
Program Stypendialny Rz^du RP 
dla Mlodych Naukowcow

XIX edycja 
rok akad. 2021/2022

dla kandydatöw Europy Wschodniej,
Rosji, krajöw Azji Srodkowej і Жашкает
Stypendia bçd^ przeznaczone na pobyt naukowy 

na uczelniach polskich
w okresie od wrzesnia 2021 r. do czerwca 2022 r.

Warunki і zakres stypendium oraz wymagania dla kandydatöw 
- patrz w folderze lub na stronie www.studium.uw.edu.pl

http://www.studium.uw.edu.pl


L KANDYDACI

1. Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Mlodvch Naukowcow” adresowany jest do kan
dydatöw z: Bialorusi, Ukrainy, Moldawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadzykistanu, Turkmenistanu, 
Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdzanu i Gruzji. W roku akademickim 2021/22 zostanie zrealizowana 
XIX edycja Programu.

2. Preferowane kandydatury osob mog^cych wykazac sip juz pewnymi osi^gni^ciami naukowymi i/lub ak- 
tywnoscii} organizacyjm|, ktorych dotychczasowa dzialalnosc daje najwieksza mozliwosc wykorzystania w ich 
krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w roznych dziedzinach zycia naukowego i dzialalnosci spolecznej.

3. Stypendia sq. przyznawane na realizacja projektu badawczego w ramach stazu naukowego.

4. Kazdy z zakwalifikowanych kandydatöw moze otrzymac stypendium jednorazowo na okreslony czas i poza 
nadzwyczajnymi okolicznosciami, bez mozliwosci przedluzenia.

5. L^czny czas trwania stazu i kursu j^zykowego wynosi 10 miesi^cy, istnieje mozliwosc przedluzenia poby- 
tu na dodatkowy miesi^c, lipiec 2022 r., jesli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wyst^pi
0 takie przedluzenie. Zasady zostaly opisane w Umowie i Regulaminie Programu. Ewentualne dodatkowe 
stypendium zakonczy si§ 31 lipca 2022 r.

6. Realizacja programu dla osob z zadowalaj^c^ znajomosci^ j^zyka polskiego rozpocznie si$ 1 wrzesnia 
2021 r. Kursem Przygotowawczym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmuj^cym wyklady ogölne oraz 
uzupelniaj^cy kurs jezyka polskiego.

7. W wypadku stypendystow przyjetych na staz, ale bardzo slabo znaj^cych j^zyk polski, realizacja Programu 
zacznie sif 1 sierpnia 2021 r. wstfpnym kursem jezykowym. W takim przypadku stypendium trwac moze 
kjcznie nawet 12 miesifcy.

8. Realizacja stazu (studiow) juz w przydzielonych uczelniach -  rozpocznie sie od 1 pazdziernika 2021 r.
1 zakonczy si§ 30 czerwca 2022 r.

9. Wysokosc stypendium wynosi 1500,- zlotych netto. Stypendysci pokrywaj^ w ramach tej kwoty zakwate- 
rowanie, wyzywienie i ubezpieczenie. Po przyjezdzie Stypendysci podpisuj^ umow£, ktöra okresla zasady 
i warunki wyplacania stypendium oraz prawa i obowi^zki stron.

10. Stypendium wyplacane jest wykjcznie osobom przebywaj^cym w czasie stazu w Polsce i niepobieraj^cym 
innych stypendiow.

11. Komplet dokumentöw nalezy zlozyc osobiscie lub przeslac pocztij (z dopiskiem na kopercie „Program 
Stypendialny dla Mlodych Naukowcow”) do wlasciwych terytorialnie placöwek dyplomatycznych RP oraz 
przeslac na adres stypendia.studium@uw.edu.pl do 1 marca 2021 r.

12. Wlasciwe konsulaty RP osobom, ktore otrzymaly stypendium, b^ck) przyznawac wizy do 31 lipca 2022 r.

II. WYMAGANIA OGÖLNE

1. Ukonczone studia wyzsze (4- lub 5-letnie, konczyce sie obron^ pracy licencjackiej, dyplomowej, lub ma- 
gisterskiej) przede wszystkim na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach mi^dzynarodowych, 
politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii spolecznej, administracji 
i zarz^dzaniu, prawie oraz kierunkach zblizonych.

2. Wiek kandydatöw do 35 lat.

3. Ogölna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwlaszcza 
w odniesieniu do okresu XIX-XXI w.

4. Znajomosc jezyka polskiego, gwarantuj^ca rozumienie wykladow z dziedziny kandydata i korzystanie z lite- 
ratury przedmiotu (por. I - 6,7).
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5. W wyj^tkowych wypadkach mozliwe bçdzie zakwalifikowanie osöb nie znaj^cych jçzyka polskiego. Sty- 
pendysci tacy bedq. jednak zobowi^zani do samodzielnej nauki jçzyka po otrzymaniu powiadomienia 
o zakwalifikowaniu oraz odbedi| wstçpny intensywny kurs jçzyka polskiego w sierpniu 2021 r. (zob. 1-7).

6. Aplikacje osöb studiuj^cych lub odbywajacych wszelkiego rodzaju staze, stypendia w Poslce, nie bçdtj roz- 
patrywane.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Kopia dyplomu ukonczenia studiôw wyzszych, rownorzçdnych z polskimi studiami licencjackimi (mini
mum), lub magisterskimi lub poswiadczenie o odbywaniu studiôw doktoranckich.

2. Kwestionariusz kandydata (dostçpny na stronie www.studium.uw.edu.pl).

3. Zwiçzly list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiôw (w jçzyku polskim lub angielskim).

4. Projekt pracy badawczej (w jçzyku polskim lub angielskim).

5. CV w jçzyku polskim lub angielskim, pisane w porz^dku od najnowszych zdarzen wraz z fotografi^.

6. Lista publikacji, oskjgniçc i wykonywanych projektöw zawodowych.

7. Swiadectwa potwierdzaj^ce znajomosc jçzyka polskiego i angielskiego.

8. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje moggce -  zdaniem kandydata, pomöc Komisji Kwali- 
fikacyjnej we wlasciwej ocenie jego kandydatury.

IV. TRYB KWALIFIKACJI

1. Termin skladania aplikacji uplywa 1 marca 2021 r.

2. Kwalifikacja kandydatöw odbywa siç w dwöch etapach:

a) I etap obejmuje kwalifikacjç, przeprowadzon^ w oparciu o nadeslane dokumenty przez komisjç 
w Warszawie -  osoby wybrane do dalszych etapöw zostana wyznaczone do 20 kwietnia 2021 r.

b) II etap kwalifikacji polega na przesluchaniu kandydatöw przez wyjazdowe Komisje Kwalifikacyjne 
w okresie 1 maja -  15 czerwca 2021 r. (szczegölowe terminy zostan^ ustalone po zakonczeniu I eta- 
pu).

3. Przesluchania kandydatöw przez Komisje Kwalifikacyjne odbywaj§ siç:

a) dla obywateli Federacji Rosyjskiej: w Ambasadzie RP w Moskwie,

b) dla obywateli Ukrainy i Moldawii: w Ambasadzie RP w Kijowie i Konsulacie Generalnym RP 
we Lwowie.

c) dla obywateli Bialorusi: w Ambasadzie RP w Minsku,

d) dla obywateli krajöw Kaukazu Poludniowego: w Ambasadach w Tbilisi, Erewaniu lub Baku,

e) dla obywateli krajöw Azji Srodkowej: w 1-2 placöwkach regionu.

4. O szczegölowym terminie i miejscu przesluchan kandydaci zostan^ powiadomieni przez Studium Europy 
Wschodniej.

5. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostamj poinformowani przez Studium Europy Wschodniej w terminie 
ok. 10 lipca 2021 r.

6. O przydziale do konkretnego uniwersytetu w Polsce zostan^ powiadomieni przez Studium Europy Wschod
niej UW - koordynatora Programu, najpözniej do 15 wrzesnia 2021 r.
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V. OBStUGA ORGANIZACYJNA 
I INNE WARUNKI REALIZACJI STYPENDIUM

1. Studium Europy Wschodniej UW zapewnia koordynacjç akademiduj podczas trwania Stypendium i przy- 
dziela stypendystöw do uczelni w Polsce.

2. Uczelnie, na ktôre skierowano stypendystöw wyznaczaj^ opiekunôw naukowych (tutoröw), ktörzy podejmu- 
jq siç opieki naukowej nad stypendystami oraz bçda promotorami ich prac dyplomowych. Studium Europy 
Wschodniej UW powiadomi poszczegölnych stypendystöw o przydzielonej uczelni i osobie tutora.

3. Stvpendysci sa zobowiazani posiadac polise ubezpieczeniowa na kosztv leczenia, obejmujqu^ okres pobytu 
na stypendium -  wykupion^ w swoim kraju, b^dz w Polsce.

4. Kosztv podrözy do Polski i z Polski pokrvwa stypendvsta.

5. Do obowi^zkow stypendysty nalezy:

a) ustalenie z wyznaczonym przez uczelniç opiekunem naukowym (tutorem) rocznego programu po
bytu.

b) ustalenie z tutorem zakresu i tematu pracy dyplomowej.

c) ustalenie z tutorem tematöw 2 referatöw (czçsci pracy dyplomowej), wyglaszanych w styczniu i maju 
2022 r.

d) odbycie oraz zaliczenie minimum 5 zajçc akademickich tygodniowo (seminariöw, wykladöw etc.), 
zgodnych z tematykij pobytu, w tym obowi^zkowo zajçc prowadzonych przez tutora i, jesli to moz- 
liwe, zajçc metodologicznych z zakresu specjalizacji stypendysty.

e) udzial w zajçciach dodatkowych z jçzyka polskiego przez 1 semestr i zaliczenie tych zajçc.

f) staly kontakt z tutorem w ramach cotygodniowych konsultacji.

g) przygotowanie pracy dyplomowej o objçtosci min. 50 str., opatrzonej wlasciwym aparatem nauko
wym, napisanei w iezyku polskim.

h) obrona (prezentacja w ramach seminarium tutora) pracy dyplomowej najpozniej do 20 czerwca 
2022 r.

6. W przypadku niewywi^zywania siç stypendysty z ww. obowi^zkàw, a takze w przypadku lamania prawa RP, 
przepisow uczelni, biplz tez ogölnych zasad wspoizycia spolecznego, stypendium moze zostac wstrzymane. 
Szczegöly opisane zostaly w Regulaminie oraz Umowie.

7. Wrçczenie dyplomöw ukonczenia „Programu Stypendialnego Rz^du RP dla Mlodych Naukowcow” odbç- 
dzie siç w Warszawie, w ostatnim tvgodniu czerwca 2022 r.
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