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підтримка демократичних та 
економічних реформ  у країнах 
Центральної та Східної Європи 

Країни-учасниці:  

Азербайджан                  Киргизія
Білорусь                            Молдова

Вірменія                             Росія
Грузія                                   Україна

Казахстан

Ідея 
Програми:



Період дії Програми з 2000 року

Загальна кількість кандидатів у 
2000-2015 рр. 

3765 осіб 

Загальна кількість стипендіатів 
у 2000-2015 рр. 

654 особи

Загальна кількість кандидатів з 
України у 2000-2015 рр.

2105 (56%)

Загальна кількість стипендіатів 
з України у 2000-2015 рр.

340 (52%)

Щорічна кількість кандидатів понад 300 осіб 

Щорічна кількість стипендіатів приблизно 45 осіб



Сфера досліджень:

 Економіка і менеджмент (33%)

 Право  (16 %)

 Державне управління (13 %)

 Адміністрування бізнесу

 Суспільні науки

 Політичні науки та міжнародні відносини

 Політика розвитку та гуманітарна допомога

Хто може брати участь:  

 Викладачі ВНЗ (39 %)

 Експерти, політики, працівники державних установ та ГО  (24 %)

 Підприємці, менеджери (12 %)

 Лідери ГО, працівники сфери культури, громадські активісти (9%)

 Журналісти (7 %)



Умови участі:

 Громадянство та постійне місце проживання в одній з 
країн-учасниць

 Вік до 35 років (можливість до 40 р.)

 Знання польської мови

 Повна вища освіта

 Досвід роботи – мінімум 2 роки

Необхідні документи:

 Заповнення он-лайн заявки 

 2 рекомендаційні листи

 Копії диплому про вищу освіту (або PhD)

 Друкований лист-підтвердження про відправлення он-лайн 
заявки



Структура проекту перебування 
[мотиваційний лист]:

 Мета одержання стипендії

 Місце тематики проекту в контексті професійного 
досвіду кандидата

 Пропозиція кандидата щодо вибору університету

 Пропозиції кандидата щодо місця (місць) стажування

 Значення проекту для: сфери досліджень кандидата, 
його установи, країни, особистого кар’єрного росту

 Обґрунтування участі у Програмі, тобто як 
перебування в Польщі допоможе реалізувати проект

 Плани після завершення проекту



Переконливий мотиваційний лист:

 У Вас є цікава і корисна ідея, яка стосується Вашої професійної сфери

 Польща має більший досвід у її вирішенні

 У Вас є необхідні навики і бажання

 Адміністрація Програми витратить кошти недаремно, якщо саме Ви 

станете її учасником   

Підводні течії:

 Вибір проектів залежить від наявності у ВНЗ, з якими співпрацює 
Програма, відповідних напрямів діяльності 

 У кожному з ВНЗ-партнерів є приблизно визначене коло науковців, які 
зазвичай стають науковими керівниками

 Писати дипломну роботу англійською мовою кандидати з України не 
можуть

 Аплікаційні документи, заповнені англійською мовою, мають гірші 
шанси, ніж заповнені польською мовою



Етапи відбору стипендіатів:

Перевірка повноти документів 

Перевірка якості проекту перебування фахівцями 

Співбесіда Комісії з кандидатом 

Міста афілювання стипендіатів:

Варшава    

Вроцлав  

Краків     

Люблін   

Познань



Обов’язки стипендіата:

 Відвідування занять з польської мови

 Відвідування мінімум 6 навчальних дисциплін в 

університеті протягом семестру

 Написання дипломної роботи (мінімум 50 сторінок)

 Проходження стажування (мінімум 2 тижні) 

 Участь в інтеграційних зборах у кожному з міст афілювання

 Попередньо повідомити адміністрацію Програми про 

терміни у разі тимчасового виїзду з Польщі 

 Участь у заходах, передбачених регламентом перебування 

під час Програми













Оголошення конкурсу –
грудень поточного року

Дед-лайн – до кінця 
лютого наступного року

Офіційна веб-сторінка: 
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