СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА НАГОРОДИ
ВІД СТУДІЙ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Східна зимова школа / Wschodnia Szkoła Zimowa
Цільова аудиторія:
студенти
останнього курсу
гуманітарних спеціальностей,
тематика
магістерських робіт яких пов’язана з історією та сучасністю Центральної та
Східної Європи (історія, політологія, міжнародні відносини, соціологія,
етнологія, географія, право, економіка)
Матеріальне забезпечення стипендіатів:
кандидати можуть подавати заявку на стипендію для повного або часткового
відшкодування вартості перебування в школі (готель, харчування, участь у
лекціях і семінарах та додаткових заходах), а також на часткове покриття
коштів доїзду.
Вимоги до кандидатів:
- вік до 25 років
- володіння польською мовою на рівні, достатньому для розуміння занять та
участі в них
Пакет документів, необхідний для програми:
-

заповнена анкета
мотиваційний лист разом із запропонованою темою реферату
CV з фотографією
рекомендації наукового керівника магістерської роботи (підписаний та
відсканований лист)
- підтвердження знання польської мови
- довідка з деканату, яка підтверджує, що кандидат навчається на
останньому курсі магістратури,
- заявка на відшкодування вартості перебування в школі
Тривалість/термін реалізації програми:
28 лютого – 14 березня (орієнтовно)
Терміни приймання заявок:
до 10 січня

Нагорода імені Івана Виговського /
Nagroda im. Iwana Wyhowskiego
Стажування в рамках Нагороди
/ Staże przy Nagrodzie
Цільова аудиторія:
а) для Нагороди - кандидати в галузі гуманітарних наук
б) для стажування - кандидати в галузях: соціальних, точних, економічних,
технічних, аграрних наук і бібліотекознавства
Матеріальне забезпечення стипендіатів:
- стипендія в розмірі 3500 злотих на місяць (якщо лауреат або стажер має
науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора) або 2500
злотих на місяць (якщо лауреат або стажер має науковий титул магістра або
кандидата наук),
- належні умови проживання на період перебування в навчальному закладі,
- призначений науковий керівник, який займається подібною тематикою,
- книги університетських видавництв зі сфери зацікавлень лауреата,
- можливість додаткового вивчення польської мови.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України
- вища освіта
- значні здобутки та заслуги в розвитку науки, культури та громадського
життя, у формуванні й розвитку громадянського суспільства в Україні та
будівництві демократичної проєвропейської України
Пакет документів, необхідний для програми:
- заявка (Нагорода ім. І. Виговського) з описом заслуг та досягнень кандидата
- заявка (наукове стажування) з описом заслуг та досягнень кандидата
Заявки подаються навчальними закладами або приватними особами. Заявку на
нагороду можуть подавати також самі кандидати (за умови підтримки
навчальним закладом, або публічними особами).
Тривалість/термін реалізації програми:
12 місяців (лауреати Нагороди)
4 місяці (стажери)
Терміни приймання заявок:
до 15 січня

Стипендіальна програма уряду РП для молодих науковців /
Program Rządu RP dla Młodych Naukowców
Цільова аудиторія:
молоді науковці, випускники гуманітарних напрямів:
- міжнародні стосунки,
- історія,
- політологія,
- журналістика,
- соціологія,
- суспільна психологія,
- етнологія,
- мистецтвознавство,
- адміністрація і менеджмент,
- право та споріднені напрями.
Матеріальне забезпечення стипендіатів:
розмір щомісячної стипендії складає 1500 злотих. На ці кошти стипендіати
покривають витрати на проживання, харчування та страховий поліс.
Вимоги до кандидатів:
- закінчена повна вища освіта, передусім за гуманітарними спеціальностями
- вік до 35 років
- загальна обізнаність з проблематикою одного з гуманітарних напрямів
- знання польської мови на рівні, що дозволяє розуміти лекції та літературу зі
сфери зацікавлень кандидата (в окремих випадках є можливим призначення
стипендії особам, які не знають польської мови)
Пакет документів, необхідний для програми:
- копія диплома про повну вищу освіту, яка відповідає польському рівню
бакалавра (мінімум) чи магістра або довідка про навчання в аспірантурі
- анкета кандидата
- короткий мотиваційний лист (польською або англійською мовою) з
обґрунтуванням обраного напрямку навчання
- проект дослідницької роботи (польською або англійською мовою)
- резюме (Curriculum Vitae) з фотографією, написане англійською мовою,
починаючи від найновіших подій
- список публікацій, досягнень та професійних проектів
- документи, які підтверджують знання польської та англійської мов
- інші дані, документи або інформація, які можуть, на думку кандидата,
допомогти кваліфікаційній комісії відповідно оцінити його кандидатуру.
Тривалість/термін реалізації програми:
10 місяців (вересень-червень)
Терміни приймання заявок:
до 1 березня

Східні стипендії / Stypendia Wschodnie
Цільова аудиторія:
молоді науковці (перевага надаватиметься гуманітарному профілю)
Матеріальне забезпечення стипендіатів:
-

соціальна стипендія для іноземних стипендіатів (1500 злотих на місяць)
курс польської мови (2 семестри)
курс регіональної мови на вибір (4 семестри)
оплата частини коштів для наукових поїздок (на I році навчання)

Вимоги до кандидатів:
- диплом про повну вищу освіту
- вік до 30 років
- загальна обізнаність із проблематикою Східної та Центральної Європи,
Середньої Азії та Кавказу, зокрема періоду XX ст. і сучасності
- позитивний результат письмового тесту на визначення рівня загальних
знань та кваліфікаційної співбесіди
- знання польської та англійської мов на рівні, що дозволяє розуміти лекції
та наукову літературу
Пакет документів, необхідний для програми:
- копія диплому про повну вищу освіту
- заповнена анкета кандидата (доступна тут).
- стислий (до 2 сторінок) мотиваційний лист польською мовою щодо причин
подання заявки на стипендію, в якому містяться плани, пов'язані із
завершенням «східних студій» варшавського університету, з вказаною
спеціалізацією, на якій хотів би навчатися кандидат (відповідно до
переліку спеціалізацій (див. ii-3).
- curriculum vitae з фотографією англійською мовою, написане, починаючи
від найновіших подій.
- перелік усіх професійних публікацій (для науковців) або список робіт,
досягнень, проектів (для осіб, які не займаються наукою).
- сертифікати, іспити чи довідки, що підтверджують знання польської мови
кандидата.
- інші дані, документи чи інформація, які, на думку кандидата, могли б
допомогти комісії правильно оцінити його кандидатуру.
Тривалість/термін реалізації програми:
протягом 2-х років навчання в магістратурі у Польщі
Терміни приймання заявок:
до 15 березня

Стипендія та науковий грант імені Кшиштофа
Скубішевського /
Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego
Цільова аудиторія
кандидати наук в галузі новітньої історії, права, політичних наук
або
науковці зі значним науковим доробком
Матеріальне забезпечення стипендіатів:
а) для стипендиста
–
–
–
–
-

28 940 зл., поділених на рівні щомісячні платежі, у випадку проведення
наукових досліджень у Польщі впродовж дев’яти місяців;
безкоштовне помешкання у Варшаві або покриття вартості проживання
під час перебування в Польщі;
одноразове відшкодування витрат на подорож;
відшкодування витрат на страхування;
3212 зл. на придбання книг і навчальних посібників, які стипендіат
використовуватиме для наукових досліджень.
У випадку, якщо стипендіату буде потрібен інтенсивний курс польської
мови, то його вартість, а також вартість проживання та харчування
протягом 1- або 2-місячного курсу покриватиме фонд.

б) для бенефіціара наукового гранту:
–
–
–
–
-

9 647 зл. у випадку тримісячного перебування;
безкоштовне помешкання у Варшаві або покриття вартості проживання
під час перебування в Польщі;
одноразове відшкодування витрат на подорож;
відшкодування витрат на страхування;
1 071 зл. на придбання книг та навчальних посібників, які бенефіціар
наукового гранту використовуватиме для досліджень.
У випадку, якщо буде потрібен курс польської мови під час перебування
бенефіціара в Польщі, його вартість покриватиме фонд.

Вимоги до кандидатів
- ступінь кандидата наук (чи значний науковий доробок)
або
- великі досягнення на благо суспільства, зокрема у сфері поширення
демократії та принципів правової держави.
Перевага для кандидатів віком до 40 років та зі знанням англійської та
польської мов.

Пакет документів, необхідний для програми:
-

-

заповнений формуляр (реєстрація на сайті)
резюме англійською або польською мовою
мотиваційний лист з описом пропонованих досліджень в процесі
перебування в Польщі
копії дипломів про вищу освіту
документи, відповідно до обставин, підтверджуючі досягнення кандидата
на користь суспільного блага, його політичну або суспільну діяльність, його
стаж в публічній службі або в професійній роботі
документи, що підтверджують знання мов (за наявності)
список публікацій, експертиз і інших робіт, що свідчать, про наукову і
професійну підготовку кандидата (+ копії важливіших публікацій і робіт)
рекомендація від наукового керівника кандидата або іншої особи, що могла
б засвідчити рівень підготовки кандидата
інші документи, що можуть допомогти в оцінці кандидатури

Тривалість/термін реалізації програми:
9 місяців
Терміни приймання заявок
до 8 квітня

Східна літня школа / Wschodnia Szkoła Letnia
Цільова аудиторія:
молоді науковці
Матеріальне забезпечення стипендіатів:
кандидати, які дотримаються основних умов повноцінної участі, можуть
подавати заявку на фінансування, щоб покрити повністю або частково (залежно
від країни походження) вартість перебування в школі (готель, харчування,
лекції, матеріали, навчальні тури).
Вимоги до кандидатів:
- випускники закладів вищої освіти, які проводять власні наукові
дослідження
- володіння польською та англійською мовами на рівні, достатньому для
розуміння занять та участі в них
- вік до 35 років
Перевага буде надаватися кандидатам, спеціалізацією яких є історія та
сучасність Східної Європи, особливо XIX–XXI ст.
Пакет документів, необхідний для програми:
– заповнена анкета школи,
– заява про прийняття з описом робіт і наукових інтересів, а також темою
реферату польською мовою,
– резюме (curriculum vitae) з фотографією, написане англійською мовою,
– перелік всіх наукових публікацій,
– два відгуки дослідників проблематики, якою займається кандидат (бажано
одна з Польщі),
– копія диплому про закінчення закладу вищої освіти.
Тривалість/термін реалізації програми:
28 червня – 28 липня
Терміни приймання заявок:
до 20 травня

