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Strategia działania
Misja:
Wzmacnianie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę
i współpracę międzynarodową
Cele strategiczne:
 Wzmocnienie doskonałości naukowej


Umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych



Promocja Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i
naukowych
Upowszechnianie języka i kultury polskiej



Zadania NAWA






Programy mobilnościowe dla doktorantów i kadry akademickiej
Programy wspierające umiędzynarodowienie oferty polskich uczelni i jednostek
naukowych
Międzynarodowa promocja polskiego szkolnictwa wyższego i nauki
Wspieranie nauczania języka polskiego zagranicą

Obszary dodatkowe:
 Uznawalność wykształcenia i uwierzytelnianie dokumentów potwierdzających
wykształcenie do obrotu z zagranicą
 Inne działania zlecane przez MNiSW – program UNESCO, Artes Liberales, CEEPUS,
Program Wyszehradzki, itd.

Priorytety
Zasady działania:











Komplementarność działań z innym instytucjami grantowymi
Komponent powrotowy i reintegracyjny w programach wyjazdowych – aby
zminimalizować ryzyko trwałego odpływu z Polski osób z dużym potencjałem
naukowym
Uwzględnienie różnorodności uniwersytetów i instytucji naukowych
Jakościowa ocena wnioskodawców indywidualnych i instytucjonalnych
Całościowe spojrzenie na długofalową politykę naukową i dydaktyczną wspieranych
uczelni i instytucji naukowych
Współpraca z uczelniami i instytucjami przy tworzeniu programów - konsultacje
środowiskowe tworzonych programów
Współpraca międzyresortowa – chcemy aby docelowo NAWA była inicjatywą
wspólną dla całego rządu polskiego, zarówno w zakresie tworzenia strategii jak i
współfinansowania powstających programów

Oferta NAWA
26 programów w 5 obszarach:


Speed up Academic Career – rozwój indywidualnej kariery naukowej



Run International Education – umiędzynarodowienie oferty edukacyjnej polskich uczelni



Participate in Academic Community – wsparcie organizacyjne umiędzynarodowienia



Poland – my first choice – przekrojowe programy stypendialne dla obcokrajowców



Poland – language, history and culture - programy wspierające nauczanie języka polskiego

Oferta NAWA
Speed up Academic Career

+ stypendia dla byłych stypendystów NAWA
+ program „Polskie Powroty”

Oferta NAWA
Programy instytucjonalne










międzynarodowa wymiana stypendialna
doktorantów i naukowców (krótkookresowa)
przyjazdy doktorantów w celu odbycia studiów
doktoranckich w polskich uczelniach i
instytucjach naukowych (do 60 miesięcy)
współfinansowanie kosztów zatrudnienia
zagranicznych naukowców w polskich
uczelniach i instytucjach naukowych (do 60
miesięcy)
Polskie powroty (do 48 miesięcy) koszty
wynagrodzeń i stworzenia zespołu badawczego
wyjazdy polskich naukowców do 24 miesięcy +
12 miesięcy reintegracja po powrocie

Programy indywidualne








średniookresowe wyjazdy doktorantów w celu
wzięcia udziału w prowadzeniu badań naukowych
średniookresowe przyjazdy doktorantów w celu
odbycia części studiów w Polsce
średniookresowe wyjazdy naukowców
średniookresowe przyjazdy naukowców do Polski

Oferta NAWA
Run International Education:
programy instytucjonalne


Tworzenie wspólnych programów studiów II stopnia (+ koszty promocji międzynarodowej)



Realizacja wspólnych programów studiów II stopnia (koszty mobilności studentów biorących
udział w programie)



Realizacja międzynarodowych studiów III stopnia (koszty stypendiów dla najlepszych
studentów zagranicznych + koszty promocji)

Oferta NAWA
Participate in Academic Community:
programy instytucjonalne


Akademickie partnerstwa międzynarodowe



Welcome to Poland



Nowoczesna promocja zagraniczna



Zagraniczni Alumni



Upowszechnianie wyników badań

Oferta NAWA
Poland my first choice:


Program stypendialny dla Polonii (5 podprogramów)



Program Stypendialny im. Stefana Banacha (ODA)



Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza (ODA)



Program Stypendialny im. Adama Szydłowskiego (dla obywateli ChRL)



Poland – My First Choice (dla obywateli państw rozwiniętych)
Priorytet – studia II stopnia
Możliwość odbywania studiów w jęz. angielskim

Oferta NAWA
Poland – language, history and culture:


Program stypendialny Polonia Pulchra – odbycie części studiów lub prowadzenie badań
naukowych w zakresie historii Polski, kultury lub języka polskiego



Program Stypendialny Edu-Polska – przygotowanie językowe do obycia studiów w Polsce dla
dla młodzieży polskiej zamieszkującej na stale zagranicą



Program Lektorzy – prowadzenie kursów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach
akademickich



Letnie szkoły języka polskiego – intensywne, wakacyjne kursy języka i kultury polskiej dla
cudzoziemców

Zapraszamy do współpracy!
www.nawa.gov.pl
lukasz.wojdyga@nawa.gov.pl

