainteresowane   ponowieniem  swojej kandydatury na 
lata następne zmuszone  są  do  powtórnego wystąpienia (z nową dokumentacją) do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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PROCEDURA REKRUTACYJNA 
§ 2 

 
1. Kandydaci ubiegający się o stypendia rządów państw obcych powinni złożyć w 

Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o przyznanie stypendium 
zagranicznego, wypełniając odpowiedni formularz zamieszczony na stronie 
internetowej Ministerstwa wraz z załącznikami. Wniosek powinien być wypełniony w 
języku polskim.  

2. Do formularza wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 
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 wyższych, a w 
przypadku studentów ostatniego roku - wyciąg z indeksu potwierdzony przez 
uczelnię (lista egzaminów z przedmiotów wiodących podczas całego 
przebiegu studiów), oraz średnia ocen, 

f) kopie dyplomów, wyróżnień z konkursów, wystaw, recenzje itp. 
g) portfolio – zdjęcia prac i szkiców lub CD z utworami o różnych stylach 

muzycznych lub DVD z formami scenicznymi oraz inne dokumenty 
potwierdzające osiągnięcia kandydata w danej dziedzinie.  
 

3. Wszelkie dokumenty w językach obcych powinny zawierać robocze tłumaczenie na 
język polski. 

 
4. Wnioski należy przesyłać pocztą bądź składać osobiście w kancelarii Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioski można składać do ostatniego dnia w 
danym naborze. W wypadku przesyłki pocztowej nie decyduje data stempla 
pocztowego. Dokumenty powinny zostać przesłane z odpowiednim wyprzedzeniem.  
 

5. Terminy składania podań na rok akademicki 2015/2016 zawiera Aneks 1. do 
Regulaminu. 
 

6. Złożone wnioski są rozpatrywane przez Komisję Stypendialną Ministerstwa.  
 

7. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, przedstawiciel departamentu 
merytorycznego oceniającego wniosek wzywa wnioskodawcę pisemnie do 
uzupełnienia wniosku o stypendium. 
  

8. Brak uzupełnienia wniosku (w zakresie określonym przez przedstawiciela 
departamentu merytorycznego oceniającego wniosek) w terminie do 7 dni od daty 
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otrzymania pisemnej informacji o konieczności dokonania uzupełnień, oznacza 
rezygnację z ubiegania się o stypendium.  
 

9. Wnioski zawierające nieuzupełnione braki, pomimo wezwania do ich uzupełnienia nie 
są rozpatrywane przez Komisję.  
 

10. Pozytywnie ocenione wnioski zostają przekazane do Biura Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) lub Ambasady w przypadku 
Francji i Szwajcarii.  

 
11. Zespół do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą w BUWiWM 

dokonuje wyboru kandydatów strony polskiej. Dokumenty wybranych na tym etapie  
kandydatów przekazywane są odpowiednim partnerom zagranicznym, do których 
należy podjęcie ostatecznej decyzji o przyznaniu stypendium. 
 

12. Ambasada Republiki Francuskiej oraz Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej 
zapraszają kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których podejmują 
decyzję o przyznaniu stypendium. 
 

 
ZASADY FINANSOWANIA 

§ 3 
 

1. Środki finansowe na okres przyznanego stypendium wypłacane są przez stronę 
zagraniczną. Istnieje przy tym duża rozpiętość kwot otrzymywanych w 
poszczególnych krajach, które często nie pokrywają faktycznie ponoszonych 
wydatków podczas pobytu za granicą. W takich przypadkach stypendyści muszą się 
liczyć z koniecznością wyasygnowania własnych środków. 
 

2. Rządy państw obcych nie pokrywają kosztów wiz pobytowych oraz kosztów podróży. 
Stypendysta powinien posiadać polisę ubezpieczeniową, wykupioną w Polsce na 
okres pobytu na stypendium (kraje, które tego nie wymagają gwarantują świadczenia 
medyczne w minimalnym zakresie). Osoby udające się do krajów UE powinny 
również posiadać formularz E-111, wydawany przez NFZ 
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ANEKS 1. 
Do Regulaminu rekrutacji kandydatów reprezentuj ących dziedziny artystyczne na 
stypendia / sta że zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych  Programów            
o Współpracy Kulturalno-Naukowej na rok akademicki 2015/2016 

1. Terminy składania podań na rok 2015/2016: 

• Egipt   14.11.2014 
• Francja   20.02.2015 
• Grecja  12.12.2014 
• Izrael  14.11.2014  
• Japonia  12.03.2015 
• Rumunia 14.11.2014 
• Serbia  14.11.2014 
• Słowenia  14.11.2014 
• Szwajcaria 14.11.2014  
• Turcja  12.12.2014 

 

2. Lista krajów prowadzących bezpośredni nabór wniosków oraz linki do stron 
internetowych zawierających informacje nt. kryteriów ubiegania się o stypendia, 
warunków administracyjnych i finansowych oraz formularze zgłoszeniowe: 

• Austria www.grants.at   
• Belgia 

 
www.wbi.be/fr/services/service/obtenir-bourse-dexcellence-
suivre-formation-haut-niveau-wallonie-ou-bruxelles#.Us-
oOrRUp5o 

• Dania   http://iu.dk/   
• Finlandia http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_sc

holarships/cimo_fellowships   
• Islandia  http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships 
• Hiszpania http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-

ayudas.html 
http://universidad.es/es/en-espana/becas-para-estudiar-en-
espana 

• Niemcy  www.daad.pl 
• Norwegia www.rcn.no/is 
• Portugalia www.instituto-camoes.pt 
• Szwecja www.si.se 

http://www.studyinsweden.se/Scholarships 
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-
scholarships/Visby-Program/       

 


