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Promocja Zagraniczna



Promocja Zagraniczna

Wnioskodawcy: polskie uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, 

PAN, instytuty międzynarodowe z siedzibą w PL, podmioty należące do sieci 

badawczej Łukasiewicza 

Partnerzy: Partnerami w projekcie mogą być organizacje non-profit, instytucja 

przedstawicielska środowiska akademickiego, organizacja, której właścicielem 

jest podmiot sektora finansów publicznych, jednostka samorządu terytorialnego.

Długość projektów: 6-12 miesiące

Liczba wniosków (max): 3

Budżet (max): Maksymalna wartość pojedynczego projektu to 100 000,00 zł,       

w przypadku projektów partnerskich do 300 000,00 zł (zależy od liczby 

Partnerów).



Celami Programu są:

▪ wspieranie długofalowej współpracy uczelni i innych jednostek systemu
szkolnictwa wyższego i nauki z ich zagranicznymi absolwentami,

▪ aktywizacja uczelni oraz innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego
i nauki oraz ich pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego
promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą,

▪ stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania zagranicznych kandydatów na
studia oraz nauczycieli akademickich,

▪ aktywizacja uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego
i nauki w zakresie nawiązywania współpracy i upowszechniania wyników badań
poprzez wspieranie publikacji w prestiżowych zagranicznych czasopismach
naukowych i organizację międzynarodowych konferencji naukowych.

Promocja Zagraniczna



➢ wypracowanie modelu współpracy z zagranicznymi absolwentami lub realizacja działań,

➢ działania online w sieci Internet, w tym w mediach społecznościowych służące dotarciu z

przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej,

➢ tworzenie nowych lub zakup i rozwój istniejących aplikacji, stron www lub narzędzi

informatycznych przeznaczonych do realizacji celów projektu,

➢ spotkania, kontakty oraz działania informacyjno-promocyjne w kraju i za granicą, działania

PR, w tym współpraca z blogerami, youtuberami i innymi rozpoznawalnymi

osobowościami,

➢ zintegrowane projekty, działania networkingowe i kampanie informacyjno-promocyjne, w

których połączenie wielu działań prowadzi do realizacji celów Projektu,

Promocja Zagraniczna – uprawnione działania



➢ filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne prezentujące w

atrakcyjnej formie Polskę, region, uczelnię, warunki studiowania, sylwetki studentów

lub absolwentów zagranicznych,

➢ finansowanie kosztów recenzowanych publikacji w wydawnictwach zagranicznych,

➢ organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących

upowszechniania wyników badań i działalności naukowej polskich uczelni oraz

jednostek.

Proponowane działania muszą cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem

dopasowania do potrzeb grupy docelowej.

Promocja Zagraniczna – uprawnione działania



W 2018 roku w ramach Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna:

złożono 142 wnioski, finansowanie otrzymało 39 wniosków

W 2019 roku w ramach Programu Promocja Zagraniczna:

złożono147 wnioski, finansowanie uzyskało 40 wniosków

Promocja Zagraniczna – podsumowanie naborów



Promocja Zagraniczna

KOMUNIKACJA BENEFICJENT - NAWA

Ze strony NAWA osoba do kontaktu w sprawie Programu Promocja Zagraniczna są:

Piotr Kępski piotr.kepski@nawa.gov.pl,  tel. 22 390 35 58

Radosław Podgrudny, radoslaw.podgrudny@nawa.gov.pl, tel. 22 390 35 22

mailto:piotr.kepski@nawa.gov.pl
mailto:radoslaw.Podgrudny@nawa.gov.pl


Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy

naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych

partnerstw akademickich.

Rezultaty projektu winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy

podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu

muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej i

Partnerów.



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Wnioskodawcy: polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty naukowe PAN,

instytuty badawcze, PAN, instytuty międzynarodowe z siedzibą w PL

Partnerzy strategiczni (3-6): zagraniczne uczelnie lub jednostki naukowe

Partnerzy wspierający: z Polski lub zagranicy (uczelnie, instytucja przedstawicielska

środowiska szkolnictwa wyższego, organizacja non-profit, jednostka samorządu

terytorialnego, organizacja, której właścicielem jest podmiot sektora finansów

publicznych)



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Długość projektów: 6-24 miesiące

Liczba wniosków (max): 3

Budżet (max): 

do 1 000 000,00 zł (3 Partnerów)

do 1 500 000,00 zł (4 -5 Partnerów)

do 2 000 000,00  zł (6 Partnerów)



➢ wypracowanie i wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w

celu rozwoju długofalowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia,

➢ budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie

najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań będących przedmiotem Projektu,

➢ nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mającej na celu dostosowanie

oferty edukacyjnej Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych,

➢ organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych

w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację

badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych

przedsiębiorstw/Partnerów,

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
– uprawnione działania



➢ opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie
w działalności Wnioskodawcy oraz Partnerów,

➢ rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia u Wnioskodawcy
i Partnerów;

➢ rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie
podniesienia jakości kształcenia;

➢ prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze
międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów,

➢ opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych
przez Wnioskodawcę i Partnerów.

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
– uprawnione działania



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
podsumowanie naborów

W 2018 roku złożonych zostało 50 wniosków, finansowanie uzyskało 30

wniosków.

W 2019 roku złożono 100 wniosków na łączną kwotę 127 168 617,68 PLN,

Finansowanie uzyskało 27 wniosów na łączną kwotę 36 060 181,27 PLN.



Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

KOMUNIKACJA BENEFICJENT - NAWA

Ze strony NAWA osoba do kontaktu w sprawie Programu Akademickie Partnerstwa 

Międzynarodowe jest:

Anna Długołęcka anna.dlugolecka@nawa.gov.pl, tel. 22 390 35 44

mailto:anna.dlugolecka@nawa.gov.pl


Welcome to Poland



Welcome to Poland

Cel: wsparcie polskich uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa 

Wyższego oraz innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 

zakresie obsługi studentów, doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy. 

Wnioskodawcy: polskie uczelnie (z kartą Erasmusa), instytuty naukowe PAN, 

instytuty badawcze, PAN, instytuty międzynarodowe z siedzibą w PL, podmioty 

należące do sieci badawczej Łukasiewicza

Partner: może być jednostką z Polski lub z zagranicy (uczelnie, jednostki 

naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej lub sektor 

prywatny).



Długość projektów: 6-24 miesiące

Liczba wniosków (max): 3

Budżet (max): 500 000,00 zł

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. (PO WER)

Welcome to Poland



1. wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej
w zakresie przyjmowania studentów i kadry z zagranicy (działania
obligatoryjne)

2. działania związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy do
obsługi studentów i kadry z zagranicy:

▪ przystosowanie serwisów internetowych oraz przygotowanie aplikacji mobilnych
wspomagających proces obsługi studentów i kadry z zagranicy,

▪ przygotowanie informatorów, przewodników w językach obcych,

▪ przygotowanie i dystrybucja aktów wewnętrznych, procedur Wnioskodawcy
związanych z obsługą studentów i kadry w dwóch wariantach językowych,

▪ system anglojęzycznego lub polsko-anglojęzycznego oznakowania budynków
i pomieszczeń Wnioskodawcy,

Welcome to Poland – uprawnione działania



3. rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”:
▪ tworzenie grup o charakterze mieszanym pod względem narodowościowym,

▪ budowanie relacji pomiędzy studentami i pracownikami z Polski i z zagranicy,

▪ umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji,

▪ organizowanie międzynarodowych wydarzeń, prowadzonych w językach obcych,

4. kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim
i otoczeniu społecznym Wnioskodawcy:

▪ organizację spotkań, warsztatów lub seminariów ukierunkowanych na integrację
międzykulturową,

5. organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry, tzw. Welcome
Centre

Welcome to Poland – uprawnione działania



W 2018 roku złożonych zostało:

80 wniosków, finansowanie uzyskało 44 wnioski

W 2019 roku złożono:

66 wniosków, finansowanie uzyskało 41 wniosków

Welcome to Poland – podsumowanie naborów



Welcome to Poland

KOMUNIKACJA BENEFICJENT - NAWA

Ze strony NAWA osoba do kontaktu w sprawie Programu Welcome to Poland  jest:

Łukasz Sybicki, lukasz.sybicki@nawa.gov.pl , tel. 22 390 35 42

mailto:lukasz.sybicki@nawa.gov.pl


PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej



PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej

Cel: wsparcie mobilności doktorantów i kadry akademickiej (5-30 dni)

Wnioskodawcy: polskie uczelnie, instytuty  naukowe PAN, instytuty badawcze, 

PAN, instytuty międzynarodowe z siedzibą w PL

Partnerzy: z Polski lub zagranicy (uczelnie, jednostki naukowe, organizacje 

pozarządowe, jednostki administracji publicznej lub sektor prywatny)

Długość projektów: 12 miesięcy

Liczba wniosków (max): 1

Budżet (max): 1 200 000,00 zł                                      Projekt finansowany z PO WER



PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej

co najmniej 80% 
uczestników każdego 

projektu

do 20% 
wszystkich 

uczestników



aktywny udział w konferencji zagranicznej

materiały do pracy doktorskiej/artykułu naukowego

udział w szkole letniej/zimowej

wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury 

krótkie formy kształcenia (kursy, warsztaty, staże zawodowe itp.)

kwerendy 

spotkania brokerskie

prowadzenie zajęć dydaktycznych

przygotowanie międzynarodowego wniosku grantowego

Działania

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna 
doktorantów i kadry akademickiej



W 2018 roku złożonych zostało:

32 wnioski, finansowanie uzyskało 30 wniosków

W 2019 roku złożono:

51 wniosków, finansowanie uzyskało 50 wniosków

PROM– podsumowanie naborów



PROM - Międzynarodowa wymiana 
stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

KOMUNIKACJA BENEFICJENT - NAWA

Ze strony NAWA osoba do kontaktu w sprawie Programu PROM jest:

Anna Balcerzak Raczyńska, anna.balcerzak@nawa.gov.pl; tel. 22 390 35 43



Program STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich



Program STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Cel: umiędzynarodowienie szkół doktorskich i wzrost atrakcyjności oferty 

skierowanej do kandydatów do szkół doktorskich

Wnioskodawcy: polskie uczelnie akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze, 

instytuty międzynarodowe z siedzibą w Polsce

Partnerzy: polska lub zagraniczna instytucja prowadząca kształcenie doktorantów 

lub polską instytucją z otoczenia społecznego Wnioskodawcy

Długość projektów: 24-50 miesięcy

Liczba wniosków (max): 3 (każdy wniosek w innej dyscyplinie)

Budżet (max): 1 000 000 zł 



Działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów:

• organizacja spotkań networkingowych, wykładów, konferencji, szkół letnich itp.

• przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjnych, poradników itp.

• dostosowanie stron www/narzędzi IT (np. wirtualna uczelnia) do potrzeb doktorantów

wsparcie mobilności najlepszych doktorantów, realizujących kształcenie

w szkole doktorskiej

działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół

doktorskich

Działania

Program STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich



KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów 
II stopnia



KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów 
II stopnia

Cel: wsparcie polskich uczelni w realizacji międzynarodowych programów

kształcenia na studiach II stopnia (wspólny lub podwójny dyplom)

Wnioskodawcy: polskie uczelnie (z kartą Erasmusa), które spełniają warunki

określone w Regulaminie

Projekt musi być realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną uczelnią

zagraniczną lub instytucja naukową

Długość projektów: 3-5 semestrów

Liczba wniosków (max): 3 (1 wniosek na 1 kierunek studiów) 

Budżet (max): 1 000 000,00 zł Program finansowany z PO WER



uruchomienie rekrutacji na studia, w tym upowszechnianie informacji

o planowanym uruchomieniu studiów oraz pozyskanie studentów

Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych

studiów wspólnych II stopnia

• wypłata stypendiów dla studentów PL (wyjazd) i zagranicznych (przyjazd)

• organizacja lub udział w wykładach, wizytach studyjnych lub spotkaniach roboczych kadry

dydaktyczno-naukowej z Partnerem zagranicznym

• szkolenia adaptacyjne, integracyjne, językowe dla kadry i/lub studentów

KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów 
II stopnia



STER: w 2019 roku złożono: 8 wniosków, finansowanie uzyskało

7 wniosków.

KATAMARAN: w 2019 roku złożono 26 wniosków, finansowanie

uzyskało 16 wniosków.

STER &KATAMARAN– podsumowanie naboru



STER - Umiędzynarodowienie szkół 
doktorskich & KATAMARAN - Realizacja 

wspólnych studiów 
II stopnia

KOMUNIKACJA BENEFICJENT - NAWA

Ze strony NAWA osoba do kontaktu w sprawie Programów STER i KATAMARAN jest:

Bożena Kurek, bozena.kurek@nawa.gov.pl; tel. 22 390 35 63

mailto:bozena.kurek@nawa.gov.pl


Nabory w 2020 r. (wstępny plan)

Wiosna 2020

PROM luty/marzec 2020 r. 

STER kwiecień 2020 r. 

KATAMARAN luty 2020 r. 

Jesień 2020

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (APM) wrzesień 2020 r.

Welcome to Poland październik 2020 r.

Promocja Zagraniczna październik 2020 r.

STER listopad 2020 r.

KATAMARAN wrzesień 2020 r.



Więcej informacji o NAWA

www.nawa.gov.pl

webinaria informacyjne





Dziękuję za uwagę

Pion Programów dla Instytucji

instytucje@nawa.gov.pl


