
Biuro Uznawalności Wykształcenia      Warszawa, dnia 26 sierpnia 2004 r. 
i Wymiany Międzynarodowej 
00 - 375 Warszawa, ul. Smolna 13 
 
BWM - I - 2546/2004 
 
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, iż na stronie internetowej 
 
www.buwiwm.edu.pl 
 
dostępna będzie, od 16 września 2004 r., oferta stypendialna na rok akademicki 2005/2006, opracowana 
we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej MENiS. 
Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w roku ak. 2005/2006 na studia częściowe, staże i 
misje naukowe, staże doktoranckie oraz kursy językowe. 
 
Zgłoszenia kandydatów prosimy nadsyłać na adres: 
 

Biuro Uznawalności Wykształcenia  
i Wymiany Międzynarodowej 
00 - 375 Warszawa, ul. Smolna 13 

 
w terminie do 3 grudnia 2004 r. 
 
W przypadku, gdy termin złożenia jest inny niż powyżej, zaznaczone jest to przy kraju, którego to 
dotyczy. 
Zgłoszenie powinno zawierać: 

• pismo uczelni zgłaszające kandydata / ów 
• kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. Nr l); 
• życiorys naukowy (zał. Nr 2) (dot. tylko pracowników naukowych); 
• wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat; 
• potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym 

kraju języków światowych; 
• informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału (dot. studentów); 
• potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy; 
• wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-2545/EK/2004 z 26 sierpnia 2004 r.; 
• plan badawczy pobytu. 

 
Dokumenty, które nie będą zawierały pisma zgłaszającego kandydatów przez upoważnione do tego 
komórki organizacyjne w danej uczelni lub innej powołanej do tego jednostki nie będą 
rozpatrywane. 
 
Wszelkie dokumenty należy składać w języku polskim (o ile na etapie kwalifikacji wstępnej dokumenty 
mają być złożone w języku obcym jest to podane w ofercie przy kraju, którego to dotyczy). 
 
Preferowani będą kandydaci, których wyjazd związany będzie z realizacją konkretnych zadań 
przedstawionych w planie badawczym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika 
naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.) 
 
Z uwagi na ograniczoną ilość stypendiów prosimy o przeprowadzenie wnikliwego doboru kandydatów, 
uwzględniając przy tym potrzeby zarówno kraju jak i uczelni w dziedzinie badań oraz kształcenia kadr 
naukowych. 
 
Przypominamy, iż osoba może starać się tylko o jedno stypendium w tym samym roku 
akademickim. 



Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone przez Zespół do spraw rekrutacji i kształcenia obywateli 
polskich za granicą - organ pomocniczy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. O decyzji Zespołu Biuro 
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże 
informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich 
złożenia. 
 
Ostateczna akceptacja kandydata należy do partnera zagranicznego. 
 
Informacja o wysokości stypendium wypłacanego przez partnera zagranicznego (w niektórych 
przypadkach przez stronę polską) zostanie przekazana osobom, które uzyskają ostateczną akceptację 
partnera zagranicznego, w piśmie powiadamiającym o przyznaniu stypendium. 
O fakcie podpisania programów wykonawczych nie wymienionych w ofercie BUWiWM będzie 
informowało zainteresowane uczelnie a także będzie zamieszczało informację na stronie internetowej. 
 



BWM-I-2545/EK/2004       Warszawa, 26 sierpnia 2004 r. 
 
1. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej uprzejmie informuje, iż obywatele 
polscy wyjeżdżający na staże zagraniczne, kursy językowe i inne formy kształcenia w ramach programów 
wykonawczych do umów międzynarodowych i porozumień resortowych, których realizatorem jest nasze 
Biuro zobowiązani są do: 

• wykupienia polisy ubezpieczeniowej od nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania obejmującej 
okres pobytu za granicą (łącznie z podróżą). 

• Powyższy wymóg wynika z tego, iż większość państw wymienionych w ofercie stypendialnej 
wymaga od obywateli polskich posiadania polisy ubezpieczeniowej. Świadczenia medyczne 
gwarantowane przez partnera zagranicznego, który takiej polisy nie wymaga, udzielane są w 
minimalnym zakresie, natomiast ubezpieczenie w kasie chorych działa wyłącznie na terenie 
Polski. 

• Osoby posiadające obowiązkowe ubezpieczenie w Polsce, wyjeżdżające do państw UE powinny 
mieć ze sobą formularz E 111. Wniosek o jego wydanie w załączeniu. Jednocześnie sugerujemy 
wykupienie dodatkowej polisy gdyż zakres świadczeń nie obejmuje m. in. transportu chorego do 
Polski. 

• dopełnienia formalności wizowych, 
• do przestrzegania przepisów obowiązujących w danym państwie. 

2. Biuro informuje, iż osoba, która nie spełni warunków wymienionych w punkcie 1 niniejszego pisma 
bierze na siebie odpowiedzialność za skutki ich niedopełnienia. 
3. Jednocześnie zalecamy wzięcie przez osobę wyjeżdżającą na kształcenie w ramach oferty, środków 
finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez pierwsze dwa tygodnie pobytu (z wyjątkiem 
pobytów krótkoterminowych do dwóch tygodni) gdyż w niektórych państwach stypendia wypłacane są 
niekiedy z opóźnieniem. 
4. Osoba ubiegająca się o wyjazd za granicę na wszystkie formy kształcenia realizowane przez Biuro 
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej potWierdza zapoznanie się z powyższym 
wypełniając i podpisując załącznik do niniejszego pisma. Wypełnienie i podpisywanie załącznika jest 
warunkiem przyjęcia aplikacji kandydata na wyjazd zagraniczny. 
 
 
Warunkiem kwalifikacji na stypendium jest zapoznanie się i podpisanie pisma BWM-I-2545/EK/2004. 


