
ПОЛОНІСТ: РОЗПОЧАВСЯ НАБІР НА СТИПЕНДІЙНУ 

ПРОГРАМУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І НАУКОВЦІВ 

 

Національне агентство академічних обмінів (пол. NAWA) оголосило другий 

набір на програму «Полоніст. Стипендійна програма для студентів та 
науковців». 

Мета програми – поширення польської мови у світі через надання можливості 
іноземцям, які цікавляться польською мовою та культурою, навчатися або 
реалізувати наукові проекти в Польщі. Програма скерована до студентів, котрі 

навчаються на полоністиці або польських програмах у рамках славістичних 
студій, на яких вони вивчають польську мову, культуру та знання про Польщу, 

а також до науковців із закордонних університетів та наукових інституцій.  

Студенти-стипендисти NAWA протягом одного чи двох семестрів або повного 

п’ятирічного циклу навчання в Польщі можуть розвивати свої полоністичні 
зацікавлення шляхом покращення знання польської мови, відвідування лекцій 

та практичних занять відповідно до навчального плану, ведення дослідження, 

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich


реалізації наукових проектів, збору матеріалів для наукової роботи, 
користування фондами університетських бібліотек і архівів. 

Зацікавлені студенти обирають внз, у якому планують навчатися. Їм потрібно 
обрати таку ж саму спеціальність, за якою вони вчаться в рідному виші. 
Університет, обраний заявником, повинен надати згоду прийняти його та 

схвалити представлену ним програму навчання. Усі заняття відбуватимуться 
польською мовою. 

У програмі можуть брати участь також лауреати і фіналісти Олімпіади з 
польської мови та літератури, яка відбувається за межами Польщі. Вони 

можуть подати документи на отримання стипендії NAWA для навчання на 
полоністиці (на бакалавраті або в магістратурі) в одному з польських 

державних вишів. 
Науковці із закордонних академічних і наукових осередків у рамках програми 

можуть протягом щонайменше 3 – щонайбільше 12 місяців реалізовувати в 
польських університетах і наукових установах проекти, метою яких є 

реалізація наукових досліджень (самостійно або у співпраці з польськими 
науковцями), пошук матеріалів для дослідження та наукових публікацій, 

проходження наукового стажування, проведення занять у приймаючій 
інституції, інтенсивне вивчення польської мови. Заявники під час подачі 
документів повинні надати запрошення від інституції, яке підтверджує її 

готовність прийняти стипендиста NAWA. 

Заявки можна подавати до 30 квітня 2020 р. на 

сайті: https://programs.nawa.gov.pl/login 
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