Стипендіальна програма
«Польський Еразмус для України»
З метою підтримки процесу створення демократичних інститутів і розвитку суспільного
капіталу в Україні в рамках короткострокового освітнього циклу, Уряд Республіки Польща
запроваджує Стипендіальну програму «Польський Еразмус для України» на 2014/2015
навчальний рік.

В січні 2015 року ще 400 студентів (після другого або четвертого курсу) матимуть можливість
продовжити навчання в магістратурі або на бакалаврських студіях. Претендувати на ці стипендії
зможе молодь з усієї території України.
Мова навчання – польська. У разі якщо студент/ка не володіє польською мовою, він/вона
зараховуються до центрів вивчення мови при університетах терміном на один семестр та
розпочинають безпосереднє навчання з наступного семестру, після успішного завершення мовної
підготовки. Підставою для навчання у другому семестрі буде зарахування курсу польської мови.
Володіння англійською мовою є бажаним, але не обов’язковим.
Профілі навчання, що передбачені програмою: менеджмент/державне управління, європеїстика,
економіка, адміністрація, технічні науки
Cписок польських університетів, що прийматимуть студентів за зазначеними напрямками:
- Uniwersytet Szczeciński / Університет у Щеціні
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Економічний університет у Вроцлаві
- Politechnika Świętokrzyska w Kielcach / Святокшиська Політехніка у Кєльцях
- Politechnika Śląska / Сілезька Політехніка
- Politechnika Poznańska / Політехніка у Познані
- Politechnika Wrocławska / Політехніка у Вроцлаві
- Politechnika Gdańska / Гданська Політехніка
- Politechnika Częstochowska / Ченстоховська Політехніка
- "Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie / Гірничо-металургійна академія у Кракові"
- Politechnika Lubelska / Політехніка у Любліні
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Економічний університет у Кракові
- "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/ Вища Головна Торгівельна Школа у Варшаві"
- "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/ Економічний університет у Познані "
- "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Університет Яна Кохановського в Кєльцях "
- "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / Католицький університет у Любліні ім. Яна Павла
ІІ"
- Politechnika Białostocka/Білостоцька Політехніка
- Politechnika Łódzka / Політехніка в Лодзі
- Politechnika Opolska / Політехніка в Ополю
- Politechnika Rzeszowska / Політехніка у Жешові
- "Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu / Університет Адама Міцкевича у Познані "
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Університет Кардинала Стефана
Вишинського у Варшаві
- Uniwersytet Łódzki/ Університет в Лодзі
- "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Університет Міколая Коперника у Торуні "
- Uniwersytet Warszawski / Варшавський університет
- Uniwersytet w Białymstoku / Білостоцький університет
- Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie / Академія фінансів та бізнесу Vistula у
Варшаві
- Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycz Modrzewskiego / Краківська Академія ім. Анджея Фрич
Моджевського
- "Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej / Вища Школа Бізнесу в Домброві Гірській "
- Uczelnia Łazarskiego w Warszawie / Університет Лазарського у Варшаві
- "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach / Верхньосілезька Вища Школа Торгівлі в
Катовіцах"

Студенти і аспіранти, які будуть відібрані польською стороною, навчатимуться за рахунок державного
бюджету Республіки Польща і отримуватимуть щомісячну стипендію впродовж 9 місяців. Розмір
щомісячної стипендії для студентів 900 злотих, для аспірантів - 1350 злотих.
Якщо навчання розпочинається у лютому 2015 року, стипендії виплачуватимуться у період з лютого
до червня 2015 року включно, а потім з жовтня 2015 року.
Університети гарантують місце у гуртожику.
студентом/аспірантом зі стипендійних грошей.

Оплата

за

проживання

здійснюватиметься

У разі зарахування на навчання, студенти і аспіранти мають придбати страховий поліс від нещасного
випадку на весь період перебування у Р. Польща
Після закінчення програми учасники зобов’язані повернутися в Україну для завершення початого
циклу навчання у своєму навчальному закладі.
Відповідно до умов, визначених польською стороною, заявки можуть подавати кандидати з
усіх регіонів України, які:
- Не мають польського громадянства;
- Не мають дозволу на постійне перебування у Польщі;
- Мають підтвердження про закінчення 2-го курсу навчання ВНЗ України (для навчання на бакалавраті
у Польщі), або 4-го курсу навчання (для навчання в магістратурі у Польщі);
- Мають середній бал на рівні щонайменше “добре” (“4” – згідно польської системи оцінювання за
шкалою 2-5, або мінімум 80 балів за шкалою 1-100) з останнього зарахованого року навчання в
українському ВНЗ;
- Для тих, хто володіє польською мовою, - мають сертифікат або інший документ, що підтверджує
знання мови на рівнях A1 – C1, відповідно до рекомендацій Ради Європи (Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment). Якщо особа володіє
польською мовою, але відсутній документ, рівень володіння мовою визначатиметься під час
кваліфікаційної співбесіди;
- Активно долучаються до розвитку громадянського суспільства (можуть навести конкретні приклади
своєї участі у тих чи інших проектах, або мають підтвердження громадської діяльності, видане
релевантними організаціями);
- Список наукових публікацій - обов’язково для кандидатів на навчання в аспірантурі. Інші кандидати
також можуть доповнити свою заявку інформацією щодо ведення наукової діяльності, що може
позитивно впливати на успішність заявки;
- Для аспірантів – мають диплом про завершеня навчання в Україні, рівнозначний з польським
дипломом про закінчення навчання ІІ рівня (магістратура), а також, у разі наявності, довідку з
польського університету про готовність прийняти аспіранта, із вказаним науковим куратором у Польщі.
Необхідний пакет документів для подачі заявки:
- Заповнена анкета кандидата англійською мовою;
- Копія закордонного паспорту (або копія документу, що засвідчує громадянство);
- Фотографія;

- Підтвердження про закінчення 2 або 4 курсу (рівень бакалавра), видане відповідним ВНЗ України
(академічна довідка);
- За наявності – сертифікат або інший документ, який підтверджує знання польської мови за
системою, прийнятою Радою Європи (A1-C2);
- Медична довідка про відсутність протипоказань для навчання;
- Для кандидатів на навчання в аспірантурі – диплом про закінчення навчання в Україні, рівнозначний
з польським дипломом про закінчення навчання ІІ рівня (магістратура), разом з його нотаріально
засвідченим перекладом;
- Для кандидатів на навчання в аспірантурі – підтвердження наукової діяльності, видане навчальним
закладом України, в якому навчається аспірант, або самостійними науковими працівниками, які
працюють у цьому навчальному закладі;
- Для кандидатів на навчання в аспірантурі – підтвердження, видане польським навчальним закладом,
про готовність прийняти аспіранта, із зазначенням наукового керівника.
Учасники матимуть змогу пояснити свою мотивацію до участі у програмі, а також представити свою
дослідницьку пропозицію (кандидати на навчання в аспірантурі) під час співбесіди.
Після зарахування студенту необхідно буде придбати страховий поліс на період перебування у
Польщі, що покриватиме витрати на лікування, або добровільно застрахуватись, підписавши угоду з
Національним фондом здоров’я (у другому випадку інформацію надасть навчальний заклад, який
приймає на навчання).
Пакет документів надсилати на електронну адресу МОН ukrainemon@gmail.com у PDF форматі,
вказавши у темі повідомлення «Польський Еразмус 2 етап», та у паперовому вигляді на адресу
Міністерства освіти і науки України – проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна (Управління
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції).
Кінцевий термін подачі заявок – 12 січня 2015 року*
*(термін, можливо, буде подовжено. Слідкуйте, будь ласка, за оновленням).
До 23 січня 2015 року МОН підготує список кандидатів рекомендованих до участі у кваліфікаційних
співбесідах, які проводитимуться у Києві спільно з представниками МОН України та Міністерством
науки і вищої освіти Республіки Польща.
27-30 січня 2015 року – проведення кваліфікаційних співбесід.

