
Stypendia rządu francuskiego na studia i doktoraty  
 
TERMIN: do 10 marca 2014 r.  
 
KTO: młodzi naukowcy z wszystkich dziedzin nauki - z wyłączeniem medycyny i nauk artystycznych 
zainteresowani spędzeniem ostatniego roku studiów lub uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu we 
Francji 
 
Zgodnie z informacjami organizatorów osoby chcące odbyć ostatni rok studiów na francuskiej 
uczelni, muszą spełnić następujące wymagania: 

• Posiadanie obywatelstwa polskiego; 
• Nie studiowały we Francji dłużej niż 12 miesięcy w przeciągu 5 ostatnich lat; 
• Dobra znajomość języka francuskiego i/lub angielskiego (jeżeli program studiów będzie 

realizowany po angielsku); 
• Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we 

Francji; 
• Aplikowanie na studia z poziomu BAC+5 (Master 2, MSc, MA etc.); 
• Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów. 

Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy. Stypendysta otrzymuje następujące 
świadczenia: 

• ok. 770 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku 
we Francji); 

• Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100€ rocznie); 
• Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego 

ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire); 
• Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak 

znaleźć inne formy zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o 
dodatek mieszkaniowy; 

• Możliwość otrzymania wsparcia finansowego przy zakupie laptopa; 
• Możliwość otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów druku pracy magisterskiej. 

Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją.  
 
W ramach stypendium możliwe jest także uzyskanie wsparcia w zrobieniu polsko-francuskiego 
doktoratu - u dwóch promotorów równocześnie. Stypendium pokrywa pobyty we Francji trwające od 1 
do 5 miesięcy w ciągu każdego roku akademickiego przez maksymalnie 3 lata studiów - lub 
maksymalnie 15 miesięcy na cały okres trwania studiów doktoranckich). 
 
Wnioskodawcy muszą spełnić następujące warunki: 

• Posiadanie obywatelstwa polskiego; 
• Dobra znajomość języka francuskiego (i/lub angielskiego, jeżeli program studiów będzie 

realizowany w tym języku); 
• Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we 

Francji; 
• Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów. 

Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia: 
• ok. 770 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku 

we Francji); 
• Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6100 € rocznie); 
• Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego 

ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire) 
• Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Mogą jednak 

znaleźć inne formy zakwaterowania. W obu przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o 
dodatek mieszkaniowy; 

• Możliwość otrzymania wsparcia finansowego przy zakupie laptopa; 
• Możliwość otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów druku pracy doktoranckiej. 

Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją 
 



http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-doktorat-cotutelle/ 
 
 
 

Staże dla studentów i doktorantów w Banku Światowym  
 
TERMIN: 1 grudnia 2013 r. - 31 stycznia 2014 r.  
 
KTO: studenci, którzy posiadają stopień licencjata i kontynuują naukę w celu zdobycia 
stopnia magistra lub doktora, mający nie więcej niż 28 lat. 
 
Celem programu stażowego jest zdobycie wiedzy o zjawiskach społecznych i gospodarczych 
wpływających na życie ludzi na świecie. 
Wnioski mogą składać osoby, które mają nie więcej niż 28 lat i spełniają następujące warunki: 

• posiadają co najmniej stopień licencjata i kontynuują naukę lub są doktorantami; 
• bardzo sprawnie posługują się językiem angielskim; 
• dodatkowym atutem jest posługiwanie się jednym z następujących języków: arabski, chiński, 

francuski, portugalski, rosyjski lub hiszpański. 
 
Na staże przyjmowani są kandydaci, którzy mają związek z następującymi dziedzinami nauki: 

• ekonomia;  
• finanse; 
• rozwój zasobów ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odżywianie, ludność);  
• nauki społeczne (antropologia, socjologia); 
• rolnictwo; 
• środowisko;  
• rozwój sektora prywatnego.  

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do odbycia stażu w obecnym naborze, będę realizowały do w 
terminie letnim od czerwca do września. Organizatorzy zapewniają stażystom wynagrodzenie (brak 
informacji o jego wysokości). W niektórych sytuacjach możliwy jest także zwrot kosztów podróży. 
Zakwaterowanie i koszty pobytu muszą zapewnić sobie stażyści samodzielnie. Większość stanowisk 
stażowych dostępnych jest w Waszyngtonie. Staż trwa cztery tygodnie. 
 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040~menuPK:8453
544~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353~isCURL:Y,00.html 
 
 
 

Google Anita Borg Memorial Scholarship  
 
TERMIN: do 14 lutego 2014 r. 
  
KTO:  studentki oraz doktorantki w swojej pracy naukowej zajmujące się informatyką lub 
dziedzinami pokrewnymi.  
 
Laureatki konkursu otrzymają stypendium w wysokości 7 000 euro lub jego ekwiwalent. 
Wnioskodawcy muszą spełniać następujące warunki: 

• być studentką studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich w roku akademickim 
2013/2014; 

• planować dalszy tok studiów w roku akademickim 2014/2015 na uczelni w Europie, na Bliskim 
Wschodzie lub w Afryce; 

• być studentką na kierunku informatyka, inżynieria komputerowa lub pokrewnym; 
• mieć dobre wyniki w nauce. 

Aplikację na stypendium należy złożyć on-line. Musi zawierać ona komplet następujących 
dokumentów: 

• informacje osobowe - w tym informacje o jednostkach, z którymi kandydatka jest lub będzie 
związana w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015; 



• aktualny życiorys - maksymalnie dwie strony; 
• potwierdzenie bycia studentką z jednostki naukowej; 
• list referencyjny od opiekuna naukowego; 
• esej. 

 
http://www.google.com/anitaborg/emea/index.html 
 
 
 

Studia doktoranckie dla humanistów na University of Sheffield  
 
TERMIN: do 3 lutego 2014 r.  
 
KTO: absolwenci i studenci ostatnich lat kierunków humanistycznych - historia, literatura, 
lingwistyka. 
 
Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów utrzymania, czesne oraz dodatkowy grant. 
Wnioskodawcy powinni spełnić następujące warunki, które są konieczne do dostania się na studia 
doktoranckie: 

• bardzo dobre wyniki w nauce; 
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 
• bycie absolwentem studiów kierunku zgodnego z kierunkiem aplikacji. 

Aktualnie przyjmowane są zgłoszenia na studia doktoranckie, które rozpoczną się w roku akademickim 
2014/2015. Studia będą trwały trzy lata - w przypadku studiów dziennych - lub sześć lat - w 
przypadku studiów zaocznych. 
 
Osoby, które zostaną przyjęte na studia w ramach Wolfson Postgraduate Scholarships in the 
Humanities będą miały zapewnione: 

• czesne; 
• roczne wolne od podatków stypendium w wysokości 15 000 funtów (dla studiów zaocznych 

7 500 funtów); 
• dodatkowy grant na prowadzenie działalności naukowej w wysokości 5 500 funtów rocznie 

na wizyty studyjne, konferencje, książki, materiały i sprzęt. 
Oferta Wolfson Postgraduate Scholarships in the Humanities adresowana jest do najlepszych 
studentów, którzy mają bardzo duży potencjał naukowy. 
 
http://www.sheffield.ac.uk/postgraduate/research/scholarships/wolfson 
 
 
 

Diamentowy grant 
 
TERMIN: do 30 stycznia 2014 r.  
 
KTO:  absolwenci studiów pierwszego stopnia oraz studenci po ukończeniu trzeciego roku 
jednolitych studiów magisterskich, pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub 
promotora pomocniczego.   
 
W ramach grantu uzyskać można do 200 000 zł na prowadzenie badań naukowych. 
 
Zgodnie z regulaminem konkursu składany projekt może trwać do czterech lat. Wnioskodawcą może 
być student, który studiuje w jednostce naukowej, która posiada kategorię naukową A+, A lub B. 
Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania: 

1. nie posiada tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika, 
2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie 

niższym niż B2., 



3. prowadzi zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku 
kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne. 

 
W ramach grantu przyznawane jest wynagrodzenie dla studenta. Nie może być ono niższe niż 2 500 
zł miesięcznie. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

• kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub 
zaświadczenie z uczelni, potwierdzające ukończenie trzeciego (czwartego w przypadku 
studiów trwających 6 lat) roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. 
W przypadku studentów studiów inżynierskich, kończących studia w semestrze zimowym 
2012/2013 kopię dyplomu ukończenia studiów należy przesłać do końca marca 2014 r. 

• dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, o których mowa 
w pkt. IV.3 ogłoszenia, 

• potwierdzenie znajomości co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż 
B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego jest certyfikat lub w 
szczególności oświadczenie studenta o poziomie znajomości języka obcego, poświadczone 
przez lektora. 

• opinię opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego o przebiegu badań 
naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnionego studenta lub absolwenta, 

• ankietę dorobku naukowego opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego 
(ankieta obejmuje okres ostatnich 4 lat), 

• oświadczenie studenta/absolwenta poświadczone prze Wnioskodawcę, że student/absolwent 
nie posiada tytułu zawodowego magister lub jego odpowiednika. 

 
http://www.nauka.gov.pl/diamentowy-grant/diamentowy-grant-ogloszenie-2013.html 
 


