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Finansowanie Szkolnictwa Wyższego i Nauki



NAWA – podstawy 

Państwowa osoba prawna 

Realizuje zadani z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i 

nauki

Powołana 1 października 2017 r.

24 programy wspierające mobilność akademicką i naukowa oraz 

umiędzynarodowienia

Zadania zlecone przez MNiSW i MZ

I budżet roczny (2018) ok. 120 mln PLN

Finansowanie ze środków MNiSW, MSZ, środków POWER



Strategia działania

Misja:
Wzmacnianie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i
współpracę międzynarodową

Cele strategiczne:
Ø Wzmocnienie doskonałości naukowej

Ø Umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych

Ø Promocja Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i
naukowych

Ø Upowszechnianie języka i kultury polskiej



Priorytety
Zasady działania:
Ø Komplementarność działań z innym instytucjami grantowymi

Ø Komponent powrotowy i reintegracyjny w programach wyjazdowych – aby zminimalizować 
ryzyko trwałego odpływu z Polski osób z dużym potencjałem naukowym

Ø Uwzględnienie różnorodności uniwersytetów i instytucji naukowych

Ø Jakościowa ocena wnioskodawców indywidualnych i instytucjonalnych

Ø Całościowe spojrzenie na długofalową politykę naukową i dydaktyczną wspieranych uczelni i 
instytucji naukowych

Ø Współpraca z uczelniami i instytucjami przy tworzeniu programów - konsultacje 

środowiskowe tworzonych programów

Ø Współpraca międzyresortowa – chcemy aby docelowo NAWA była inicjatywą wspólną dla 
całego rządu polskiego, zarówno w zakresie tworzenia strategii jak i współfinansowania 

powstających programów



Aktorzy wymiany akademickiej



Studenci - trendy

Elementmiędzynarodowywprogramie studiów

Programy studióww językach obcych

Wspólne studia, podwójne dyplomy

Rosnąca liczba studentówcudzoziemcówna pełne studia

Konieczność dopasowania do konkretnych rynków

Wkraczają Chiny i Indie, ale i Ukraina

Migracje edukacyjne



Studenci – programy NAWA

Programstypendialny dla Polonii

Programy dla krajów rozwijających się: Program im. Stefana Banacha,

Program im. I. Łukasiewicza, Programdla Afryki Subsaharyjskiej

2019: Poland –My first choice



Studenci - pytania

Ilość czy jakość studentów

Odpłatność programówpo angielsku

Problemywizowe

Przejście od promocji do integracji

Po co namstudentmiędzynarodowy?



Naukowcy - trendy

Coraz trudniej zachęcaćmłodych domobilności

Drenażmózgówvs. Cyrkulacjamózgów

Programy powrotowe i reintegracja naukowców

Łączenie zatrudnienia

Staż naukowy vs. Staż przemysłowy

Mobilność doktorantów jakowyzwanie dla uczelni



Naukowcy - programy

Polskie Powroty

Program im. Bekkera –wyjazdy naukowców

Wyjazdy dla doktorantów6– 12m-cy

Wymiana dwustronna naukowców

2019: post-doc wyjazdowy z komponentem reintegracyjnym, długookresowe

przyjazdy naukowców



Naukowcy - pytania

Absorbcja powracających naukowców?

Znaczenie kosztówpośrednich

Różnicowanie stawekwśród kadry

Umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Swobodamobilności



Instytucje - trendy

Umiędzynarodowieniewpisanewewszystkie płaszczyzny rozwoju

Jakość jako podstawowy element konkurencyjności

Umiędzynarodowienie programówstudiów

Odpromocji do obsługi i integracji

Profesjonalizmkadry administracyjnej



Instytucje - programy

PROM–wymiana doktorantów i kadry

Akademickie PartnerstwaMiędzynarodowe

Welcome to Poland

Międzynarodowe studia doktoranckie

Zagraniczni Alumni

2019: tworzenie i realizacjawspólnych studiów II stopnia



Instytucje - pytania

Umiejętnośćwyznaczania kluczowych partnerów

Rozłożenie zmianwczasie

Koncentracja na długofalowych efektach umiędzynarodowienia



Zapraszamy do współpracy!

www.nawa.gov.pl


