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Tematy

1. Omówienie programów NAWA – nabory 2018 
• Cele programu 
• Uprawnione działania 
• Uprawnieni wnioskodawcy 
• Uprawnione koszty 
2. Składanie i ocena wniosków 
3. Terminarz naborów 





• Nowoczesna Promocja Zagraniczna
• Zagraniczni Alumni
• Upowszechnianie wyników badań

Promocja

• Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
• Welcome to Poland
• PROM Wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Współpraca

• Tworzenie wspólnych programów studiów II stopnia
• Realizacja wspólnych programów studiów II stopnia
• STER Realizacja międzynarodowych studiów III stopnia

Oferta 
dydaktyczna



Nowoczesna Promocja Zagraniczna

CELE PROGRAMU

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie 
projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą.  

Celami szczegółowymi Programu są:  

• aktywizacja uczelni oraz jednostek naukowych i ich pracowników w kierunku nowoczesnego  
i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą;  

• stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i jednostki 
naukowe zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo- dydaktycznych.  

Alokacja na nabór wynosi 3 750 000 zł. 



Nowoczesna Promocja Zagraniczna

Nabór prowadzony był od 1 marca do 30 kwietnia 2018 r. 

Wpłynęło 145 wniosków na kwotę 14 566 450,11 zł. 
Realizacja projektów rozpocznie się 1 października 2018 r. 

Kolejny planowany nabór – wiosna 2019 r. 



Nowoczesna Promocja Zagraniczna

DZIAŁANIA

• zintegrowane projekty i kampanie promocyjno-informacyjne;  
• działania online w mediach społecznościowych;  
• współpraca z blogerami, youtuberami i innymi osobowościami rozpoznawalnymi w 

Internecie;  
• pozycjonowanie stron www; 
• kampanie Adwords, służące zaprezentowaniu oferty/reklamy uczelni;  
• uatrakcyjnianie i podnoszenie jakości stron internetowych;  
• dedykowane aplikacje mobilne;  
• e-learning, aplikacje wspomagające kandydatów w rozpoznaniu swoich zainteresowań 

danym kierunkiem studiów;  



Nowoczesna Promocja Zagraniczna

DZIAŁANIA

• filmy - animacje, teledyski, tutoriale, testimoniale prezentujących historie i sylwetki obecnych 
studentów zagranicznych, bądź sukcesy absolwentów zagranicznych; 

• wydawnictwa, broszury, raporty, przewodniki, materiały informacyjne;  
• działania z zakresu PR;  
• kontakty bezpośrednie zarówno w kraju, jak i zagranicą, np. poprzez zaangażowanie 

obecnych studentów zagranicznych i absolwentów, wyjazdy do placówek edukacyjnych 
innych krajów. 

Proponowane działania muszą cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem 
dopasowania do potrzeb grupy docelowej.  

Dopuszczalne są jedynie działania nierealizowane dotychczas przez Wnioskodawcę  
w proponowanym we wniosku zakresie lub skali. 



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
CELE PROGRAMU

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, 
wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw 
akademickich.  
Rezultaty projektu winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów 
tworzących Partnerstwo.  
Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę 
rozwoju jednostki wnioskującej i Partnerów. 

Alokacja na nabór wynosi 50 000 000 zł



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
WNIOSKODAWCA

• uczelnie, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym;  
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy o PAN; 
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych;  
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 

działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
• inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy o zasadach 

finansowania nauki, posiadające kategorię naukową.  

Partnerem w projekcie muszą być co najmniej 3 uczelnie lub jednostki naukowe  
z zagranicy.   
Partnerem wspierającym może być uczelnia, jednostka naukowa lub instytucja z otoczenia 
społecznego uczelni, tj. organizacja pozarządowa, jednostka administracji publicznej lub 
instytucja z sektora prywatnego. 

Instytucja może złożyć tylko 1 wniosek (pierwszy złożony wniosek jest traktowany jako 
właściwy)



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
DZIAŁANIA

• opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym; 
• opracowanie i złożenie wniosków grantowych; 
• organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów; 
• opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych; 
• rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia; 
• udział w stażach; 
• wymiana studentów oraz pracowników; 
• wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich; 
• prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem 

nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw; 
• prowadzenie prac B+R w wymiarze międzynarodowym; 
• rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, 

badań, administracji; 
• przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań pracowników uczelni; 
• nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami w celu dostosowania oferty 

edukacyjnej do potrzeb rynkowych. 



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
TERMINY

Nabór trwa od 14 maja do 13 lipca 2018 r. 
Realizacja pojedynczego projektu musi obejmować okres od 6 do 24 miesięcy.  
  

Osoba do kontaktu:
Anna Długołęcka  
tel. 22 390 35 44 
anna.dlugolecka@nawa.gov.pl  

 

mailto:anna.dlugolecka@nawa.gov.pl


Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
ZAŁĄCZNIKI

• dokument rejestrowy Wnioskodawcy, o ile nie będzie dostępny w odpowiednim rejestrze 
publicznym, prowadzonym w formie elektronicznej;  

• pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy w przypadku, gdy wniosek jest 
składany przez inną osobę aniżeli wynika to z dokumentów rejestrowych; 

• listy intencyjne od Partnerów; 

• Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy o zasadach finansowania nauki, 
muszą dołączyć statut instytucji lub inny dokument regulujący zasady działalności oraz 
oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej. 



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

BUDŻET PROJEKTU

• do 1 000 000 zł w przypadku projektów składanych w partnerstwie z 3 instytucjami  
z zagranicy; 

• do 1 500 000 zł w przypadku projektów składanych w partnerstwie z 4 - 5 instytucjami  
z zagranicy; 

• do 2 000 000 zł w przypadku projektów składanych w partnerstwie z więcej niż 5 
instytucjami z zagranicy. 



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
UPRAWNIONE KOSZTY

• koszty podróży, ubezpieczenia i diety dla wizyt studyjnych, naukowych, badawczych i 
dydaktycznych; 

• koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji w partnerstwie międzynarodowym; 
• wynagrodzenia pracowników realizujących projekt stanowiące max. 30% kosztów projektu 

(o ile dana działalność wykracza poza ich obowiązki); 
• przygotowanie i produkcja materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu: publikacje  

w obiegu międzynarodowym; 
• koszty przejazdu, pobytu zagranicznego recenzenta oraz koszty sporządzenia recenzji  

w przewodach naukowych. 



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
FINANSOWANIE PROJEKTU

Dla Projektów trwających do 8 miesięcy:  
• Płatność zaliczkowa – w wysokości 80% po podpisaniu umowy;  
• Płatność bilansująca – w wysokości do 20% po akceptacji raportu końcowego.  

Dla Projektów trwających powyżej 8 miesięcy:  
• Płatność zaliczkowa – w wysokości 50% po podpisaniu umowy;  
• Płatność częściowa – w wysokości 40% po zatwierdzeniu raportu częściowego;  
• Płatność bilansująca – w wysokości do 10% po akceptacji raportu końcowego. 



Welcome to Poland
CELE PROGRAMU

Celem Programu jest wsparcie uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa 
Wyższego lub jednostek naukowych prowadzących kształcenie w zwiększaniu ich 
zdolności instytucjonalnej do obsługi studentów, doktorantów i kadry akademickiej  
z zagranicy. 

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Alokacja środków na nabór wynosi 15 000 000 zł. 

 



Welcome to Poland
WNIOSKODAWCA

Z wnioskami o udział w Programie mogą występować podmioty prowadzące kształcenie:  
• uczelnie, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym posiadająca Kartę 

Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego;  
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy o Polskiej Akademii 

Nauk; 
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych;  
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 

działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Projekt może być realizowany w formule partnerskiej z instytucją z Polski lub z zagranicy. 
Parterami w projekcie mogą być: uczelnie, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, 
jednostki administracji publicznej lub sektor prywatny. 

Instytucja może złożyć nie więcej niż 3 wnioski (jako Wnioskodawca lub Partner).  



Welcome to Poland
DZIAŁANIA

1. działanie obligatoryjne: wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i 
administracyjnej do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy, m.in. w obszarze 
kompetencji zarządczych, międzykulturowych, komunikacyjnych, językowych, analitycznych, 
informatycznych oraz innych wynikających z potrzeb szkoleniowych uczestników Programu; 
2. działania związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy do obsługi 
studentów i kadry z zagranicy poprzez: 
✓ przystosowanie serwisów internetowych do obsługi studentów i kadry z zagranicy w celu 

usprawnienia procesu obsługi studentów i pracowników zagranicznych,  
✓ przygotowanie informatorów, przewodników przygotowanych w językach obcych, 

zawierające zestaw informacji i wskazówek, które ułatwią proces obsługi studentów i 
kadry z zagranicy,  

✓ wypracowanie standardów przygotowania i dystrybucji aktów wewnętrznych 
Wnioskodawcy związanych z obsługą studentów i kadry, norm zwyczajowych, zarządzeń, 
procedur w dwóch wariantach językowych – polskim oraz angielskim celem zapewnienia 
równego dostępu do informacji, 



Welcome to Poland
DZIAŁANIA

✓ system anglojęzycznego oznakowania budynków i pomieszczeń Wnioskodawcy którego 
celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienia aklimatyzacji nowych studentów i kadry 
zagranicznej, 

✓ system dystrybucji informacji dla studentów i kadry, w których będą wskazówki, 
informacje praktyczne (informacje te mogą dotyczyć zarówno samego Wnioskodawcy, jak 
i miasta),  

✓ opracowanie materiałów informacyjnych dla studentów i kadry zagranicznej stanowiących 
zestaw praktycznych wskazówek dotyczących funkcjonowania w środowisku 
Wnioskodawcy, społeczności lokalnej danego miasta. 

3. rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu poprzez:  
✓ tworzenie grup o charakterze mieszanym pod względem narodowościowym, 



Welcome to Poland
DZIAŁANIA

✓ budowanie relacji pomiędzy studentami, pracownikami Wnioskodawcy a studentami  
i kadrą przyjeżdżającą z zagranicy,  

✓ umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji,  
✓ organizowanie międzynarodowych konferencji, prowadzonych w językach obcych, etc.  
4. kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu 
społecznym Wnioskodawcy ukierunkowanych na rozwój umiejętności i kwalifikacji kadry, 
które wspierać będą ich integrację ze społecznością Wnioskodawcy oraz miasta, w którym 
przebywają, jak również wymianę informacji nt. kultur krajów pochodzenia. 



Welcome to Poland

5. organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry tzw. 
Welcome Centre (do 20% kosztów projektu): 
✓ zapewnienie i przeszkolenie osób do obsługi punktu; 
✓ przygotowanie materiałów dotyczących oferty edukacyjnej Beneficjenta.



Welcome to Poland
TERMINY

Nabór trwa od 22 maja do 20 lipca 2018. 

Realizacja pojedynczego projektu musi obejmować okres od 6 do 24 miesięcy.  
  

Osoba do kontaktu:
Łukasz Sybicki
tel. 22 390 35 42 
lukasz.sybicki@nawa.gov.pl  

mailto:lukasz.sybicki@nawa.gov.pl
mailto:lukasz.sybicki@nawa.gov.pl


Welcome to Poland
ZAŁĄCZNIKI

• dokument rejestrowy Wnioskodawcy, o ile nie będzie dostępny w odpowiednim rejestrze 
publicznie dostępnym, prowadzonym w formie elektronicznej. 

• pełnomocnictwo wystawione dla przedstawiciela do reprezentowania Wnioskodawcy do 
działania w jego imieniu i na jego rzecz (uwzględniającego możliwość zaciągania 
zobowiązań do kwoty nie niższej niż kwota wnioskowana). 

• list intencyjny od Partnera z zagranicy sporządzony w języku angielskim.  

• list intencyjny od Partnera krajowego sporządzony w języku polskim. 



Welcome to Poland
BUDŻET PROJEKTU

Kwota projektu max. 500 000 zł. 
• koszty organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji w partnerstwie 

międzynarodowym skierowanych do kadry dydaktycznej, naukowej i  administracyjnej 
Wnioskodawcy; 

• koszty związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy tj. koszty: 
przystosowania serwisów do obsługi studentów, przygotowania informatorów i innych 
materiałów, przygotowania i produkcji publikacji lub materiałów powstałych w wyniku 
realizacji projektu; 

• wynagrodzenia pracowników realizujących merytoryczne działania projektowe, 
stanowiące maksymalnie 30% kosztów projektu; 

• koszty związane z wyjazdami studyjnymi pracowników Wnioskodawcy; 
• koszty związane z organizacją miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry 

zagranicznej jako komórki organizacyjnej Wnioskodawcy tzw. Welcome Centre, 
stanowiące maksymalnie 20% kosztów projektu. 



Welcome to Poland
FINANSOWANIE PROJEKTU

Dla Projektów trwających do 8 miesięcy:  
• Płatność zaliczkowa – w wysokości 80% po podpisaniu umowy;  
• Płatność bilansująca – w wysokości do 20% po akceptacji raportu końcowego.  

Dla Projektów trwających powyżej 8 miesięcy:  
• Płatność zaliczkowa – w wysokości 50% po podpisaniu umowy;  
• Płatność częściowa – w wysokości 40% po zatwierdzeniu raportu częściowego;  
• Płatność bilansująca – w wysokości do 10% po akceptacji raportu końcowego. 



PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej

CELE PROGRAMU

Celem Programu jest zwiększenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski  
i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.  
Dofinansowane zostaną koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej  
w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni). Projekty te mogą obejmować 
zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z 
zagranicy do Polski (premiowana jest równowaga w wyjazdach i przyjazdach).  
Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Alokacja na nabór wynosi 30 000 000 zł.



PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej

WNIOSKODAWCA

Z wnioskami o udział w Programie mogą występować podmioty prowadzące kształcenie:  
• uczelnie, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym;  
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy o Polskiej Akademii Nauk; 
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych;  
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Instytucja może złożyć w ramach naboru wyłącznie jeden wniosek. 



PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej

DZIAŁANIA

Działaniami uprawnionymi do realizacji w Programie są wyjazdy lub przyjazdy związane z 
tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą akademicką mające na celu: 
• aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym udział np. w sesji posterowej i flash talk),   
• pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego,  
• udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz, jak i prowadzący zajęcia), 
• wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej 

infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce,  
• udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub 

stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, 
• wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych, 
• udział w spotkaniach brokerskich, 
• udział w szkoleniach (np. dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej); 
• prowadzenie zajęć dydaktycznych, 
• udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego, 
• inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika projektu. 



PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej

DZIAŁANIA

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% 
uczestników każdego projektu.  
W projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej, jednak ich liczba nie może 
przekroczyć 20% wszystkich uczestników.  
  
Dokumentem potwierdzającym odbycie wyjazdu i podniesienie kompetencji będzie certyfikat.  
W przypadku gdy instytucja przyjmująca uczestnika projektu nie wystawia własnych certyfikatów, 
uczestnik projektu jest zobowiązany uzyskać potwierdzenie na wzorze stanowiącym załącznik do 
umowy. 



PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej

TERMINY

Nabór trwa od 18 maja do 2 lipca 2018. 

Realizacja pojedynczego projektu musi obejmować okres roku akademickiego - 12 miesięcy. 

Osoba do kontaktu:
Anna Balcerzak - Raczyńska
tel. 22 390 35 43 
anna.balcerzak@nawa.gov.pl  
  
 

mailto:Anna.balcerzak@nawa.gov.pl
mailto:Anna.balcerzak@nawa.gov.pl


PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej

ZAŁĄCZNIKI

• dokument rejestrowy Wnioskodawcy, o ile nie będzie dostępny w odpowiednim rejestrze 
publicznym, prowadzonym w formie elektronicznej;  

• pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy w przypadku, gdy wniosek jest składany 
przez inną osobę aniżeli wynika to z dokumentów rejestrowych.



PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej

BUDŻET PROJEKTU

Kwota projektu max. 750 000 zł. 
• koszty podróży, ubezpieczenia i wizy w zryczałtowanej wysokości zależnej od odległości 

pomiędzy miejscem zamieszkania a instytucją goszczącą, 
• zryczałtowane koszty utrzymania (wliczając dni przeznaczone na podróż),  
• koszty realizacji wymiany np. wynagrodzenie osób wdrażających wymianę stypendialną na 

uczelni, objęte limitem w wysokości maksymalnie 10% kosztów projektu;  
• koszty opłat konferencyjnych, koszt szkolenia, kursu i warsztatów rozliczane po kosztach 

rzeczywistych.



PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej

FINANSOWANIE PROJEKTU

• Płatność zaliczkowa – w wysokości 50% po podpisaniu umowy;  
• Płatność częściowa – w wysokości 40% po zatwierdzeniu raportu częściowego;  
• Płatność bilansująca – w wysokości do 10% po akceptacji raportu końcowego. 



Zagraniczni Alumni
Wsparcie uczelni w procesie umiędzynarodowienia poprzez: 
• wypracowanie modelu współpracy z zagranicznymi absolwentami 
• realizację projektów z udziałem zagranicznych absolwentów, które mają na celu 

budowanie wizerunku instytucji na rynkach międzynarodowych  

Wnioskodawcą polska uczelnia lub jednostka naukowa prowadząca kształcenie 

• zaprojektowanie modelu współpracy z zagranicznymi alumnami 
• wsparcie informatyczne (blogi, strony, fora dyskusyjne, aplikacje) 
• wsparcie finansowe w organizacji spotkań alumnów ze studentami, kandydatami na 

studia 
• tworzenie bazy danych studentów i alumnów oraz bazy success stories 
• udział alumnów w zagranicznych targach edukacyjnych  
• przygotowanie poradnika/zbioru informacji o studiowaniu w Polsce kierowanych do 

kandydatów z kraju pochodzenia alumnów 
Projekty od 12 do 24 miesięcy 

Budżet projektu do 100 000 zł



STER
Realizacja międzynarodowych studiów III stopnia

Prowadzenie przez polskie uczelnie i jednostki naukowe wysokiej jakości międzynarodowych 
studiów doktoranckich i zwiększenie liczby zagranicznych studentów tych studiów 

Wnioskodawcą polska uczelnia lub jednostka naukowa prowadząca kształcenie prowadzące 
studia III stopnia 

• stypendia dla najlepszych zagranicznych doktorantów w wysokości 5 000 zł/m-c  
• koszty działań związanych z pozyskaniem doktorantów z zagranicy 

Projekty od 24 do 48 miesięcy  

Budżet projektu: max. 1 250 000 zł 



Procedura wnioskowania do programów
Wszystkie wnioski są składane w systemie teleinformatycznym Agencji

  



Składanie wniosku



Ocena wniosku

Ocena formalna 
Ocena formalna dokonywana jest przez pracowników NAWA. 
Bez rozpatrzenia pozostawia się wnioski:  
• złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków;  
• niespełniające wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

udział w Programie. 
Ocena merytoryczna 
Na etapie oceny merytorycznej wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Części 
składowe oceny stanowią:  
• oceny dwóch recenzentów, którzy mogą przyznać maksymalnie 40 punktów; 
• ocena Zespołu Oceniającego, który może przyznać maksymalnie 60 punktów. 

Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor NAWA. 



Harmonogram naborów 2018
MARZEC
Nowoczesna Promocja Zagraniczna (zakończono nabór na 2018 r.)

MAJ
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (nabór trwa do 13 lipca br.)

Welcome to Poland (nabór trwa do 20 lipca br.)

PROM - Wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (nabór 

trwa do 2 lipca br.)

PAŹDZIERNIK 

Zagraniczni Alumni 

STER - Realizacja międzynarodowych studiów III stopnia



Więcej informacji

www.nawa.gov.pl

Dni Otwarte
Najbliższe Dni Otwarte 

27 czerwca w Warszawie 



Dziękuję za uwagę 
sebastian.kolodziejczyk@nawa.gov.pl


