
The Bekker NAWA Programme 

 

 

Оголошено початок четвертої щорічної програми “Bekker NAWA”.  

Конкурс заявок відкритий з 25 березня по 25 травня 2021 року. 

Матеріали збиратимуться через електронну систему NAWA за адресою 

www.nawa.gov.pl.  

Новинкою цьогорічного видання є те, що  аспіранти також можуть 

претендувати на стипендію.  

Дослідницькі візити  розпочнуться з 1 березня 2022 р. і триватимуть 

від 3 до 24 місяців. Програма пропонує вченим на початку їхньої кар’єри 

можливість отримати цінні постдокторські стипендії, а аспірантам - 

закінчити освітню програму. За програмою “Bekker NAWA” бенефіціар 

отримує стипендію, що покриває витрати на прожиття, пов’язані з 

перебуванням в іноземній приймаючій установі, а також разом з 

допомогою на мобільність (переліт/приїзд до країни та трансфер до 

приймаючого університету).  

Бюджет програми: 28 мільйонів злотих. 

Мета програми: підтримка міжнародної мобільності аспірантів, 

науковців та академіків для вдосконалення наукової компетентності, 

дозволяючи їм проводити свої дослідження у відомих зарубіжних 

установах з усього світу. 

http://www.nawa.gov.pl/


Програма відкрита для аспірантів та науковців, що представляють 

усі галузі та дисципліни наук, а також мистецькі дисципліни. Також немає 

обмежень щодо країн-учасниць. 

Дослідницькі стипендії дозволять вченим залишатися у визнаних 

науково-дослідних центрах та реалізовувати проєкти разом із видатними 

закордонними вченими та науковими колективами, а також встановлювати 

довгострокові стосунки з ними. Для молодих вчених “Програма Беккера” 

стане також можливістю для отримання пост-докторантських стипендій, 

тоді як для аспірантів вона може бути частиною їхньої освіти. 

Програма передбачає фінансування витрат на проживання 

стипендіатів, пов’язаних із перебуванням в іноземному Центрі прийому, а 

також надбавки на мобільність. Сума фінансування може бути збільшена, 

якщо чоловік / дружина грантоотримувача та його неповнолітні діти 

беруть участь у поїздці. Це також стосується помічника стипендіата з 

важкою або середньою інвалідністю. 

Посилання на реєстрацію: https://programs.nawa.gov.pl/login  

Для більш детальної інформації звертайтесь: 

Агнешка Хміль,  

відділ програми для вчених 

agnieszka.chmiel@nawa.gov.pl 

+48 22 390 35 55 
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The Ulam Programme 

 

 

Станіслав Марцін Улам (1909-1984) був блискучим польським 

математиком, який здобув ступінь доктора філософії у Львівському 

політехнічному університеті в 1933 році. Професор Улам був членом 

всесвітньо відомої Львівської математичної школи та співавтором 

Шотландської книги. Перед самим початком Другої світової війни він 

поїхав до США, щоб приєднатися до Інституту перспективних досліджень 

у Принстоні. Кілька американських університетів призначили його 

доцентом (Університет Вісконсіна, Університет Колорадо Боулдер, 

Університет штату Флорида). 

Це третя щорічна програма Ulam NAWA. Конкурс заявок відкрито з 

25 березня по 15 червня 2021 року. Матеріали збиратимуться через 

електронну систему NAWA за адресою www.nawa.gov.pl.  

Метою “Програми Улам” є посилення інтернаціоналізації польських 

інститутів науки та вищої освіти. Програма дозволить як визнаним, так і 

перспективним науковцям, які мають принаймні докторський ступінь, 

відвідати Польщу з метою посилення наукового потенціалу польських 

організацій та участі в їх науковій діяльності, насамперед дослідницьких 

проєктах та дидактиці. Програма дозволить запросити вчених та 

представників усіх галузей науки незалежно від їх віку, включаючи 

польських вчених, які постійно працюють за кордоном (вони можуть 

складати максимум 10% співробітників у конкурсі).  

Вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути матимуть 

можливість запросити до Польщі спеціалістів з їх пріоритетних напрямків 

- вони внесуть вагомий внесок у дослідження, що проводяться даною 

установою, посилять дидактику або підтримують установу у поданні 

заявок на отримання престижних грантів. Візити іноземних учених 



повинні розпочатися в межах 1 січня 2022 року та 1 жовтня 2022 року. 

Бюджет програми складає 9 мільйонів злотих. 

Діяльність, яка повинна проводитися під час стипендії, може 

включати: 

- проведення дослідницьких та / або дослідно-конструкторських 

робіт; 

- докторантура; 

- отримання матеріалів для наукової роботи чи публікації. 

На додаток до вищезазначених заходів, візит може також включати 

проведення дидактичних занять у приймаючій установі. 

Візити в рамках проєкту можуть тривати від 6 до 24 місяців. 

Програма забезпечує фінансування стипендії, яка покриває допомогу на 

проживання стипендіату в розмірі 10 000 злотих на місяць, разом з 

допомогою на мобільність (переліт/приїзд до країни та трансфер до 

приймаючого університету). 

Посилання на реєстрацію: https://programs.nawa.gov.pl/login  

Детальна інформація для аплікантів: 

Магдалена Ковальчик, кафедра програм для вчених 

magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl 

+48 22 390 35 72 

 

https://programs.nawa.gov.pl/login

