
STER Stypendia Doktorskie dla cudzoziemców 

Instytucja: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 
 

Data ogłoszenia: 18.10.2018 

Nabór wniosków: od 15 października 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku do godz. 15:00 
 

Cel główny: Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do 
zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje. 
 

Cele szczegółowe: 1) wzrost liczby doktorantów zagranicznych kształcących się w Polsce, 
2) zwiększenie atrakcyjności oferty polskich instytucji wśród kandydatów na doktorantów z zagranicy, 
3) pozyskanie doktorantów zagranicznych dzięki ofercie stypendialnej. 
 

Szczegółowy 
Harmonogram 

Nabór wniosków 15.10.2018 - 14.12.2018  
Ocena formalna 17.12.2018 - 31.01.2019  
Ocena merytoryczna 01.02.2019 - 20.03.2019  
Ogłoszenie wyników, wydanie decyzji 01.04.2019  
Realizacja Projektów 01.05.2019 - 30.06.2023 
 

Sposób przesłania 
dokumentacji 

System teleinformatyczny NAWA. 

Osoby kontaktowe 
z ramienia 
instytucji 
finansującej 

dr Monika Miedzik 
monika.miedzik@nawa.gov.pl 
tel. + 48 22 390 35 63 

Do kogo 
skierowany jest 
program? 

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą kształcenie doktorantów, mają doświadczenie w przyjmowaniu 
cudzoziemców na studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany studentów lub doktorantów.  

Finansowanie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane, najwyżej ocenione, projekty, które przewidują wypłatę stypendiów za 
najlepsze wyniki / osiągnięcia naukowe dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych, realizujących wybrany program kształcenia 



oraz realizację działań, mających na celu pozyskanie doktorantów zagranicznych, którzy rozpoczną kształcenie w ramach wybranego 
programu 
 
Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi maksymalnie 1 250 000 zł, z czego nie więcej niż 1 000 
000 zł można przeznaczyć na stypendia dla doktorantów zagranicznych, a nie więcej niż 250 000 zł można przeznaczyć na realizację 
działań związanych z pozyskaniem zagranicznych doktorantów. 
 
Uprawnione działania w ramach Programu: 
1) wypłata stypendiów za najlepsze wyniki/osiągnięcia naukowe dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych realizujących 
kształcenie doktorantów w Projekcie, 
2) działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, w tym w szczególności: 
a) organizacja spotkań networkingowych oraz wykładów, konferencji, szkół letnich i innych wydarzeń z udziałem grupy docelowej; 
b) przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjnych, w tym poradniki dla cudzoziemców na temat kształcenia doktorantów 
w Polsce, polskich instytucji naukowych, życia codziennego w Polsce – skierowane do grupy docelowej; 
c) dostosowanie stron internetowych lub narzędzi informatycznych (np. wirtualna uczelnia czy dedykowane aplikacje) do potrzeb 
doktorantów z zagranicy. 
 
Wypłata stypendiów dla doktorantów zagranicznych musi rozpocząć się w roku akademickim 2019/2020 i musi być dokonywana 
bezpośrednio przez Wnioskodawcę 
 
Stypendia wypłacane w Projekcie mogą w części lub w całości uzupełniać lub zastępować stypendia dla doktorantów, o których mowa 
w art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668). 
 
Kwota miesięcznego stypendium dla jednej osoby wynosi 5.000,00 zł. 
Realizacja pojedynczego Projektu może trwać od 2 do 4 lat i 2 miesięcy, tj. od 24 do 50 miesięcy, w okresie pomiędzy 1 maja 2019 roku 
a 30 czerwca 2023 roku. 
 
Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w naborze, z zastrzeżeniem, że każdy z wniosków dotyczy kształcenia doktorantów 
w innej dyscyplinie. W przypadku złożenia więcej niż 1 wniosku dla 1 dyscypliny, do oceny zostanie przekazany pierwszy, liczony według 
czasu złożenia w systemie teleinformatycznym NAWA. 
 

Finansowanie 
szczegółowe 

1) Kształcenie doktorantów realizowane w Projekcie może być prowadzone w oparciu o dotychczasowy program funkcjonujący u Wnioskodawcy lub 
w oparciu o nowy program. 



2) Stypendia wypłacane będą na podstawie regulaminu, opracowanego przez Wnioskodawcę, określającego sposób kwalifikacji kandydatów do 
otrzymywania stypendiów, tj. tryb, kryteria i częstotliwość prowadzenia oceny postępów/osiągnięć naukowych doktorantów.  
3) Celem oceny, o której mowa w pkt. 2 powyżej, jest weryfikacja postępów/osiągnięć naukowych doktorantów zagranicznych w oparciu 
o przyjęte kryteria. Wyniki oceny muszą umożliwiać wybór maksymalnie 50% najlepszych doktorantów zagranicznych, którym przyznane 
zostaną stypendia.  
4) Regulamin, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, musi uwzględniać zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  
5) Wypłata stypendiów dla doktorantów zagranicznych musi rozpocząć się w roku akademickim 2019/2020 i musi być dokonywana 
bezpośrednio przez Wnioskodawcę.  
6) Stypendia wypłacane w Projekcie mogą w części lub w całości uzupełniać lub zastępować stypendia dla doktorantów, o których mowa 
w art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668).  
7) Wypłata stypendiów dla doktorantów zagranicznych rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej musi nastąpić od II. semestru. 
8) Kwota miesięcznego stypendium dla jednej osoby wynosi 5.000,00 zł.  
9) W kolejnym roku akademickim, stypendia mogą być wypłacane doktorantom zagranicznym przez 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że w 
roku akademickim 2022/2023 stypendia mogą być wypłacane nie dłużej niż do 30 czerwca2023 roku. Stypendia za czerwiec 2023 roku 
muszą zostać wypłacone w czerwcu 2023 roku.  
10) W ramach Projektu Wnioskodawca może sfinansować działania związane z pozyskiwaniem doktorantów zagranicznych. 
Wnioskodawca może zaplanować inne niż wskazane w Regulaminie przykładowe zadania w ramach danej kategorii, jednakże będzie 
zobowiązany do uzasadnienia celowości ich wyboru oraz adekwatności w odniesieniu do grupy docelowej (tj. zagranicznych 
doktorantów).  
11) Przez pozyskanego doktoranta zagranicznego należy rozumieć doktoranta, który spełnia łącznie następujące warunki: a) nie jest 
absolwentem studiów I. lub II. stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, ukończonych w polskiej instytucji; b) nie jest doktorantem 
odbywającym stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie oraz nie ubiega się o uzyskanie stopnia doktora w trybie 
eksternistycznym w polskiej instytucji.  
12) Działania związane z pozyskiwaniem doktorantów zagranicznych muszą zakończyć się do 30 września 2019 roku. 
13) Wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania co najmniej 5 doktorantów zagranicznych, a także do tego, aby w każdym roku 
kształcenia w szkole doktorskiej objętej Projektem uczestniczyło co najmniej 5 doktorantów zagranicznych.  
14) W przypadku niepozyskania przez Wnioskodawcę co najmniej 5 doktorantów zagranicznych, NAWA nie udzieli finansowania na 
wypłatę stypendiów, a Umowa pomiędzy Beneficjentem a NAWA zostanie rozwiązana.  
15) W przypadku niepozyskania przez Wnioskodawcę co najmniej 5 doktorantów zagranicznych, część lub całość kosztów związanych z 
pozyskiwaniem doktorantów może zostać uznana za koszty niekwalifikowalne. NAWA zastrzega, że zasadność oraz kwota finansowania 



za działania związane z pozyskaniem doktorantów zagranicznych w przypadku pozyskania mniej niż 5 doktorantów zagranicznych będzie 
ustalana indywidualnie dla danego Beneficjenta, przy czym w takim przypadku wysokość środków za pozyskanie 1 doktoranta 
zagranicznego wypłaconych Beneficjentowi nie może być większa niż 20 000,00 zł.  
16) Jeśli Beneficjent pozyska od 5 do 10 doktorantów zagranicznych, otrzyma środki w wysokości do 100 000,00 zł. Za pozyskanie więcej 
niż 10 doktorantów zagranicznych, Beneficjent otrzyma środki w wysokości do 250 000,00 zł.  
17) W przypadku gdy, w każdym roku akademickim Beneficjent nie wykaże udziału w kształceniu w szkole doktorskiej co najmniej 5 
doktorantów zagranicznych, Beneficjent będzie zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu środków wypłaconych przez NAWA oraz 
zostanie wstrzymane dalsze finansowanie Projektu. 
 

Kosztami niekwalifikowalnymi w Programie są m.in.:  
1) koszty poniesione poza okresem realizacji Projektu;  
2) koszty nieuwzględnione na etapie planowania budżetu Projektu;  
3) straty wynikające z różnic kursowych, prowizje związane z wymianą walut, opłaty z tytułu oprocentowania debetu z transakcji 
finansowych;  
4) pożyczka i koszty obsługi pożyczki;  
5) podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki i opłaty, które w świetle przepisów prawa krajowego podlegają zwrotowi;  
6) te same koszty finansowane z dwóch różnych źródeł (podwójne finansowanie);  
7) koszty nieudokumentowane;  
8) grzywny, mandaty, kary finansowe, koszty postępowań sądowych, koszty ubezpieczeń, narosłe odsetki;  
9) koszty administracyjne związane z obsługą i zarządzaniem Projektem (m.in. koszty koordynatora);  
10) koszty zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
 

Inne istotne 
informacje 

Beneficjent jest odpowiedzialny za terminowe składanie do NAWA raportów częściowych i końcowego. 
Raporty częściowe i końcowy składane będą w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego NAWA. Dodatkowo, w 
zakresie danych osobowych uczestników projektu, Beneficjent zobowiązany będzie przekazywać do NAWA oryginały dokumentów, 
tj. Oświadczenie uczestnika Projektu oraz Minimalny zakres danych osobowych uczestnika Projektu. Wzory ww. dokumentów stanowią 
załączniki do Umowy. W raportach mogą zostać ujęte koszty, które zostały zapłacone i Beneficjent dysponuje odpowiednimi dowodami 
księgowymi. Jeżeli dokument zapłacony został w częściach, w raporcie należy wykazać tylko tę część, która została zapłacona, a 
Beneficjent dysponuje odpowiednimi dowodami księgowymi. W raporcie należy podać wszystkie daty dokonania zapłaty (w całości lub 
w części) za dany dokument. Dokument, który nie został zapłacony nie może być ujęty w raporcie. 
 

Niezbędne 
dokumenty 

1) dokument rejestrowy Wnioskodawcy lub inny odpowiedni (o ile nie jest on dostępny w odpowiednim rejestrze publicznie dostępnym, 
prowadzonym w formie elektronicznej); 



2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy oraz do działania w jego imieniu i na jego rzecz, a także zastępowania 
Mocodawcy przed NAWA w postępowaniu wszczętym wnioskiem (o ile wniosek składa osoba inna niż uprawniona do reprezentowania 
Wnioskodawcy wskazana w dokumencie rejestrowym lub innym odpowiednim)  
3) list lub listy intencyjne od Partnera/Partnerów (o ile Projekt będzie realizowany z udziałem Partnera/Partnerów) 
 

Główne kryteria 
oceny 

Na etapie oceny merytorycznej wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Części składowe oceny stanowią: 
1) oceny dwóch recenzentów, z których każdy może przyznać maksymalnie 40 punktów, przy czym do oceny wniosku uwzględniona 
będzie średnia arytmetyczna obu ocen (tj. maksymalnie 40 punktów); 
2) ocena Zespołu Oceniającego, który może przyznać maksymalnie 60 punktów. 
 
Kryteria: 

• Doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie kształcenia doktorantów z udziałem cudzoziemców; 

• Jakość naukowa jednostki realizującej Projekt (wydziału, instytutu PAN) wyrażona oceną parametryczną oraz oceną PKA  

• Sposób prowadzenia oceny doktorantów zagranicznych w celu kwalifikowania ich do otrzymywania stypendium, 
kryteria/zasady wstrzymania wypłaty stypendium na kolejny okres, sposób prowadzenia opieki naukowej nad stypendystami 
oraz sposób monitorowania ich wyników 

• Zgodność działań Wnioskodawcy z celami rozwojowymi polityki naukowej, naukowotechnicznej, innowacyjnej i społecznej 
państwa 

• Zgodność działań Wnioskodawcy ze strategią rozwoju Wnioskodawcy w zakresie wzmocnienia potencjału w obszarze między 
narodowej współpracy akademickiej 

• Sposób dotarcia do zagranicznych kandydatów na doktorantów uwzględniający specyfikę grupy docelowej 

• Zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja projektu oraz ryzyko projektowe 

• Zasadność i racjonalność kosztów działań związanych z pozyskaniem doktorantów z zagranicy 
 

Źródło: Informacja opracowana na podstawie materiałów udostępnionych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. 
 
mgr inż. Łukasz Lepionka 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Dział Projektów Pomocowych 
tel. + 48 85 686 51 76 
e-mail: lukasz.lepionka@umb.edu.pl 
www.umb.edu.pl 

 

http://lukasz.lepionka@umb.edu.pl/
http://www.umb.edu.pl/

