
 

 

1027.0643.63.2020 

KOMUNIKAT 

PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. BADAŃ NAUKOWYCH  
z 14 października 2020 roku 

 
w sprawie: udziału w działaniu „Solidarni z naukowcami” realizowanym przez Narodową 

Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią”. 
 

 
Uprzejmie informuję, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy 

rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów i naukowców.  
W ramach działania „Solidarni z naukowcami” NAWA przyzna stypendia obywatelom Białorusi 

posiadającym stopień naukowy doktora, którzy posiadają zaproszenie na roczny pobyt badawczy od 

polskiej uczelni, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk lub instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz. 
Stypendium będzie wypłacane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.  

 
NAWA planuje sfinansowanie 25 stypendiów dla naukowców z Białorusi, z czego dla uczelni KRASP 

planowanych jest 19 stypendiów, dla Instytucji PAN - 3 stypendia oraz dla Sieci Badawczej 

Łukasiewicz - 3 stypendia. 
W ramach działania Uczelnia może zgłosić tylko 1 kandydata na stypendystę. 

 
Uczelnia przesyła zgłoszenie kandydata bezpośrednio do NAWA, do wyczerpania planowanych stypendiów 

– nie później niż do 15 listopada. NAWA będzie przyznawała stypendia według kolejności 
zgłoszeń. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w przypadku niewykorzystania puli stypendiów  

w planowanym terminie lub uruchomienia dodatkowego finansowania. 

 
Z uwagi na to, że w ramach konkursu uczelnia może zgłosić tylko jednego kandydata, proszę  

o złożenie do poniedziałku, 19 października 2020 r., deklaracji dotyczących aplikowania w ramach 
działania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego komunikatu, oraz CV 

rekomendowanego naukowca. 

 Jednostka UJ zgłasza do CAWP jedną kandydaturę wskazaną przez Kierownika Jednostki UJ 

(Dziekana lub stosowanie do specyfiki jednostki). 
 Jednostka CM UJ zgłasza do Działu Nauki CM UJ jedną kandydaturę wskazaną przez Kierownika 

Jednostki CM UJ (Dziekana lub stosowanie do specyfiki jednostki). 

 
Zgłoszenia proszę kierować elektronicznie do wskazanych osób (mail):  

 w przypadku jednostek UJ – CAWP, p. Sebastian Bąk, tel. 12 663 38 46, sebastian.bak@uj.edu.pl, 

 w przypadku jednostek CM UJ – Dział Nauki, p. Magdalena Łopuszańska-Rusek, tel. 512 749 598, 

magdalena.lopuszanska-rusek@uj.edu.pl 
 

Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą 

decyzję o wyborze kandydata zgłaszanego przez UJ do NAWA. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące dalszej procedury zostaną przekazane Kierownikowi Jednostki UJ lub 
CM UJ oraz wyłonionemu kandydatowi, odpowiednio przez CAWP lub Dział Nauki CM UJ. 

 

 

 

Otrzymują: kierownicy jednostek UJ i CMUJ, z prośbą o udostępnianie zainteresowanym. 
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