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w Krakowie

Dział Współpracy Międzynarodowej

01

Możliwości wyjazdowe
dla uczestników szkół doktorskich UJ
Wymiana bilateralna: krótko- i długoterminowa
(w ramach podpisanych porozumień ogólnouczelnianych)
Szkoły letnie (Cambridge, Heidelberg)

SYLFF
NAWA – programy wymiany bilateralnej
Program PROM
Międzynarodowe sieci współpracy
(UNA Europa, Coimbra Group, The Guild, Utrecht Network)
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Wymiana bilateralna
w ramach porozumień
ogólnouczelnianych
Porozumienia bilateralne - porozumienia o współpracy
naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagielloński
a zagranicznymi uczelniami i instytucjami szkolnictwa
wyższego na szczeblu ogólnouczelnianym,
wydziałowym i instytutowym
• wymiana krótkoterminowa (< 30 dni)
• wymiana długoterminowa (> 30 dni)
Lista bilateralnych porozumień o współpracy naukowej
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Wymiana bilateralna długoterminowa
w ramach porozumień ogólnouczelnianych
semestralne lub roczne wyjazdy na kolejny
rok akademicki w celu realizacji części
programu studiów w uczelniach partnerskich
konkurs na wymianę bilateralną: listopad
oraz luty/marzec (konkurs uzupełniający)

kraje europejskie
kraje pozaeuropejskie
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Wymiana bilateralna długoterminowa
w ramach porozumień ogólnouczelnianych
WYMAGANIA DO KONKURSÓW

O wyjazdy mogą się ubiegać studenci i doktoranci UJ, którzy w momencie starania się o wyjazd są na:
 I-III roku studiów trzeciego stopnia,
 posiadają znajomość języka obcego na poziomie min. B2
 mają średnią ocen (ważoną) ze wszystkich lat studiów nie niższą niż 4,0 - WARUNEK KONIECZNY
W danym roku akademickim można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden wyjazd.
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W momencie starania się o wyjazd i przebywania na wymianie należy posiadać status
uczestnika szkoły doktorskiej.

Wymiana bilateralna
w ramach porozumień ogólnouczelnianych
Konkurs na wymianę bilateralną podzielony jest na dwa etapy.
 Etap pierwszy: ocena kandydatów przez Rektorski Zespół ds. Stypendiów
Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ.
 Etap drugi: akceptacja kandydata przez uczelnię partnerską.

UWAGA: Kandydaci wybrani do etapu drugiego mogą być proszeni przez daną
uczelnię o dostarczenie dodatkowych dokumentów (rejestracja w gestii studenta).
Brak złożenia wymaganych dokumentów może wykluczyć kandydata z udziału
w konkursie.
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Wymiana bilateralna
w ramach porozumień ogólnouczelnianych
WARUNKI FINANSOWE WYJAZDÓW
1. Osoby zakwalifikowane na wymianę są zwolnione z opłaty czesnego w uczelni partnerskiej. Niektóre
uczelnie przyznają dodatkowe stypendia lub pokrywają koszty zakwaterowania.
Może się zdarzyć, że uczelnia wymaga potwierdzenia dostępności środków finansowych na pobyt
w uczelni partnerskiej.
2. UJ pokrywa:
• koszty podróży najbardziej ekonomiczną trasą;
• koszty wizy (jeśli jest wymagana);
• przyznaje jedną dietę dojazdową (według stawek ministerialnych do danego kraju);
• zapewnia ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa
(UWAGA: Jeżeli uczelnia przyjmująca wymaga dodatkowego ubezpieczenia na miejscu,
UJ nie pokrywa tych kosztów a polisa Compensa jest wydawana dodatkowo).
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Pozostałe koszty związane z wyjazdem leżą w gestii wyjeżdżającego.

Wymiana bilateralna
Szkoły letnie
Niemcy – Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu
Letnia Szkoła Języka Niemieckiego
(3 stypendia ufundowane przez Uniwersytet w Heidelbergu)
Wielka Brytania – Uniwersytet w Cambridge
International Summer Programmes at Cambridge
(3-4 stypendia dla studentów i doktorantów na kursy wakacyjne w Cambridge
ufundowane przez Fundację Jeremi Króliczewski Education Trust).
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SYLFF jest Funduszem Stypendialnym im. Ryoichi
Sasakawa dla Młodych Liderów: studentów, doktorantów
oraz uczestników szkół doktorskich w naukach
społecznych, humanistycznych i artystycznych.

Fundusz ustanowiony został w 1987 r.
Dotychczas 69 uniwersytetów, wśród których jest 
Uniwersytet Jagielloński, oraz konsorcjów w 45 krajach
(łącznie 88 instytucji) otrzymało dar pieniężny z Nippon
Foundation.
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Stypendia przyznawane są wybitnym kandydatom z nauk
humanistycznych i społecznych w tradycyjnym znaczeniu
oraz prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Stypendia mogą być wykorzystane w dowolnej instytucji za granicą zgodnie
ze sposobem wykorzystania środków stypendialnych zatwierdzonym przez Zespół.
Stypendium nie jest wyłącznie grantem badawczym, służy realizowaniu programów
o dużym znaczeniu społecznym i jednocześnie pozwala na pobyt w instytucji
zagranicznej (uczestnictwo w wykładach, seminariach, kursach, konsultacjach naukowych).
Długość stypendium: minimum 1 semestr, maximum 1 rok akademicki.

O stypendium mogą starać się osoby, które w momencie aplikacji są:
·
uczestnikami Szkół Doktorskich (I-III rok),
·
studentami I roku studiów II stopnia
·
studentami IV roku jednolitych studiów magisterskich
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Konkurs ogłaszany jest w lutym. Aplikować można do początku czerwca.
Wyjazd może być realizowany w kolejnym roku akademickim.

Oferta
NAWA wspiera rozwój międzynarodowej oświaty, która jest
jednym z głównych filarów rozwoju technologii na świecie.
Zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego i
nawiązanie współpracy akademickiej.
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy
Program wymiany osobowej studentów i naukowców
w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa
(w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską
a wskazanymi w regulaminie Programu krajami
partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie
krajowym lub resortowym).
Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12
miesięcy w danym roku akademickim, program zapewnia
finansowanie kosztów utrzymania w ośrodku goszczącym.
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Oferta
Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program
Wymiany Uniwersyteckiej (Central European Exchange
Program for University Studies) – wspieranie wymiany
akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia
zawodowego studentów i nauczycieli akademickich.
Program oferuje stypendia krótkoterminowe w ramach staży
naukowych oraz w ramach szkół letnich oraz kursów.
Program im. Iwanowskiej - prowadzenie badań naukowych lub
zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym
świecie.
Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt
w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów
badawczych. Program zapewnia finansowanie kosztów pobytu w
ośrodku goszczącym (zgłoszenia indywidualnie do NAWA)
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PROM
Międzynarodowa wymiana
stypendialna doktorantów i kadry
akademickiej
Wyjazdy doktorantów oraz nauczycieli
akademickich na konferencje, szkoły
letnie/zimowe oraz krótkie formy kształcenia tj.
staże, kursy, warsztaty lub szkolenia
Możliwe są wyjazdy do instytucji zagranicznych
zlokalizowanych w krajach OECD jak i z poza.
Zasady finansowania wyjazdów:
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• koszty podróży (obliczone według kalkulatora
odległości)
• koszty utrzymania
• koszty opłat konferencyjnych lub koszty
uczestnictwa w szkołach letnich/zimowych

Międzynarodowe sieci współpracy
Oferty mobilności
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Międzynarodowe sieci współpracy
Oferty mobilności
COIMBRA GROUP 3-MINUTE-THESIS JAGIELLONIAN UNIVERSITY®
(CG 3MT JU) jest konkursem skierowanym do doktorantów, w którym
przedstawiają oni swoją pracę badawczą podczas 3-minutowej prezentacji
w języku angielskim, zrozumiałym dla publiczności nie będącej
specjalistami w danej dziedzinie (prezentacja: 1 slajd, bez akcesoriów oraz
pomocy naukowych)
Nagrody: wyjazdy na staże naukowo-badawcze do wybranego
uniwersytetu zrzeszonego w Coimbra Group. Ponadto, zwycięzca CG
3MT JU ma szansę reprezentować Uniwersytet Jagielloński podczas finału
konkursu.
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Międzynarodowe sieci współpracy
Oferty mobilności
1. Una Europa Workshops
Ostatnie warsztaty:
• Obszar Cultural Heritage
• Obszar Sustainability
2. Una Europa Joint Doctorate in
Cultural Heritage
3. Una Europa PhD Slam
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Dziękujemy
za uwagę
www.dwm.uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, p. 25, 31-110 Kraków
UTRECHT NETWORK, Coimbra Group: Izabela Zawiska +48 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl
AZJA, Program SYLFF: Adriana Hołub-Palonka +48 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl
EUROPA, Coimbra Group: Magdalena Czarnik +48 12 663 3044
magdalena.czarnik@uj.edu.pl
AMERYKI, AFRYKA, AUSTRALIA, The Guild:
Agnieszka Kołodziejska-Skrobek +48 12 663 3014
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl
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Una EUROPA: Hanna Gemza +48 12 663 3016
hanna.gemza@uj.edu.pl

