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i terminy
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04
05

UNESCO

CEEPUS

NAWA - Program im. Ulama

NAWA - Program im. Bekkera

01.06.2021-30.09.2022

15.03.2022-15.04.2022

DO 30.11.2022

10.03.2022-10.05.2022

10.03.2022-10.05.2022



KIEDY MOŻNA APLIKOWAĆ
pracownicy – 01.06.2021-30.09.2022

studenci – nabór na praktyki w trybie

ciągłym 01.06.2021-30.09.2022
doktoranci – nabór na praktyki w trybie
ciągłym 01.06.2021-30.09.2022

KTO MOŻE APLIKOWAĆ
studenci, doktoranci, pracownicy

ERASMUS+

Wydziałowy Koordynator Programu: 
prof. dr hab. Alina Kafel (IBBiOŚ, alina.kafel@us.edu.pl), 

prof. dr hab. Jolanta Burda (INoZ, jolanta.burda@us.edu.pl)

Kontakt z Biurem Erasmus: erasmus@us.edu.pl

więcej informacji:

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji,
szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich

programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem
jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i

wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów
służących podnoszeniu kompetencji.



Program

KIEDY MOŻNA APLIKOWAĆ
do 30 listopada

KTO MOŻE APLIKOWAĆ
studenci, doktoranci, pracownicy

CEEPUS

Wydziałowy Koordynator Programu: 
prof. dr hab. Jolanta Burda (INoZ, jolanta.burda@us.edu.pl)

Kontakt z Działem współpracy z zagranicą: brmm@us.edu.pl

więcej informacji:

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS 
(“Central European Exchange Program for University Studies”) jest

wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz
doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich.

Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami
wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez

finansowanie mobilności akademickiej.



Program

KIEDY MOŻNA APLIKOWAĆ
15.03-15.04.2022 (na stypendia 1-5
miesięczne zrealizowane do końca roku
kalendarzowego)

KTO MOŻE APLIKOWAĆ
studenci, doktoranci

UNESCO

Wydziałowy Koordynator Programu: 
dr hab. Izabella Franiel (IBBiOŚ, izabella.franiel@us.edu.pl), 

dr Krzysztof Gaidzik (INoZ, krzysztof.gaidzik@us.edu.pl)

Kontakt UŚ: erasmus@us.edu.pl

więcej informacji:

Stypendia dla studentów po minimum Iicencjacie i doktorantów z
krajów Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej oraz krajów

rozwijających się według Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju (OECD)



Program

KIEDY MOŻNA APLIKOWAĆ

10.03.2022-10.05.2022 (rozstrzygnięcie
31.12.2022)

KTO MOŻE APLIKOWAĆ
pracownicy, doktoranci

NAWA Program im.
Mieczysława Bekkera

Wydziałowy Koordynator Programu: 
dr hab. Alexander Betekhtin (IBBiOŚ, email: alexander.betekhtin@us.edu.pl); 

dr Krzysztof Gaidzik (INoZ, email: krzysztof.gaidzik@us.edu.pl)

więcej informacji:

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej
doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do
doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego

w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na
całym świecie.

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców
reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami

goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym
świecie.

 



Program

KIEDY MOŻNA APLIKOWAĆ

10.03.2022-10.05.2022 (rozstrzygnięcie
10.11.2022)

KTO MOŻE APLIKOWAĆ
naukowcy z zagranicy

NAWA Program im.
Stanisława Ulama

Wydziałowy Koordynator Programu: 
dr hab. Alexander Betekhtin (IBBiOŚ, email: alexander.betekhtin@us.edu.pl); 

dr Krzysztof Gaidzik (INoZ, email: krzysztof.gaidzik@us.edu.pl)

więcej informacji:

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia
umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych.

Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i
obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień

naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich
jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe,

przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. 
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Zeskanuj by przeczytać więcej


