
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

 

 

 



 

 

Wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego 

poprzez wymianę i współpracę międzynarodową 

Misja NAWA 

Cele NAWA 
Cel 1 – Wzmocnienie doskonałości naukowej 

 

Cel 2- Umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji 

naukowych 

 

Cel 3 - Promocja Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości 

edukacyjnych i naukowych 

 

Cel 4 – Promocja języka polskiego i kultury polskiej  
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NAWA: grupy docelowe 

 

Naukowcy 

Instytucje 

Studenci 

Język polski 



 

 Dla naukowców: 
 

Polskie Powroty – dla naukowców z doktoratem powracających  

po min. 2 letnim pobycie zagranicznym 

Bekker – wyjazdy naukowców na pobyty zagraniczne od 3 do 24 miesięcy. Przy 

wyjazdach pow. 18 miesięcy moduł reintegracyjny 

Walczak – wyjazdy naukowców i doktorantów do ośrodków medycznych w USA 

na pobyty od 3 do 6 miesięcy; współpraca z Ministerstwem Zdrowia 

Iwanowska – wyjazdy od 6 do 12 miesięcy dla doktorantów 

Ulam – przyjazdy naukowców od 6 do 24 miesięcy 

Dwustronna wymiana naukowców 

Naukowcy 



 

 

     Dla instytucji: 

 

PROM – międzynarodowa wymiana doktorantów i naukowców  

– pobyty do 30 dni 

STER – udział cudzoziemców w szkołach doktorskich  

Promocja Zagraniczna 

Welcome to Poland 

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe 

KATAMARAN – tworzenie i realizacja wspólnych studiów II stopnia  

Instytucje 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D1581265231949369&imgrefurl=https://www.facebook.com/muzeumbobrka/photos/a.469020659840504.1073741825.233720113370561/1581265231949369/?type%3D3&docid=87p2HvLWEqhk2M&tbnid=GbL5AbvcdaQvyM:&vet=10ahUKEwiF49bptKzbAhUC5oMKHYVlBb8QMwg5KAkwCQ..i&w=729&h=960&bih=963&biw=1920&q=ignacy %C5%82ukasiewicz&ved=0ahUKEwiF49bptKzbAhUC5oMKHYVlBb8QMwg5KAkwCQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D1581265231949369&imgrefurl=https://www.facebook.com/muzeumbobrka/photos/a.469020659840504.1073741825.233720113370561/1581265231949369/?type%3D3&docid=87p2HvLWEqhk2M&tbnid=GbL5AbvcdaQvyM:&vet=10ahUKEwiF49bptKzbAhUC5oMKHYVlBb8QMwg5KAkwCQ..i&w=729&h=960&bih=963&biw=1920&q=ignacy %C5%82ukasiewicz&ved=0ahUKEwiF49bptKzbAhUC5oMKHYVlBb8QMwg5KAkwCQ&iact=mrc&uact=8


Dla studentów: 
 

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Andersa 

Program im. S. Banacha (kraje Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej i 

Bałkanów Zachodnich)  

Program im. I. Łukasiewicza (kraje Pomocy Rozwojowej) 

Poland my first choice (2019) – kraje rozwinięte  

 

Umowy dwustronne 

 

 

Studenci 



 

 

Promocja języka polskiego i kultury polskiej: 
 

Program Lektorów jęz. polskiego 

Szkoły letnie i zimowe języka i kultury polskiej 

POLONISTA – program dla studentów polonistyk i programów polskich  

Program promocji języka polskiego na świecie 

 

Certyfikacja znajomości jęz. polskiego jako obcego 

Język polski 



Promocja polskiej nauki i szkolnictwa wyższego 

Kampania “Ready, Study, GO! Poland” (www.go-poland.pl) 

 

 

Międzynarodowe targi i konferencje              

 

 

Cykl konferencji Direct to Internationalisation i Dzień z NAWA  

http://www.go-poland.pl/
http://www.go-poland.pl/
http://www.go-poland.pl/
http://www.go-poland.pl/
http://www.go-poland.pl/
http://www.go-poland.pl/
http://www.go-poland.pl/


Zostań ekspertem NAWA! 

 

Zapraszamy do rejestracji w 

naszym systemie 



Dziękujemy za uwagę  

 

 


