PRZEWODNIK
po stypendiach,
konkursach
i programach
dla studentów

Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji,
potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także okres rozwijania pasji i talentów.
Młodzi ludzie potrzebują w tym istotnym czasie wsparcia, by móc w pełni korzystać
z możliwości kształtujących ich dorosłe życie.
Dbanie o to, aby efektywnie wspierać studentów jest jednym z najważniejszych zadań Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Dlatego w ostatnich latach wprowadziliśmy szereg nowych rozwiązań, pozwalających osiągnąć ten cel.
Na studentów, którzy mają bardzo dobre wyniki z egzaminów lub wyróżniające się osiągnięcia naukowe, artystyczne,
sportowe czekają wysokie jednorazowe Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także comiesięczne
stypendia rektora. Co roku stu wybitnych studentów, prowadzących obiecujące badania naukowe, ma szansę otrzymać
Diamentowy Grant – jego wysokość sięga nawet 200 tys. zł. Stypendia socjalne są dostępne dla większej niż
dotychczas grupy potrzebujących studentów. Stworzyliśmy też lepsze warunki korzystania z kredytów studenckich.
To tylko przykłady różnych form wsparcia. Ta publikacja przybliży dostępne możliwości, także oferowane przez samorządy,
czy organizacje pozarządowe.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z opisanymi w przewodniku stypendiami, programami, konkursami oraz do
korzystania z ich różnorodności!

prof. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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To nagroda za ciężką trzyletnią pracę. Stypendium utwierdziło
mnie w tym, że warto inwestować swój czas i energię w pracę
naukową. Dzięki niemu było mnie stać na wyjazd badawczy do
Egiptu.
Larysa Gidzińska-Pisz (23 lata), studentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim

To wielkie wsparcie dla młodego pianisty, który zdobywa pozycję w środowisku muzycznym. Dzięki stypendium realne stały się
prywatne lekcje mistrzowskie w Dreźnie i wyjazdy zagraniczne na
międzynarodowe konkursy. Bez pomocy stypendialnej z niektórych imprez po prostu musiałbym zrezygnować.
Michał Rot (24 lata), student instrumentalistyki na Akademii Muzycznej im. Grażyny
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

STYPENDIA MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
KTO?
DLA
KOGO?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dla studentów, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce lub posiadają
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne albo sportowe.

W JAKIM CELU?
ILE?

Aby wesprzeć wybitnych studentów w kraju.

Do 15 tys. zł – wypłacane jednorazowo.

Wnioski należy kierować do dziekana wydziału lub do
rektora. Do 15 października każdego roku rektorzy przekazują je do MNiSW. Przy ocenie wniosków brane są
pod uwagę m.in.: publikacje naukowe w recenzowanych
czasopismach o zasięgu co najmniej krajowym, udział
w projektach artystycznych, nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym czy udział w igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata.

JAK
APLIKOWAĆ?

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl
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Stypendium umożliwiło mi poznanie fantastycznych, kompetentnych osób, od których mogłam się wiele nauczyć. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi zbudowałam
większe poczucie własnej wartości i otworzyłam się na nowe
możliwości oraz doświadczenia.
Magdalena Kossowska (25 lat), studentka Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Stypendium jest ogromną motywacją do dalszego rozwoju
naukowego i osobistego.
Katarzyna Paczkowska (23 lata), studentka na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

STYPENDIA REKTORA DLA
NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
KTO?
DLA
KOGO?

Uczelnia.
Dla studentów, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen
lub mają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendia może otrzymać do 10 proc. studentów na danym kierunku.

W JAKIM CELU?
ILE?

Aby wesprzeć najzdolniejszych studentów na
uczelni.

Do kilkuset złotych miesięcznie – w zależności od średniej ocen i osiągnięć
naukowych, artystycznych i sportowych.

JAK
APLIKOWAĆ?

Wniosek trzeba złożyć do rektora lub uczelnianej komisji
stypendialnej; każda uczelnia określa szczegółowe zasady
przyznawania stypendium.

Od roku akademickiego 2011/2012 student może równocześnie otrzymywać stypendium
rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendia nie wykluczają prawa do pomocy materialnej oraz do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego, pracodawców, a także stypendiów
ze środków funduszy strukturalnych UE.
Studiujący na kilku kierunkach mogą otrzymywać stypendium tylko na jednym, wskazanym
przez siebie kierunku studiów. Stypendystą rektora może być też osoba, która w ciągu
jednego roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia rozpocznie studia drugiego
stopnia. Jednocześnie musi spełniać pozostałe kryteria, według których przyznawane jest
stypendium rektora.
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Zdobycie Diamentowego Grantu stało się przełomowym
momentem w moim życiu. Otrzymałam prawie 200 tys. zł na badania
i godne wynagrodzenie, które dało mi niezależność finansową –
coś, czego tak bardzo pragnie większość młodych ludzi. Nie muszę się teraz niczym przejmować. Mogę eksperymentować, badać,
analizować, czyli robić to, co lubię najbardziej!
Khrystyna Grygoryshyn (23 lata), absolwentka biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, laureatka I edycji programu

Dzięki Diamentowemu Grantowi mogę wyjechać i prowadzić
badania nie tylko w Polsce, ale również w Brazylii. Bez grantu musiałbym szukać innych źródeł dochodu. A tak mogę w pełni skupić
się na pracy naukowej. Jej efekty chcę prezentować na konferencjach, a następnie napisać na tej podstawie doktorat.
Gabriel Borowski (24 lata), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego,
autor projektu „Tożsamość (w) brazylijskiej powieści autonarracyjnej”, laureat I edycji
programu

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

DIAMENTOWY GRANT
KTO?
DLA
KOGO?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim
roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania
naukowe.

Aby umożliwić rozwój naukowy wybitnie uzdolnionym
studentom. Stu najlepszych może co roku otrzymać
grant na własne badania. Laureaci programu zyskują także możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej i ubiegania się o doktorat
z pominięciem stopnia magistra.

W JAKIM CELU?
ILE?

Do 200 tys. zł, w tym wynagrodzenie w wysokości minimum 2,5 tys. zł
miesięcznie.

JAK
APLIKOWAĆ?

Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz
instytucję, w której zrealizują swój projekt. To właśnie ta
instytucja wnioskuje o przyznanie grantu dla młodego
naukowca. Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Systemów Finansowania),
dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej
MNiSW.
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GENERACJA PRZYSZŁOŚCI
KTO?
DLA
KOGO?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dla studentów, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
• nie ukończyli 25 lat;
• studiują na kierunku studiów należącym do jednego z poniższych
obszarów wiedzy:
a) nauk ścisłych,
b) nauk przyrodniczych,
c) nauk technicznych,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
e) nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
f ) nauk społecznych;
• posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego
języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2;
• posiadają opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego
na temat dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans
powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na
temat rangi konkursu w środowisku międzynarodowym.

W JAKIM CELU?
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Aby wesprzeć wybitnie uzdolnionych studentów
w rozwoju ich aktywności, poprzez ich uczestnictwo
w międzynarodowych konkursach lub zawodach.

ILE?

W ramach programu zostanie sfinansowanych maksymalnie 50 projektów
dotyczących studentów lub zespołów studentów. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 2 lat. Koszt realizacji projektu nie może
przekroczyć:
• 100 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez studenta;
• 500 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.
Kwota przeznaczona na realizację całego programu wynosi do 7 mln
zł. Środki można przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie ich
uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lub konkursach, a także
na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub
innych środków niezbędnych do realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku.

JAK
APLIKOWAĆ?

O przyznanie środków finansowych w ramach programu
może ubiegać się podstawowa jednostka organizacyjna
uczelni, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub
studenci tworzący zespół.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl
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Przykładanie się do nauki opłaca się – uzyskałem stypendium
i mam poczucie, że wykorzystuję w stu procentach każdą chwilę życia – czy to na uczelni, czy poza nią. Dzięki stypendium nie muszę
dodatkowo pracować i mam czas na relizację swojej pasji, którą
jest gra w zespole bluesowym.
Szymon Kontra (22 lata), student inżynierii środowiska i informatyki w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie

Część pieniędzy ze stypendium przeznaczyłem na rozwijanie swojego hobby, a jest nim elektronika. Zakupiłem potrzebny sprzęt
i uczyłem się budować zegarki elektroniczne, termometry i różne
przyrządy pomiarowe.
Przemysław Grzegorz Wróblewski (24 lata), student matematyki na Politechnice
Białostockiej

STYPENDIA NA KIERUNKACH
ZAMAWIANYCH
KTO?
DLA
KOGO?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Dla najlepszych studentów studiujących na uczelniach-beneficjentach
programu„Kierunki zamawiane”. Stypendia finansowane są z Europejskiego
Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

W JAKIM CELU?
ILE?

Aby motywować do nauki na studiach technicznych
i ścisłych oraz do osiągania na nich jak najlepszych
wyników.

Maksymalnie tysiąc złotych miesięcznie.

JAK
APLIKOWAĆ?

Wnioski przyjmuje uczelnia-beneficjent programu; uczelnia
ustala też zasady przyznawania stypendium.

Więcej informacji: www.ncbir.pl oraz www.nauka.gov.pl
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STYPENDIA KRAJOWYCH
NAUKOWYCH OŚRODKÓW
WIODĄCYCH
KTO?
DLA
KOGO?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dla studentów jednostek naukowych posiadających status KNOW.

W JAKIM CELU?
ILE?

Więcej informacji: www.ncbir.pl
oraz www.nauka.gov.pl

Aby wspierać rozwój najlepszych studentów, którzy
wiążą swoją przyszłość z pracą naukową.

Wysokość stypendiów zależy od decyzji poszczególnych jednostek.

Zasady aplikowania określają KNOW-y. Zazwyczaj stypendia
przyznawane są w drodze konkursu.
Laureatami pierwszej edycji konkursu na Krajowe Naukowe
Ośrodki Wiodące zostało sześć jednostek w dziedzinie
nauk ścisłych, nauk medycznych i farmaceutycznych oraz
nauk o zdrowiu. Status KNOW na lata 2012-2017 otrzymały: Warszawskie Centrum
Nauk Matematycznych, Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”, Warszawskie Akademickie Konsorcjum
Chemiczne, Konsorcjum Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Farmakologii PAN, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku.

JAK
APLIKOWAĆ?
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Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

IUVENTUS PLUS
KTO?
DLA
KOGO?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dla młodych naukowców, w tym studentów, którzy do dnia złożenia
wniosku nie ukończyli 35. roku życia, są głównymi autorami tekstów
zawierających wyniki dotychczasowych badań opublikowanych bądź
przyjętych do publikacji w czasopismach ujętych w aktualnym wykazie
Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the
Humanities (ERIH).

W JAKIM CELU?
ILE?

Aby wesprzeć badania naukowe prowadzone przez
wybitnych młodych naukowców. Zgłaszane projekty
mogą stanowić kontynuację prac lub inicjować nowe
badania w obszarze nauki, w którym autor posiada
publikacje w ww. czasopismach.

Kwota dofinansowania zależy od kosztów zaplanowanych badań.

JAK
APLIKOWAĆ?

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz
z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wniosek
składa instytucja, w której prowadzone są badania. Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MNiSW.
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STYPENDIA PRZYZNAWANE
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Więcej informacji na stronach internetowych odpowiednich urzędów.

KTO?

Jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, województwa.

DLA
KOGO?

Dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
wykazują się znaczącymi osiągnięciami lub wysoką średnią ocen.

W JAKIM CELU?
ILE?

Aby wesprzeć studentów wyróżniających się lub
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość stypendium zależy od decyzji jednostki samorządu
terytorialnego. Rady i sejmiki, podejmując uchwały o przyznawaniu
stypendiów studentom, ustalają zasady, rodzaj i trybu przyznawania
pomocy materialnej.

JAK
APLIKOWAĆ?

Zainteresowani powinni złożyć wniosek w jednostce
samorządu terytorialnego. Termin upływa zazwyczaj na
początku października.
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STYPENDIA ZA WYNIKI
W NAUCE PRZYZNAWANE
PRZEZ INNE PODMIOTY

Więcej informacji na stronach podmiotów przyznających stypendia.

KTO?

Nowe prawo o szkolnictwie wyższym stwarza większe możliwości
fundowania stypendiów motywacyjnych przez organizacje pozarządowe, w tym fundacje, stowarzyszenia, a także firmy, osoby fizyczne
lub prawne, niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami
prawnymi.

DLA
KOGO?

Dla studentów osiągających wybitne wyniki w nauce lub wyróżniających
się wskazanymi przez fundatora stypendium osiągnięciami.

Aby wesprzeć kształcenie wyróżniających się studentów. Przykładem takiego wsparcia są stypendia„Agrafki”,
partnerskiego programu Fundacji Agory i Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce. Są one skierowane do uczniów i studentów wybitnie
utalentowanych, pochodzących z niezamożnych rodzin, mieszkających w małych
miejscowościach. Pomoc oferują także niektóre międzynarodowe koncerny.

W JAKIM CELU?

ILE?

Kwotę ustala fundator stypendium.

JAK
APLIKOWAĆ?

Procedury ustalane są przez podmioty przyznające stypendia.
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UCZELNIANE FUNDUSZE
STYPENDIALNE
KTO?

DLA
KOGO?

Niektóre polskie uczelnie tworzą własne fundusze stypendialne.
Przykładowo na Uniwersytecie Jagiellońskim istnieje Fundusz im.
Stanisława Estreichera, wspierający wyróżniających się studentów
studiów stacjonarnych, którzy za ostatni rok akademicki osiągnęli
średnią ocen z egzaminów minimum 4,5 oraz znajdują się w trudnej
sytuacji materialnej.
Dla studentów danej uczelni.

W JAKIM CELU?
ILE?

Aby wesprzeć studentów znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej oraz wyróżniających się szczególnymi
osiągnięciami lub działalnością akademicką.

Od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych wypłacanych jednorazowo lub co miesiąc.

JAK
APLIKOWAĆ?

Procedury ustalane są przez poszczególne uczelnie
przyznające stypendia.
Sprawdź, czy Twoja uczelnia ma własny fundusz
stypendialny.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl
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Gdyby nie stypendium socjalne, nie byłabym w stanie utrzymać
się samodzielnie w większym mieście.
Agnieszka Baran (22 lata), studentka rolnictwa w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Krośnie

Stypendium socjalne to najważniejszy punkt mojego budżetu
i przepustka do spełnienia marzeń o przyszłej pracy zawodowej.
Magdalena Pociecha (23 lata), studentka Wydziału Aktorskiego w Państwowej
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

STYPENDIA SOCJALNE
KTO?

Więcej informacji szukaj na stronie
swojej uczelni.

Uczelnia.

Dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Aby otrzymać stypendium, dochód na jednego członka rodziny nie
może przekraczać ustawowo określonej kwoty. W roku akademickim
2012/2013 wynosi ona 592,8 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie
studenta. Dodatkowo uczelnia może podnieść tę kwotę do 850,2 zł.
O ostatecznej wysokości progu dochodu oraz o wysokości stypendium decyduje
rektor uczelni w porozumieniu z przedstawicielami samorządu studenckiego. Fundusze na pomoc materialną przekazywane są uczelniom przez MNiSW.

DLA
KOGO?

Aby wesprzeć studentów znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej. W ramach stypendium socjalnego
można otrzymać dofinansowanie na zakwaterowanie
w akademiku lub innym obiekcie (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem
studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

W JAKIM CELU?

ILE?

Wysokość stypendium ustalana jest przez uczelnię.

JAK
APLIKOWAĆ?

O stypendium socjalne aplikują sami zainteresowani.
Szczegółowe informacje znajdziesz na swojej uczelni.
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Dzięki stypendium dla osób niepełnosprawnych mogę korzystać
z wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych.
Krzysztof Blusiewicz (20 lat), student automatyki i robotyki w Państwowej Wyższej
Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Dzięki pomocy materialnej dla osób niepełnosprawnych mogę
pozwolić sobie na zakup dodatkowych pomocy naukowych.
Stypendium pomaga mi normalnie funkcjonować w środowisku
studentów.
Magdalena Jankowska (22 lata), studentka Wydziału Prawa i Administracji na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

STYPENDIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KTO?

Uczelnia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
samorządy powiatowe.

DLA
KOGO?

Dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością – niezależnie od
wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

W JAKIM CELU?

Aby wyrównać szanse w zdobywaniu wykształcenia.

Wysokość stypendium ustalana jest przez uczelnię i jednostki udzielające
wsparcia. Jest ona uzależniona od sytuacji materialnej studenta,
stopnia niepełnosprawności, wysokości opłaty za naukę oraz sposobu
prowadzenia gospodarstwa domowego (samodzielnie czy wspólnie z rodziną). Pomoc finansowa w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd – Moduł II”
prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
udzielana jest w formie dofinansowania lub refundacji kosztów uzyskania
wykształcenia na poziomie wyższym i może obejmować w szczególności koszty
związane z opłatą za naukę, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

ILE?

JAK
APLIKOWAĆ?

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny
samorząd – Moduł II” składane są w siedzibie samorządów
powiatowych właściwych terytorialnie dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski o stypendium uczelniane
zainteresowani składają w swoich uczelniach.
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ZAPOMOGA
KTO?
DLA
KOGO?

Uczelnia.

Dla studentów potrzebujących doraźnej pomocy.

W JAKIM CELU?
ILE?

Wsparcie studenta, który znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość zapomogi ustalana jest przez uczelnię.

JAK
APLIKOWAĆ?

Wniosek o zapomogę może złożyć student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej. Wniosek składa się na uczelni. Należy w nim
zamieścić szczegółową informację o okolicznościach,
których zajście spowodowało trudną sytuację materialną,
uzasadnić ich losowy charakter oraz dołączyć dokumenty
potwierdzające uzasadnienie wniosku. Zapomogę można
otrzymać dwa razy w roku akademickim.
Więcej informacji szukaj na stronie swojej uczelni.
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STYPENDIA POMOSTOWE
KTO?

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (Administrator Programu),
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu) oraz
partnerzy.

DLA
KOGO?

Dla uzdolnionych maturzystów mieszkających na wsi lub w małych
miejscowościach (poniżej 20 tys. mieszkańców), pochodzących z rodzin
o bardzo niskich dochodach i osiągających dobre wyniki w nauce.
Dodatkowo muszą oni spełniać inne warunki, m.in. być dziećmi byłych
pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

W JAKIM CELU?
ILE?

Aby wesprzeć młodzież zamieszkującą tereny wiejskie
i małe miasta, w szczególności tereny byłych PGR-ów.

Stypendia pomostowe przyznawane na pierwszy rok studiów dziennych
pierwszego stopnia wynoszą 5 tys. zł w roku akademickim i są wypłacane
w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

JAK
APLIKOWAĆ?

Wnioski można składać on-line. Składają je sami zainteresowani
na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

Więcej informacji: www.stypendia-pomostowe.pl
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KREDYT STUDENCKI
KTO?

Banki, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Obecnie są to:
1. PKO Bank Polski S.A.
2. Bank PEKAO S.A.
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
4. SGB-Bank S.A.

DLA
KOGO?

Dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych, studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych.

W JAKIM CELU?
ILE?
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Sfinansowanie wydatków związanych z kształceniem.

Maksymalnie do 600 zł miesięcznie, w zależności od czasu trwania
studiów – maksymalnie przez okres 6 lat.

Wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego można
składać w terminie od 1 października do 15 listopada
każdego roku w bankach, które w swej ofercie posiadają
taki kredyt. Przy składaniu wniosku należy przedstawić
dochody na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca studenta lub doktoranta do
otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2012/2013 wynosi 2300 zł.
W przypadku braku odpowiedniego poręczenia student może starać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawianie w banku
w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej.
Osoby, które znalazły się w grupie 5 proc. absolwentów z najlepszymi wynikami
w nauce na swojej uczelni, mogą ubiegać się w banku o umorzenie 20 proc. kwoty
kredytu.
Kredyt może być także umorzony częściowo lub w całości z powodu trudnej sytuacji
życiowej, trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, śmierci kredytobiorcy.
Wniosek o umorzenie kredytu w części lub całości należy składać do ministra nauki
i szkolnictwa wyższego.

JAK
APLIKOWAĆ?

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl

Moja przygoda z Erasmusem zaczęła się w ubiegłym roku na
Islandii. Zyskałem przyjaciół z całego świata, pewność siebie i nabrałem umiejętności, które na pewno zaprocentują w przyszłości.
Piotr Sagalara (21 lat), student informatyki na Politechnice Łódzkiej

Wiedza, doświadczenie i znajomości z Erasmusa otworzyły mi
drogę do odbycia praktyk w duńskim biurze architektonicznym.
Konrad Wójcik (22 lata), student Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej

PROGRAM ERASMUS
KTO?
DLA
KOGO?

Unia Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(organizacyjnie Agencja Krajowa — Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).
Dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Aby rozwijać i wspierać wymianę międzyuczelnianą.
W całej Europie do tej pory na stypendia wyjechało
blisko 2,3 mln studentów. W Erasmusie bierze obecnie
udział ponad 4 tys. szkół wyższych z krajów uczestniczących w programie, w tym
ponad 300 uczelni polskich.

W JAKIM CELU?
ILE?

Kwota zależy od kraju i uczelni.

JAK
APLIKOWAĆ?

O dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmusa należy
zwracać się do swoich macierzystych uczelni.

Więcej informacji: www.erasmus.org.pl, strony uczelni
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PROGRAM ERASMUS
MUNDUS
KTO?

Unia Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (organizacyjnie Agencja Krajowa — Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

DLA
KOGO?

Dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci
mogą uzyskać stypendia w ramach wspólnych studiów magisterskich
i doktoranckich, prowadzonych przez konsorcjum uczelni na podstawie porozumienia oraz w ramach programów partnerstwa między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego i uczelniami z krajów
trzecich.

W JAKIM CELU?
ILE?

Aby umożliwić studentom z Europy kształcenie na
całym świecie, a studentom z innych kontynentów
naukę na uczelniach europejskich.

Kwota stypendium zależna jest od konsorcjum uczelni.

JAK
APLIKOWAĆ?

Szczegółowe kryteria rekrutacji ustalane są przez konsorcjum uczelni oferujących wspólne studia.

Więcej informacji: www.erasmusmundus.org.pl
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FUNDUSZ STYPENDIALNY
I SZKOLENIOWY
KTO?

Więcej informacji: www.fss.org.pl

Kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein, MNiSW (organizacyjnie Agencja Krajowa — Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji).

DLA KOGO?

Dla studentów i pracowników uczelni.

Aby zmniejszyć różnice ekonomiczne i społeczne w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także
wzmocnić współpracę w obszarze edukacji pomiędzy
Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Celem Funduszu jest także wzmacnianie
potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez zwiększenie mobilności studentów
i pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Fundusz
Stypendialny i Szkoleniowy umożliwia finansowanie w ramach czterech działań:
• Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
• Wizyty Przygotowujące
• Współpraca Instytucjonalna
• Rozwój Polskich Uczelni.

W JAKIM CELU?

ILE?

Kwota zależy od kraju i uczelni.

JAK
APLIKOWAĆ?

Wnioskodawcami mogą być szkoły i uczelnie oraz wszelkie
instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji formalnej
na wszystkich poziomach kształcenia: podstawowym, średnim,
wyższym, zawodowym i kształcenia osób dorosłych. Studenci
powinni więc aplikować do swoich uczelni macierzystych.
Sprawdź, czy Twoja uczelnia bierze udział w programie.
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STAŻE I PRACA WE WSPÓLNOTOWYM
CENTRUM BADAWCZYM KOMISJI
EUROPEJSKIEJ
The Joint Research Centre (JRC)
7. PROGRAM RAMOWY

KTO?

The Joint Research Centre (JRC) – Wspólnotowe Centrum Badawcze
Komisji Europejskiej.

DLA
KOGO?

Dla studentów i absolwentów studiów wyższych oraz doktorantów
studiów wyższych z krajów członkowskich UE, krajów kandydujących
oraz krajów stowarzyszonych z programem ramowym.

W JAKIM CELU?

Aby umożliwić studentom odbycie stażu w instytucie
badawczym JRC.

Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC – Joint Research Centre)
umożliwia naukowcom prowadzenie badań w kluczowych dla Europy dziedzinach.
W skład Centrum wchodzi siedem instytutów badawczych (w Belgii, Włoszech,
Niemczech, Holandii i Hiszpanii) oferujących pracę stałą, czasową, staże oraz
szkolenia. W 7. PR działania JRC skupiają się wokół następujących obszarów badawczych: żywność, produkty chemiczne, zdrowie, środowisko, zrównoważony
rozwój, energia, transport, szeroko rozumiane bezpieczeństwo (w tym związane
z energią jądrową), analizy techno-ekonomiczne, materiały odniesienia i pomiarów, zapobieganie oszustwom finansowym. Rekrutacja na stanowiska naukowe
oraz na staże odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne
instytuty JRC na ich stronach internetowych.
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ILE?

Wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od doświadczenia
stażysty/naukowca.

JRC proponuje
m.in.:

JAK
APLIKOWAĆ?

Staże (praktyki) w instytutach badawczych JRC (In-service
training) – staż o charakterze naukowym lub administracyjnym, umożliwiający pogłębienie wiedzy zdobytej podczas studiów, zdobycie nowej wiedzy oraz doświadczenia
w jednym z instytutów JRC. Przewidziane są 3 rodzaje stażu, w zależności od celu, jaki zamierza osiągnąć stażysta:
• przygotowanie pracy badawczej związanej z osiągnięciem
stopnia lub tytułu naukowego,
• zdobycie doświadczenia po ukończeniu szkoły wyższej,
• zdobycie doświadczenia w sektorze przemysłowym.
Rekrutacja odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych
przez poszczególne instytuty JRC na ich stronach internetowych.

Więcej informacji: www.ec.europa.eu
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STYPENDIA PARTNERÓW
ZAGRANICZNYCH
KTO?

Koordynacją i organizacją rekrutacji polskich kandydatów zajmuje się
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Dla studentów i stażystów. Stypendia są efektem podpisanych przez Polskę programów wykonawczych do umów
rządowych lub programów resortowych ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Oferta obejmuje wyjazdy do około 40 państw Europy, Azji, Afryki, Ameryki Południowej. Oferowane są stypendia na kursy językowe (głównie
dla studentów danej filologii), studia semestralne, staże naukowe; w przypadku
niektórych państw – na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe.

DLA KOGO?

W JAKIM CELU?
ILE?

Aby poszerzać możliwości dokształcania się za granicą
studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich
z polskich uczelni.

Wysokość stypendium jest uzależniona od kraju, kwota stypendium
pokrywa podstawowe koszty utrzymania. W zależności od podpisanych
programów stypendia wypłaca strona polska lub strona przyjmująca.

JAK
APLIKOWAĆ?

Szczegółowych informacji o tych stypendiach należy szukać
na uczelniach, samodzielnie ustalają one terminy przyjmowania
wniosków od kandydatów i zgłaszają ich do stypendium.

Więcej informacji: www.buwiwm.edu.pl
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Więcej informacji: www.buwiwm.edu.pl
lub www.ceepus.info

STYPENDIA CEEPUS
KTO?

Polskie Biuro CEEPUS (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej).

DLA KOGO?

Dla studentów i nauczycieli akademickich.

Aby wspierać wymianę akademicką w zakresie
kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno
studentów, jak i nauczycieli akademickich. Program
CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich – został utworzony w 1994 r. Obecnie realizowany jest CEEPUS-III. Członkami programu, oprócz
Polski, są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Bośnia i Hercegowina. Dodatkowo
program został rozszerzony o uczelnie z Kosowa i o Mołdowę.

W JAKIM CELU?

Kwota finansowania zależy od kraju, do którego udaje się stypendysta.
W kwocie stypendium zawierają się koszty utrzymania, zakwaterowania
i ubezpieczenia w trakcie pobytu stypendysty. Kwoty stypendialne
reguluje decyzja ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Uczelnia pokrywa koszty
przejazdu stypendystów na stypendium poza granicami kraju.

ILE?

JAK
APLIKOWAĆ?

Kandydaci wypełniają aplikację na stronie www.ceepus.
info. Terminy składania aplikacji:
• na semestr zimowy do dnia 15 czerwca
• na semestr letni do dnia 30 października.
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STYPENDIA KOMISJI
FULBRIGHTA
KTO?
DLA
KOGO?

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.
Dla obywateli polskich, którzy nie mają podwójnego obywatelstwa
lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta), nie studiują bądź
nie studiowali wcześniej w USA, uzyskali dyplom magistra w polskiej
uczelni w ostatnich dwóch latach poprzedzających ogłoszenie
konkursu bądź studiują i otrzymają dyplom do czasu wyjazdu na
stypendium, uzyskali bardzo wysoką średnią ocen i bardzo dobrze
znają język angielski.

W JAKIM CELU?
ILE?

Dla wsparcia kształcenia na studiach, badań naukowych
i innej działalności akademickiej polskich i amerykańskich ludzi nauki oraz instytucji naukowych.

Do 30 tys. USD. Dodatkowo zapewniona jest pomoc w załatwieniu
formalności związanych z ubieganiem się o przyjęcie stypendysty
w uczelni.

JAK
APLIKOWAĆ?

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać bezpośrednio w Fundacji.

Więcej informacji: www.fulbright.edu.pl
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WYSZEHRADZKI PROGRAM
STYPENDIALNY
KTO?

Więcej informacji:
www.visegradfund.org

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Dla studentów wyjeżdżających na studia drugiego stopnia, studia
podyplomowe lub na część studiów doktoranckich w uczelniach
państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. do Czech, Słowacji lub na Węgry
(stypendia Intra-Visegard). Stypendia przyznawane są na okres od
jednego do czterech semestrów. Studenci z państw Grupy Wyszehradzkiej
mogą się także ubiegać o stypendia Out-going, które umożliwiają podjęcie studiów lub odbycie stażu naukowego w akredytowanych uczelniach następujących
krajów: Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry,
Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Serbii i Ukrainy (na tych samych zasadach można aplikować do uczelni w Kosowie).

DLA
KOGO?

W JAKIM CELU?

Aby umożliwić studia w szkołach wyższych lub
jednostkach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej bądź sąsiadujących z nimi.

2,3 tys. euro w semestrze. Poza studentem grant otrzymuje uczelnia/
instytucja gospodarz – 1,5 tys. euro na semestr na jednego stypendystę. Dodatkowo w przypadku stypendium out-going wnioskodawcy
przysługuje jednorazowe dofinansowanie podróży, jeżeli w chwili wnioskowania
jednostka macierzysta aplikanta znajduje się w odległości dalszej niż 1500 km od
instytucji zapraszającej.

ILE?

JAK
APLIKOWAĆ?

Wnioski należy składać bezpośrednio do Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego do 31 stycznia każdego roku.
Wyniki naborów ogłaszane są w połowie maja.
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Miałem pomysł na biznes. Wiedziałem, jak chcę go zrealizować,
ale nie wiedziałem nic o prawnych aspektach prowadzenia
działalności. W Inkubatorze otrzymałem wsparcie umożliwiające
otworzenie każdej z moich firm z różnych sektorów gospodarczych.
Obecnie specjalizuję się głównie w projektowaniu rozwiązań dla
małych linii produkcyjnych.
Łukasz Malicki (26 lat), doktorant na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zapewnił mi wszystko
co potrzeba, żeby rozpocząć działalność i sprawdzić, czy mój
pomysł na biznes rzeczywiście będzie możliwy w warunkach
rynkowych. Moja firma zajmuje się wdrożeniami rozwiązań typu
Cloud Computing. Dzięki wsparciu, jakie otrzymałem podczas studiów, mój start był łatwiejszy i pozwolił mi na rozwinięcie skrzydeł
i spełnienie marzenia.
Karol Witek (25 lat), student informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie

Więcej informacji szukaj na stronach
Parków Naukowo-Technologicznych
i Centrów Transferu Technologii
w Twoim regionie.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
AKADEMICKA
KTO?

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), Parki Naukowo-Technologiczne, Centra Transferu Technologii.

Dla studentów, którzy chcą założyć własną firmę. Współpraca z AIP
umożliwia studentowi prowadzenie działalności jak najniższym kosztem i przy minimalnym ryzyku. Jeśli jesteś autorem wynalazku lub
masz oryginalny pomysł na biznes, możesz skorzystać ze wsparcia
udzielanego przez Centra Transferu Technologii oraz Parki Naukowo-Technologiczne. Pomogą one wybrać najkorzystniejszy wariant komercjalizacji
Twoich wynalazków i pomysłów, a także zapewnić im ochronę prawną.

DLA
KOGO?

W JAKIM CELU?

Aby wesprzeć studentów w zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej.

Kwota zależy od innowacyjności pomysłu na biznes i rodzaju przedsięwzięcia. Uczestnik programu może otrzymać m.in. obsługę prawną,
księgową i biuro do wspólnej pracy, pomoc w zakresie pozyskania
kapitału na prowadzenie działalności firmy, zwłaszcza pomoc w nawiązaniu kontaktów
z funduszami inwestycyjnymi. Firmy działające w inkubatorach mogą liczyć na
wsparcie w postaci mentoringu oraz szkoleń. Inkubatory pomogą także w odnalezieniu partnerów biznesowych i pozyskaniu dotacji unijnych.

ILE?

JAK
APLIKOWAĆ?

AIP działają przy większości dużych polskich uczelni. Warto
też zajrzeć na stronę Portalu Innowacji www.pi.gov.pl.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA 39

SZUKASZ WIĘCEJ INFORMACJI?
Programy stypendialne prowadzi też wiele innych
organizacji, także z innych krajów. Poniżej niektóre z nich:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

www.fss.org.pl/mobility

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD

www.daad.pl, www.study-in.de

Nuffic (Netherlands Organisation for International
Cooperation in Higher Education)

www.studyinholland.nl

CIMO (Centre for International Mobility), Finlandia

www.studyinfinland.fi
Swedish Institute

www.studyinsweden.se

Fundacja Konrada Adenauera

www.kas.de/polen/pl

Fundacja Roberta Boscha

www.bosch-stiftung.de

Fundacja im. Friedricha Naumanna

www.fnst-freiheit.org

Fundacja General Electric

www.scholarshipandmore.org
Już na studiach warto skorzystać ze staży oferowanych
z chętnych do zdobywania pierwszych zawodowych doświadczeń otwarte są największe organizacje. Poniżej kilka przydatnych odnośników:
Organizacja Narodów Zjednoczonych

www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm
Bank Światowy

web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTHRJOBS/0,,contentMDK:20515785~m
Unia Europejska

europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/
index_en.htm

UNICEF

www.unicef.org/about/employ/index_internship.html
Rada Europy

www.coe.int/t/e/Human_Resources/
Jobs/10_Traineeship_opportunities
Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka

www.ohchr.org/en/aboutus/pages/
internshipprogramme.aspx
Warto także odwiedzić:
bazę ofert staży w USA

www.ciee.org/intern/index.aspx
oferty praktyk w Brukseli

www.eurobrussels.com/internships.php
stronę AIESEC

www.aiesec.org/AI

stronę Europejskiego Stowarzyszenia
Studentów Prawa (ELSA)

www.elsa.org
Informacje znajdziecie także na uczelniach. Wiele
z nich zamieszcza oferty wyjazdów stypendialnych
na swoich stronach internetowych. Warto zwrócić
się np. do działu współpracy międzynarodowej, biura
samorządu studenckiego lub poszukać możliwości
dofinansowania stypendium zagranicznego poza
uczelnią. Ofertę zagranicznych programów stypendialnych można często znaleźć np. na stronach
ambasad i konsulatów. O stypendia można też pytać
w europejskiej informacji dla młodzieży, czyli wspieranej
przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji
Narodowej międzynarodowej sieci Eurodesk. Działa
w niej ponad tysiąc organizacji, w tym ponad siedemdziesiąt w ramach Eurodesk Polska. Na stronie
www.eurodesk.pl można znaleźć informacje nie tylko
o projektach stypendialnych, ale także o wolontariacie.

Rada Młodych Naukowców
Rada Młodych Naukowców powstała w 2010 r. jako najważniejsze gremium reprezentujące środowisko młodych naukowców i odpowiedzialne
za wspieranie dynamicznego rozwoju ich karier. O członkostwo w RMN
mogą ubiegać się uzdolnieni młodzi badacze posiadający znaczące osiągnięcia naukowe. Rokrocznie powołuje ich minister nauki i szkolnictwa
wyższego. Do zadań Rady należy m.in. proponowanie rozwiązań wzmacniających współpracę młodego pokolenia naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne
rozwiązania w nauce. Rada wskazuje również bariery na które napotykają
naukowcy na początku swojej kariery i przygotowuje rekomendacje dotyczące możliwości ich wspomagania.
Zachęcamy do kontaktu z Radą Młodych Naukowców: rmn@nauka.gov.pl
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP)
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) jest ogólnopolskim przedstawicielem środowiska studenckiego. PSRP wspiera i promuje
działania prostudenckie, jak również inicjuje projekty na rzecz środowiska
studenckiego. Poprzez swoją działalność organizacja stara się przybliżyć
studentom zawiłości studiowania, prawo o szkolnictwie wyższym oraz
daje możliwość wypowiedzenia się samym studentom w sprawach bezpośrednio ich dotyczących.
PSRP w swoich strukturach posiada również funkcję rzecznika praw studenta, który interweniuje w przypadkach łamania praw studentów. Jeżeli
chcesz zgłosić skargę do rzecznika, napisz na adres: rps@psrp.org.pl
Więcej informacji: www.psrp.org.pl
Rzecznik Praw Absolwenta
Jego zadaniem jest monitorowanie losów zawodowych absolwentów
i rekomendowanie takich rozwiązań prawnych, które pozwolą im lepiej
odnaleźć się na rynku pracy. Rzecznik Praw Absolwenta działa od 2011 r.
Z prośbą o pomoc do Rzecznika może zwrócić się każdy absolwent, pisząc
na adres: rzecznik.absolwentow@nauka.gov.pl

www.nauka.gov.pl
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