
Adresaci

Studenci na poziomie licencjackim TAK

Studenci na poziomie magisterskim TAK

Studenci z zagranicy TAK

mgr z co najmniej 4-letnim doświadczeniem 

naukowym NIE

doktoranci NIE

osoby ze stopniem dr NIE

osoby z tytułem prof. NIE

Naukowcy z zagranicy TAK

Instytucje prowadzące badania naukowe 

(granty instytucjonalne) NIE

Nazwa programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Podprogram / działanie

3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego -  Projekt koncepcyjny: 

Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu 

osób z zagranicy – Welcome to Poland

Mobilność wyjazdowa TAK

Mobilność przyjazdowa NIE

Badawcza TAK

Dydaktyczna TAK

Szkoleniowa NIE

Krótki opis programu / podprogramu / 

działania [tu cel, dziedziny naukowe, 

kryteria kwalifikowalności

Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez współpracę akademicką

z zagranicznymi podmiotami, tworzenie sieci współpracy akademickiej, podniesienie

kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z

zagranicy. Główne wsparcie adresowane przez NAWA do uczelni i jednostek

naukowych prowadzących kształcenie obejmować będzie m.in. następujące działania:  

• podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej do

przyjmowania studentów i kadry z zagranicy, w tym w szczególności kompetencji

zarządczych, językowych, międzykulturowych, komunikacyjnych, analitycznych,

informatycznych, w zakresie przedsiębiorczości etc.

• przygotowanie organizacyjne uczelni i jednostek naukowych prowadzących

kształcenie do pozyskiwania i obsługi studentów i kadry z zagranicy

• organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej jako

komórki organizacyjnej uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej kształcenie

• rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu (umiędzynarodowienie

procesu kształcenia bez konieczności mobilności zagranicznej poprzez m.in.

prowadzenie zajęć w języku angielskim, kontakt ze studentami i kadrą

przyjeżdżającymi z zagranicy, umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji,

organizowanie międzynarodowych konferencji etc.)

• kształtowania postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu

społecznym uczelni

Najbliższy termin złożenia wniosku
Projekt NAWA, realizacja na podst. umów z wybranymi uczelniami: styczeń 2018 -

marzec 2022

Źródło finansowania Unia Europejska i budżet państwa

Biuro i osoba do kontaktu w UW Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW: bwr@uw.edu.pl

ROZWINIĘCIE informacji w formie pliku pdf 

zawierajacej szczegóły dot. składania 

wniosków, linki do stron internetowych, 

dokumentów
Strona programu: http://www.power.gov.pl                                                           strona 

instytucji organizującej konkurs: https://nawa.gov.pl/pl/                                                                          


