PROGRAM STYPENDIALNY
IM. KONSTANTEGO KALINOWSKIEGO
RZĄDU RP POD PATRONATEM PREZESA RADY MINISTRÓW

I. CELE I ZASADY PROGRAMU
1. Program ma na celu danie szansy studentom z Białorusi, relegowanym z rodzimych uczelni
z powodów politycznych.
2. Rząd Polski zabezpieczy odpowiednie środki na stypendia dla studentów z Białorusi, zaś
polskie uczelnie wyższe skupione w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP),
w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i pozostałe uczelnie biorące
udział w Programie Stypendialnym Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego zabezpieczają
warunki naukowo-dydaktyczne dla odbycia takich studiów.
3. Program stypendialny realizowany jest we współdziałaniu z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
4. Po utworzeniu Programu, w 2006 r., przy Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie
Warszawskim zostało założone Biuro Programu, którego zadaniem jest przygotowywanie
dokumentacji kandydatów na studia, opracowywanie zgłoszeń uczelni uczestniczących w
Programie, opracowanie programu i nadzorowanie przebiegu Kursu Przygotowawczego (w
okresie wakacji poprzedzających podjęcie studiów) oraz koordynacja opieki nad
stypendystami Programu po umieszczeniu ich w uczelniach.
5. Dyrektorem i koordynatorem Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego,
odpowiedzialnym za Biuro Programu na Uniwersytecie Warszawskimi, nabór, komisje
kwalifikacyjne i kierowanie kandydatów na studia jest Jan Malicki, dr h. c., kierujący
równocześnie Studium Europy Wschodniej UW, przy którym działa Biuro Programu.

II. KANDYDACI
1. Uczestnikami Programu mogą być obywatele Republiki Białorusi, absolwenci szkół
średnich, którzy zostali relegowani z uczelni wyższych z przyczyn politycznych lub którym
uniemożliwia się podjęcie studiów na Białorusi, a także absolwenci niezależnego Liceum
Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku.
2. Znajomość języka polskiego nie jest warunkiem uzyskania stypendium.
3. Wstępną kwalifikację kandydatów przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna. Ostatecznego
wyboru dokona Dyrektor Programu. Decyzja podejmowana jest w oparciu o rekomendacje
komisji kwalifikacyjnej, a także opinię białoruskiej Rady Organizacji Prawoobrończych,
której prace koordynuje Komitet Obrony Represjonowanych (HKAR) oraz placówek
dyplomatycznych RP na Białorusi.
4. Ewentualne przyjęcie na uczelnie medyczne oraz artystyczne wymaga dodatkowego
potwierdzenia możliwości naboru w danym roku oraz osobnego sprawdzenia kompetencji
kandydatów przez uczelnie. W wypadku aplikowania na takie uczelnie kandydat zostanie

przyjęty do Programu dopiero wówczas, gdy zostanie wpisany na listę studentów danej
uczelni medycznej lub artystycznej, po samodzielnym spełnieniu wszystkich wymogów tam
stawianych.
5. Komisje lub osoby wyznaczone przez rektorów (dziekanów) uczelni, do których trafią
studenci, dokonają już w ramach poszczególnych wydziałów (instytutów) oceny różnic
programowych i ustalą zasady ich wyrównania.
III. WARUNKI STYPENDIUM
1. Czas trwania studiów będzie zależał od tego, na który rok studiów w Polsce student
zostanie zapisany. Maksymalnie (przy zapisie na pierwszy rok) stypendium nie może objąć
więcej niż 5 lat (łącznie studia I-go i II-go stopnia). Wyjątkiem mogą być jedynie studia
medyczne lub architektoniczne. Studenci zostaną zwolnieni z opłat za naukę w polskich
uczelniach wyższych.
2. Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1240,- zł miesięcznie, a uczestnicy rocznego
kursu języka polskiego otrzymają stypendium w wysokości 900,- zł miesięcznie,
przeznaczone na pokrycie całości kosztów pobytu. Stypendium wypłacane jest wyłącznie
podczas pobytu w Polsce.
3. Na stypendyście spoczywa obowiązek opłacenia ubezpieczenia medycznego oraz
wystąpienia o kartę pobytu czasowego.
4. Jeśli uczelnia nie zapewnia takiej możliwości, student powinien samodzielnie, w ramach
wypłaconego stypendium, uczęszczać na zajęcia języka polskiego poza jej strukturą.
5. Uczelnie zaoferują studentom płatne miejsca w domach akademickich.
6. Podczas pobytu w Polsce studenci będą brali udział w spotkaniach organizowanych przez
Biuro Programu oraz będą mogli otrzymać pomoc w rozwoju kontaktów ze środowiskami
polskimi.

IV. BIURO PROGRAMU
1. Biuro Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego mieści się na
Uniwersytecie Warszawskim, przy Studium Europy Wschodniej, ul. Oboźna 7, III p., lok. 55
(wejście od ul. Sewerynów)
2. Dane kontaktowe Biura:
Tel.: 22 55 21 888, faks: 22 55 21 887,
e-mail: bialorus.studium@uw.edu.pl;

