POLONISTA

PROGRAM DLA STUDENTÓW
POLONISTYKI I STUDIÓW POLSKICH 2019

SEMESTRALNE LUB DWUSEMESTRALNE STUDIA
POLONISTYCZNE NA WYBRANEJ UCZELNI W POLSCE
Beneficjentami Programu mogą być studenci zagranicznych
studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów
polskich realizowanych także w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy
o Polsce).

PROGRAM UMOŻLIWIA STUDENTOM:
●
●
●
●
●
●
●
●

rozwijanie zainteresowań polonistycznych: literaturoznawczych,
językoznawczych, kulturoznawczych, komparatystycznych
realizację zindywidualizowanego toku studiów
doskonalenie znajomości języka polskiego
prowadzenie badań w Polsce
realizację projektów naukowych
korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów
zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej
nawiązywanie kontaktów akademickich

MIESIĘCZNE STYPENDIUM:
→ studia I stopnia – 1250 złotych
→ studia II stopnia – 1500 złotych
SKŁADANIE WNIOSKU:
Wniosek o udział w Programie można złożyć online
za pośrednictwem systemu NAWA: www.nawa.pl/login.
Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 roku.
Szczegółowe informacje na temat Programu: www.nawa.gov.pl
Kontakt: polonista@nawa.gov.pl
NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej

NABÓR WNIOSKÓW
15 marca - 30 kwietnia 2019

↓

OCENA FORMALNA
1 - 31 maja 2019

↓

OCENA MERYTORYCZNA
1 - 30 czerwca 2019

↓

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU
do 30 czerwca 2019

POLONISTA

PROGRAMME FOR STUDENTS
OF POLISH STUDIES 2019
ONE- OR TWO-SEMESTER SCHOLARSHIP
AT UNIVERSITY IN POLAND

WHO CAN APPLY FOR THE PROGRAMME?
The programme is addressed to foreign students of Polish philology
or enrolled in Polish studies or Polish programmes carried out as
part of Slavic studies (encompassing the Polish language, culture
and knowledge about Poland).
WHY JOIN THE POLONISTA PROGRAMME?
NAWA scholarship holders are free to develop their interests related
to Polish studies by improving their command of Polish, participating
in lectures and classes in accordance with their chosen studies’
curriculum, conducting research, carrying out scientific projects,
gathering materials for a scientific publication or a diploma thesis
and making use of resources found in HEI libraries and archives.
HOW TO APPLY?
The call for applications for the Programme shall be held until
30 April 2019, solely in an electronic form via NAWA’s ICT system,
accessed through the www.nawa.gov.pl website.
More information: www.nawa.gov.pl
Contact: polonista@nawa.gov.pl
NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej

CALL FOR APPLICATIONS
15 March - 30 April 2019

↓

FORMAL EVALUATION
1 - 31 May 2019

↓

MERIT-BASED EVALUATION
1 - 30 June 2019

↓

ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS
by 30 June 2019

