
Republika Litewska  

Współpraca odbywa się na podstawie Komunikatu Ministra z dnia 22 października 
2003 r., w którym Minister Edukacji Narodowej i Sportu RP oraz Minister Oświaty  
i Nauki Republiki Litewskiej zdecydowali o kontynuacji wymiany na podstawie realizacji 
zapisów z poprzedniego programu współpracy, do czasu podpisania nowego.  

Wymiana przewiduje:  
– 30 miesięcy stypendialnych na staże naukowe (od 1 do 10 miesięcy każdy) dla 
doktorantów i pracowników naukowych; 
– 50 miesięcy stypendialnych na staże (od 2 do 10 miesięcy każdy) dla studentów 
studiów zawodowych i magisterskich (w tym Lithuanian Baltic Studies).  

1. Wymagania strony polskiej: 
– kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1); 
– życiorys naukowy (zał. nr 2) - dotyczy 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 - dotyczy studentów; 
– potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy; 
– wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia  
2006 r. (zał. 3) 
– plan badawczy pobytu. 

2. Wymagania strony litewskiej: 
– wypełniony i podpisany formularz litewski (dostępny na stronie internetowej 
Education Exchanges Support Foundation http://paraiskos.smpf.lt/registration/#topas); 
– zaświadczenie z uczelni o statusie studenta – po litewsku lub angielsku; 
– zaświadczenie o wynikach w nauce (średnia ocen i wykaz ocen z ostatnich dwóch 
semestrów) – po litewsku lub angielsku; 
– kopie ostatniego dyplomu z transkryptem ocen (jeśli student posiada); 
– dwie opinie od pracowników naukowych z uczelni (z ostatnich 6 miesięcy) – po 
litewsku lub angielsku zaproszenie z uczelni litewskiej (w przypadku studiów – powinno 
zawierać informacje o wybranych przedmiotach oraz liczbę punktów za każdy 
przedmiot, w przypadku stazy list musi zawierać informację o temacie badawczym 
realizowanym za granicą, w obu przypadkach list powinien zawierać informacje  
o planowanym okresie pobytu na stypendium) – po litewsku lub angielsku; 
– dokładny plan studiów – po litewsku lub angielsku; 
– certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka litewskiego lub innego języka 
międzynarodowego; 
– kopia ważnego paszportu lub dowodu osobistego.  

Dokumenty wymagane przez partnera litewskiego powinny być skompletowane  
w dwóch zestawach – oryginał i kopia (każdy zestaw w oddzielnej koszulce lub 
kopercie, kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez instytucję 
wydającą lub potwierdzone notarialnie.  

http://paraiskos.smpf.lt/registration/%23topas


Podkreślamy, że partner litewski, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu 
stypendiów, rozpatruje tylko kompletne dokumenty przekazane według powyższej listy.  

Informację o średniej ocen, zaświadczenia o statusie studenta i wynikach w nauce 
(także w języku angielskim) wystawia na prośbę studenta p. Kośla z Sekcji Toku 
Studiów, natomiast potwierdzenie gotowości przyjęcia, zaproszenie z uczelni litewskiej, 
potwierdzenie znajomości języka litewskiego (certyfikat językowy w wymaganiach 
strony litewskiej) wystawia Katedra.  
  

Republika Łotewska  

Wymiana odbywa się na podstawie Programu Współpracy Kulturalnej i Edukacyjnej  
na lata 2013-2016 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem 
Republiki Łotewskiej o współpracy kulturalno-edukacyjnej podpisanej w Rydze dnia  
29 marca 2006 r: - 50 miesięcy stypendialnych dla studentów, uczestników studiów 
doktoranckich i nauczycieli akademickich szkół wyższych nadzorowanych przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej, w celu 
przeprowadzenia badań naukowych w szkołach wyższych drugiego kraju. Czas 
trwania studiów i badań naukowych może zostać podzielony na krótsze okresy o 
maksymalnej długości do 10 miesięcy dla studiów i do 5 dla badań naukowych.  

Stypendia przyznawane są przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Współpracy 
Międzynarodowej (BUWiWM, http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm).  

Letnie kursy językowe na Litwie i Łotwie  

W ramach stypendiów rządowych organizowane są także wyjazdy na kursy wakacyjne 
języka litewskiego i łotewskiego. Stypendia przyznawane są przez Biuro Uznawalności 
Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej (BUWiWM,http://
www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm).  

Informacja o stypendiach/kursach wakacyjnych na Litwie w r. akad. 2014–2015  

http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm
http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm
http://www.smpf.lt/en/statescholarships

