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1. Welcome Days for Erasmus students at RUT
W dniach 22 - 23 lutego odbyły się Welcome Days,
podczas których przywitaliśmy nową grupę 31 studentów rozpoczynających jednosemestralne studia
na naszej uczelni w ramach programu Erasmus+. Studenci przyjechali do nas nie tylko z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Turcji, ale również z Ukrainy, Uzbekistanu i Kazachstanu.
Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/powitalismy-nowych-studentow-programu-erasmus-52.html

2. Semestr studiów w Chinach - Spotkanie informacyjne

Od września 2018 do stycznia 2019
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych
odbyciem studiów w semestrze zimowym 2018/2019
w Chinach na renomowanej Uczelni Huazhong University
of Science and Technology w Wuhan na spotkanie informacyjne w dniu 22 marca 2018 w budynku "P",
sala P-24 o godzinie 12.00.
Podczas spotkania zapoznamy studentów z procedurą aplikowania na studia w HUST oraz warunkami odbywania studiów w tej renomowanej chińskiej Uczelni. Ponadto
w spotkaniu wezmą udział także studenci PRz, którzy mają
za sobą semestr studiów w HUST i podzielą się ze swoimi
koleżankami i kolegami cennymi informacjami i doświadczeniami z pobytu w Chinach. Studenci PRz mogą podejmować studia na chińskiej Uczelni Huazhong University of
Science and Technology w Wuhan (HUST) na podstawie umowy dwustronnej zawartej
w 2013 roku między HUST i PRz. Dotychczasz możliwości wyjazdu na studia do HUST
skorzystało już 123 studentów naszej Uczelni.
Wzór podania na wyjazd do Chin tutaj: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/semestrstudiow-w-chinach-57.html

3. Studia i praktyka za granicą z programem ERASMUS+

Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej zaprasza wszystkich studentów zainteresowanych
wyjazdem na studia i praktykę za granicę do wzięcia udziału
w rekrutacji, która będzie trwać do 30 marca 2018 r.
W ofercie: 75 umowy bilateralne z uczelniami partnerskimi
w 25 państwach europejskich; 49 umów z firmami. Istnieje również możliwość wyjazdu
do firmy znalezionej przez studenta. Nabór organizowany jest raz do roku!!!

Więcej informacji na temat programu na: https://dwm.prz.edu.pl/ lub w Dziale Współpracy Międzynarodowej, bud. V, p. 214, tel. 17 743 21 49, e-mail: jruszel@prz.edu.pl (studia), tel. 17 8651282, e-mail: monikas@prz.edu.pl (praktyka)

4. Staże dla polskich studentów w biurach Kongresu USA

Do 15 marca 2018 r. trwa rekrutacja w programie staży
w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej
w Waszyngtonie. To 3. edycja programu staży dla najzdolniejszych polskich studentów, organizowana przez Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF). Program stażowy
trwa od sierpnia do października 2018 r. i obejmuje staże
w amerykańskich biurach Kongresu oraz serię spotkań z przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych USA, sektora biznesu i organizacji pozarządowych. W 2017 r.
stażyści odwiedzili siedzibę Banku Światowego, fabrykę Boeinga w Charleston oraz Departament Stanu USA i spotkali się m.in. z ambasadorem RP w USA. Aby wziąć udział
w programie, kandydaci muszą mieć obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą, mieć bardzo dobre wyniki w nauce, biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, i mieć nie więcej niż 26 lat. Mile widziani są kandydaci zaangażowani w działalność studencką, wolontariacką lub posiadający doświadczenia w organizacjach pozarządowych. Więcej informacji: http://www.granty-na-badania.com/2018/01/polscy-studenci-moga-wziac-udzia-w.html

5. Visegrad Scholarship Program

Do 15 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy,
Słowacja i Węgry). Wysokość stypendium wynosi 2 300
euro dla studenta na semestr oraz 1 500 euro dla jednostki na semestr. Program adresowany jest do kandydatów z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdowa, Rosja,
Ukraina. Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są kandydatom realizującym Studia Europejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej. Strona internetowa Visegrad Scholarship Program

6. ERA-CVD Cardiovascular Diseases - III konkurs
Do 15 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach III
edycji konkursu w programie ERA-CVD Cardiovascular Diseases. W ramach konkursu można uzyskać środki na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych dotyczących zagadnień z zakresu chorób sercowonaczyniowych. W konkursie mogą brać udział międzynarodowe zespoły badawcze z następujących krajów: Austria, Belgia, Kanada, Estonia, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Tajwan, Holandia, Turcja.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz
na stronie internetowej ERA-CVD Cardiovascular Diseases.

7. NCN przeznaczy 47 mln zł na projekty badawcze, staże i stypendia

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez
Narodowe Centrum Nauki można składać
do 15 marca 2018 r. Ruszyła druga edycja
konkursów UWERTURA oraz SONATINA,
a także szósta konkursu ETIUDA – programów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Polscy naukowcy będą mogli ubiegać się
o łączną sumę 47 mln zł na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże zagraniczne. Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się
w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych. Z treścią ogłoszenia konkursowego można zapoznać się na stronie NCN.

8. Stypendium im. Paula Celana

Do 18 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Paula Celana. W ramach konkursu
możliwe jest uzyskania stypendium pobytowego w Wiedniu
dla tłumaczy pracujących nad tłumaczeniem książki z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. Tematyka
książki musi być ważna dla wymiany myśli między Wschodem i Zachodem Europy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 euro. Zgodnie
z informacjami organizatorów stypendium może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Stypendium musi być zrealizowane pomiędzy lipcem 2018 r. a czerwcem 2019 r. Organizatorem konkursu jest Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora.

9. Program Marie Skłodowska-Curie RISE – wymiana pracowników
Do 21 marca 2018 r. można przesyłać wnioski projektowe.
RPK Region Południowy zaprasza na szkolenie wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursu MSCA RISE. Celem konkursu Marie Skłodowska-Curie Research and
Innovative Staff Exchange (MSCA RISE) jest międzynarodowa i międzysektorowa
współpraca naukowa, polegająca na wymianie pracowników pomiędzy instytucjami
uczestniczącymi w projekcie. Celem konkursu Marie Skłodowska-Curie Research and
Innovative Staff Exchange (MSCA RISE) jest międzynarodowa i międzysektorowa
współpraca naukowa, polegająca na wymianie pracowników pomiędzy instytucjami
uczestniczącymi w projekcie.
Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?event=wymiany-pracownikow-w-ramachprogramu-marie-sklodowska-curie-rise

10. Konkurs grantowy - Wspieramy rozwój II edycja

Do 26 marca 2018 r. można zgłaszać pomysły do drugiej
edycji konkursu. Łącznie 1 mln zł czeka w konkursie grantowym organizowanym przez Cedrob S.A. na podmioty m.in.
uczelnie i instytucje naukowe - realizujące działania przynoszące korzyści społeczne. Mogą one zgłaszać swoje pomysły
do 26 marca 2018 r. Celem konkursu organizowanego przez
Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną.
Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, jak
i inicjatywy społeczne. Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przyznane
zostanie w formie grantów opiewających na łączną kwotę 700 tys. zł. Wnioskodawcy
mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:
•
•
•
•
•

Nauka i rozwój
Edukacja i sport
Kultura
Inicjatywa społeczna
100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W każdej z nich przewidziano granty w wysokości: 30 tys. zł – 2 granty, 20 tys. zł
– 4 granty, 10 tys. zł – 3 granty, 5 tys. zł – 6 grantów.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny
jest na stronie internetowej organizatora. Strona internetowa konkursu grantowego
Wspieramy rozwój

11. Siedemnasta edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii
Do 25 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 17.
edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Konkurs adresowany jest do studentów IV lub V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce. Nagrodami
w konkursie są rezydencje artystyczne w Nowym Jorku
i Walencji oraz wystawa w Warszawie. Na konkurs można
nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej, performance. W konkursie przygotowane zostały atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin
można znaleźć na stronie internetowej organizatora. Strona internetowa 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii

12. Cornet - 25. konkurs

Do 28 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 25.
edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodowych projektów badawczych. Na dofinansowanie
udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych
w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 750 000 euro. Zakres tematyczny konkursu obejmuje badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Jak precyzuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich
(MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.
Obejmują głównie prace rozwojowe. W konkursie biorą udział następujące kraje: Austria,
Belgia – Flandria, Belgia – Walonia, Czechy, Holandia, Japonia, Kanada – Quebec,
Niemcy, Peru, Polska, Szwajcaria. Strona internetowa 25. konkursu w ramach inicjatywy Cornet

13. European Forum Alpbach, Diversity & Resilience (Tyrol, Austria)

The call for applications ends on March 30, 2018
Scientific exchange and international dialogue: 15-31 August, 2018
A scholarship covers participation in the seminars, breakout sessions and plenary discussions of the European Forum Alpbach. The call for applications is aimed at young people under 30 years of age from all over the world who want
to come to Alpbach with their bags filled with fresh ideas for
science and society. All information about the application procedure can be found online:
www.alpbach.org/scholarships More: Video | Tweet | Facebook | Flyer

14. Stypendia GFPS na studia w Niemczech
Do 31 marca 2018 r. mogą składać wnioski studenci
i doktoranci, którzy chcieliby wyjechać na semestralne
stypendium do Niemiec. Konkurs organizowany jest
przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru zimowego 2018/2019. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do 580 euro. Stypendium przeznaczone jest
dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie
ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Zgodnie
z wymaganiami organizatorów konkursu, od kandydatów na stypendium wymagana jest
znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie.
Wnioskodawcy mogą wskazać trzy ośrodki akademickie, w których chcieliby przebywać
na stypendium. GFPS umożliwia studiowanie w następujących niemieckich miastach:
Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Franfurt nad Menem, Frankufurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja,
Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar.
Strona internetowa konkursu stypendialnego GFPS

15. Discover Europe - konkurs fotograficzny dla studentów
Do 31 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 15.
edycji konkursu fotograficznego dla studentów pn. Discover
Europe. Konkurs adresowany jest do studentów studiów
stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych,
doktoranckich oraz uczniów szkół fotograficznych. Laureaci
konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz vouchery na
wycieczki i sprzęt fotograficzny.
Zgodnie z informacjami organizatorów nabór zgłoszeń w konkursie prowadzony jest
w trzech kategoriach:
•
•
•

Citizen of Europe, której głównym tematem jesteśmy my – mieszkańcy Europy;
My Europe, my Home, czyli miejsca, które są dla nas najważniejsze;
Surprise me, Europe, czyli studium przypadku i zaskakujących chwil.

Listę nagród, które zostaną przyznane w każdej kategorii, można znaleźć na stronie internetowej organizatora.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny
jest na stronie internetowej organizatora.
Strona internetowa konkursu fotograficznego dla studentów - Discover Europe

16. NAWA: Stypendia na studia podyplomowe w Japonii
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia podyplomowe w Japonii. W ramach konkursu przyznanych zostanie siedem stypendiów na okres
18 lub 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia
doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych,
przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów.
Jak informuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej kandydaci do wyjazdu na studia
podyplomowe do Japonii muszą spełniać następujące wymagania:
•
•
•

dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował dotychczas);
wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat;
w momencie wyjazdu, kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów.

Strona internetowa konkursu na stypendia na studia podyplomowe w Japonii

17. NAWA: Program ”REJS"
Nabór wniosków trwa od 03.04. do 31.05. 2018r.
Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych
poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych
lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych
ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwają od 1 do 12
miesięcy. Program zapewnia finansowanie stypendium związanego z pobytem naukowca oraz jego małżonka i niepełnoletnich dzieci w zagranicznym ośrodku goszczącym
oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością,
w której znajduje się ten ośrodek. Wnioskodawcami w programie są indywidualni pracownicy naukowi oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora, zatrudnieni w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych.
Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-rejs

18. ERA-NET Co-Fund SusCrop - I edycja
Do 4 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach
I edycji konkursu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Celem konkursu jest wyłonienie międzynarodowych zespołów badawczych, które będą realizowały projekty naukowe
z zakresu poprawy trwałości i odporności produkcji roślinnej. Zgodnie z dokumentacją konkursową tematyka zgłaszanych projektów musi dotyczyć następujących zagadnień:
•

•
•
•

Enhancement of predictive breeding technologies and development of new genotypes leading to new phenotypes and crop varieties for improvement of plant
health, protection, production and resilience
Development and exploitation of novel integrated pest and crop management
methods and practices
Improvement of resource-use efficiency of crops and cropping systems
Systemic research on agricultural crops as part of an ecosystem including interactions between plants and other organisms ("the plant as a meta-organism").

W konkursie mogą brać udział wnioskodawcy z następujących krajów:
Austria, Belgia, Kanada, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia,
Włochy, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Hiszpania, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz
na stronie internetowej SusCrop. Zdjęcie we wpisie: fot. Megan Hodges / unsplash.com CC0 1.0

19. Nuclear Days 2018 – konferencja (Praga)
W dniach 10-12 kwietnia 2018 r. w Pradze odbędzie się
konferencja Nuclear Days 2018. Wydarzenie organizowane
jest tym razem wspólnie z dorocznym forum NUGENIA
2018, i będzie koncentrować się na perspektywach przemysłowych w dziedzinie energii jądrowej, przekrojowych kwestiach badań i rozwoju oraz
identyfikacji nowych pomysłów na projekty w celu wzmocnienia innowacji i spójności
działań w zakresie energii jądrowej. Udział trzech platform SNETP, EERAi JPNM zapewni
możliwość określenia przyszłych wyzwań dla całego przemysłu nuklearnego oraz określenia wspólnych tematów będących przedmiotem zainteresowania innych europejskich
i międzynarodowych agend, zajmujących się R & D w dziedzinie rozszczepienia jądrowego. Wydarzenie będzie także okazją do podzielenia się wnioskami wyciągniętymi
z nowo ukończonych i realizowanych projektów, a także da możliwość omówienia nowych pomysłów na projekty, szerokiego rozpowszechnienia i tworzenia sieci.
Dalsze informacje i rejestracja: http://www.snetp.eu/nuclear-days-2018/

20. VII konkurs CORE na polsko-luksemburskie projekty
Do 18 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach VII
edycji konkursu CORE na polsko-luksemburskie projekty badawcze. Nabór wniosków w Polsce prowadzony będzie przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Składać można bilateralne projekty realizowane przez jednostki z Polski
i z Luksemburga. Zgodnie z informacjami organizatorów nabór wniosków prowadzony będzie w obrębie tematyki "Innovation in Services".
Obejmuje on następujące zagadnienia:
•
•
•
•

projektowanie usług dla biznesu;
rozwój i działanie systemów finansowych;
bezpieczeństwo informacji;
działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

Szczegółowe informacje o konkursie CORE 2018 można znaleźć na jego stronie internetowej oraz na stronie NCBiR

21. Horizon 2020, Health, demographic change and wellbeing

Deadline for application: 24 April 2018. Interdisciplinary Competence Centre for Ageing IKOA-FHS (University of Applied Sciences, St. Gallen, Switzerland) utworzyło
sieć Living Labs w ośrodkach zamieszkania osób
starszych na obszarze Szwajcarii. Pozwala to na długofalowe testowanie rozwiązań skierowanych do starzejącego
się społeczeństwa w warunkach rzeczywistych. Zespół
prof. Sabiny Misoch jest zainteresowany udziałem we wniosku składanym do tematu SC1DTH-03-2018: Adaptive smart working and living environments supporting active and
healthy ageing. Więcej informacji i dane kontaktowe tutaj. Fot. Flickr.com/CC by 2.0

22. III konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy Digitisation
of Economy
Do 19 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków do III konkursu w ramach polsko - niemieckiej współpracy w obszarze DIGITIZATION of ECONOMY. NCBiR przeznaczy 1,5
mln euro na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Zgodnie z informacjami NCBR nabór
wniosków prowadzony będzie w następujących obszarach:
Healthcare Industry/Medical Technology:

•
•
•

Telemedicine and Telediagnostics
Digital diagnostic support
Smart surgery

Konkurs organizowany jest przez NCBiR we współpracy z Federalnym Ministerstwem
Edukacji i Badań (BMBF). Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. Strona internetowa
III konkursu w ramach polsko-niemieckiej współpracy

23. Dofinansowanie konferencji z zakresu ekologii mikroorganizmów

W trybie ciągłym istnieje możliwość ubiegania się
o dofinansowanie organizowanych w Polsce warsztatów
szkoleniowych, kursów, letnich szkół dla doktorantów oraz
spotkań i konferencji (w tym sesji tematycznych, przyjazdu
i pobytu zaproszonych prelegentów, lub nagród dla studentów i młodych naukowców za najlepszą prezentację lub poster) w szeroko rozumianej tematyce ekologii mikroorganizmów. Finansowanie można
uzyskać od Międzynarodowego Towarzystwa Ekologii Mikroorganizmów (International Society for Microbial Ecology link: https://www.isme-microbes.org/) w ramach
Programu Ambasadorów (link:https://www.isme-microbes.org/ambassadors).
Więcej informacji: http://www.granty-na-badania.com/2018/01/dofinansowania-konferencji-z-zakresu.html

24. Fulbright Graduate Student Award 2019-2020

Do 27 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach
konkursu Fulbright Graduate Student Award. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych, którzy
planują podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub
innych programów na poziomie graduate kończących się
uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich. Zgodnie
z informacjami organizatorów w ramach konkursu możliwe jest uzyskanie trwającego
9-10 miesięcy stypendium. W roku akademickim 2019/2020 wysokość stypendium
(przeznaczonego w pierwszej kolejności na koszty utrzymania stypendysty) nie może
przekroczyć 47 000 dolarów.
O stypendium Graduate Student Award mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
•

Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego
obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta).

•

•

•
•
•

Posiadają co najmniej stopień bachelor (licencjata/inżyniera, jeśli studia były
ukończone w Polsce) w momencie składania aplikacji o stypendium lub uzyskają
dyplom najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu.
Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity
pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy
niż 5 lat.
Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi.
Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

Strona internetowa konkursu Fulbright Graduate Student Award

