
      Магістерські стипендії Східної Європи 

Стипендії призначені для дворічного навчання в магістратурі “STUDIÓW 

WSCHODNICH UW” у період з 1 жовтня 2021 року до 30 червня 2023 року.  

І. КАНДИДАТИ 

● Кандидати можуть надходити з усіх країн Східної Європи, Балкан за 

межами Європейського Союзу, Кавказу та Центральної Азії. 

● Мають перевагу кандидати, які можуть продемонструвати наукові 

досягнення чи організаційну діяльність, які дають можливість 

використовувати набуту спеціалізацію у власних країнах у різних 

сферах наукового чи громадського життя. 

II. УМОВИ СТИПЕНДІЇ 

● Навчання триває 2 роки (4 семестри), стипендія виплачується 

протягом 9 місяців навчального року. Після виконання умов 

договору, зазначених у контракті з одержувачем стипендії, можна 

продовжити стипендію максимум на 1 місяць для першого та другого 

року навчання. 

● Програма навчання охоплює питання історії та сучасності 

Центральної та Східної Європи, Росії та всього посткомуністичного 

простору; фокусується на історії, національних та політичних 

проблемах, але також включає елементи історії мистецтва, 

літератури, культури, соціології, географії, демографії, права, 

економіки та ін. Програма також включає вивчення однієї  

регіональної мови. 

● Навчання проводиться за п’ятьма спеціалізаціями: 

а) Східна Європа; 

б) Центральна Європа; 

в) Балкани; 

г) Росія; 

д) Кавказ - Середня Азія. 

● Польські лектори (співробітники Східноєвропейських студій) та 

група запрошених лекторів будуть проводити заняття в рамках 

“Східних студій”. 

● Сфера стипендії: 



a) звільнення від плати за навчання у Варшавському університеті 

(3000 євро на рік); 

б) стипендія для іноземних кандидатів із дипломами про закінчення 

повного навчання в університеті (1500 злотих / місяць нетто), 

в) курс польської мови (2 семестри); 

г) регіональний курс мови (4 семестри); 

д) оплата частини витрат на навчальну поїздку (протягом першого 

року навчання). 

● Умовою використання стипендії є відповідність вимогам, 

встановленим Положенням та навчальною програмою, та підготовка 

випускної письмової магістерської роботи польською мовою. 

● У разі невиконання умов стипендії або відсутності прогресу в 

дослідженнях, виплата стипендії може бути зупинена. 

III. УГОДА ПРО СТИПЕНДІЮ 

● На початку навчального року стипендіат підписує угоду з Центром 

Східної Європи Варшавського університету. 

● Контракт укладається на час навчання. 

● Угода визначає умови виплати стипендії, а також права та обов'язки 

сторін. 

● У разі невиконання першого (зимового) семестру, виплата стипендії 

може бути призупинена як протягом 1-го, так і 2-го курсу. Деталі 

описані в Регламенті та Угоді. 

IV. ВИМОГИ 

● Завершене повне навчання другого циклу - ступінь магістра (диплом 

магістра або спеціаліста), бажано з гуманітарних наук; вітається 

дослідницька робота або організаційний досвід та практика в галузі 

інтересів “східних студій”. 

● Вік -  до 30 років. 

● Загальні знання з питань Східної Європи, Центральної Європи, Росії, 

Центральної Азії та Кавказу, особливо ХХ століття та сучасності, 

особливо після Другої світової війни та після 1991 року. 

● Позитивний результат письмової перевірки загальних знань (обсяг 

питань згідно з пунктом 3) та співбесіди. 

● Знання польської мови на рівні В2. Буде перевірено під час 

співбесіди. 



● Знання англійської та російської мов на рівні, який дозволяє розуміти 

лекції та користуватися літературою. 

V. ДОКУМЕНТИ 

● Копія диплома про закінчення університету (див. IV-1). 

● Повноцінно заповнена заява для кандидата “Східних студій” 

(доступно на www.studium.uw.edu.pl). 

● Мотиваційний лист (до двох сторінок А4) польською мовою, що 

обґрунтовує подання заявки на стипендію, що містить плани, 

пов’язані із завершенням „Східних студій”, із зазначенням 

спеціалізації досліджень, які кандидат хотів би вивчити (згідно 

перелік спеціалізацій, див. II-3). 

● Резюме (англійською мовою), написане на замовлення за останніми 

подіями, разом із фото. 

● Список всіх професійних видань - для людей, що працюють у 

наукових дослідженнях, або перелік робіт, досягнень, проектів - для 

людей, що не належать до науки. 

● Сертифікат знання польської мови (В2). 

● Можливі інші дані, документи чи інформація, які, на думку  

кандидата, можуть допомогти комітету в успішній оцінці його / її 

кандидатури. 

VI. ДОДАТКИ 

● Комплект документів слід надіслати електронною поштою не пізніше 

20 березня 2021 року за адресою: stypendia.studium@uw.edu.pl  

● До 30 квітня 2021 р. Кваліфікаційний комітет Східноєвропейських 

студій прийме рішення про 1-й етап змагань та відбере учасників 2-го 

та 3-го етапів конкурсу; обидві групи будуть в найкоротший термін 

повідомлені про результати електронною поштою. 

● Учасники наступних етапів змагань: 2-й (письмовий тест) та 3-й 

(співбесіда) виконуватимуть подальші кваліфікаційні вимоги перед 

членами Комітету в період з 1 травня по 15 червня 2021 року. 

Кваліфікація відбудеться в дипломатичних представництвах 

Республіки Польща або, у виняткових випадках, у Польщі. Детальний 

графік буде оголошено окремо. 

● Остаточні рішення за результатами кваліфікації будуть прийняті 

Комісією до 15 липня 2021 року, яка оголосить список кваліфікованих 

стипендіатів 18-го конкурсу стипендій "Східні дослідження". 

● Кандидати зі слабшим знанням польської чи англійської мови, які 

досягнуть дуже хороших предметних результатів на іспиті, повинні 

http://www.studium.uw.edu.pl/
mailto:stypendia.studium@uw.edu.pl


будуть вивчати мову самостійно, як умовно кваліфіковані. Потім їх 

запросять до повторного складання іспиту у другій половині 

листопада. 

VII. ДОСЛІДЖЕННЯ 

● Навчання розпочнеться у вересні з курсу адаптації до Східного 

університету. 

● Іноземні стипендіати будуть насолоджуватися перервами, зимовими 

та літніми канікулами, як і польські студенти. 

● Стипендіат, який виконує всі вимоги програми, проходить кожен 

семестр та представляє і захищає випускну дисертацію - отримає 2-

річний магістерський диплом "Східних студій" у Варшавському 

університеті. 

● Цей диплом є повноцінним документом про закінчення вищої освіти 

в Польщі, що визнається в інших країнах Європейського союзу, на 

підставі відповідних правил. 

 

 

 

 

 

 

 


