
FRANCUSKIEGO 
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piątym partnerem gospodarczym 
Polski 

trzecim zagranicznym pracodawcą w 
Polsce 

5. 

3. 

piątym krajem na świecie w zakresie 
publikacji naukowych 

CNRS (francuski 

PAN) - główny 

ośrodek badawczy 
współpracujący z 
Polską 
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5. 

Francja jest… 



Pierwszeństwo w przyznawaniu 
zakwaterowania 
W ramach dostępnych miejsc 
 

Ubezpieczenie  
Przynależność do francuskiego 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych 

 

Możliwość otrzymania dodatkowego 
wsparcia  
700€ jednorazowej wypłaty na 
rozpoczęcie stypendium 
 

Zwrot kosztów wpisowego 
Na podstawie przekazanych przez 
uczelnię dokumentów 
potwierdzających opłatę 
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BGF - MASTER 2 
 

 

BGF - DOKTORAT 
 
 
BGF - POBYT 
BADAWCZY 

 
 



DLA  
KOGO? 

 
 
 

Skierowane do studentów, którzy 
chcieliby kontynuować naukę we 
Francji na ostatnim roku studiów 
magisterskich (2-gi rok Master)  
 

CZAS  
TRWANIA 

 
 

Stypendium na okres od 1 do 10 
miesięcy na ukończenie studiów 
magisterskich we Francji  
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 studenci obywatelstwa polskiego 

wymagana dobra znajomość 
języka francuskiego i/lub 
angielskiego 

wymagane ukończone minimum 
cztery lata studiów i dyplom 
umożliwiający zapisanie się na 
studia we Francji 

aplikacja na uczelnię francuską  
na rok studiów kończący się 
uzyskaniem dyplomu typu Bac +5 
(odpowiednik 2 roku polskich 
studiów magisterskich) 

Stypendysta otrzymuje ok. 

700 €  
na każdy miesiąc  
pobytu we Francji 

pierwszeństwo dla studentów 
wyjeżdzających na studia w 
ramach podwójnych dyplomów 
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DLA  
KOGO? 

 
 
 

Stypendia skierowane są do polskich 
studentów, którzy chcieliby uzyskać 
stopień naukowy doktora 
jednocześnie w Polsce i we Francji 
pod opieką dwóch promotorów, 
polskiego i francuskiego. 
 

CZAS  
TRWANIA 

 
 

Stypendium pokrywa koszt trzech 
pobytów we Francji w ciągu trzech 
lat, od jednego do maksymalnie 
pięciu miesięcy w każdym roku 
akademickim. 
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wymagany dyplom ukończenia 
studiów wyższych 
pozwalający na podjęcie 
studiów doktoranckich we 
Francji Stypendysta otrzymuje ok. 

1060 €  
na każdy miesiąc  
pobytu we Francji 

wymagana dobra znajomość 
języka francuskiego i/lub 
angielskiego 

Cotutelle albo Codirection 
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Aplikacja do pobrania ze 
strony Instytutu 

Francuskiego w Polsce 

 Przygotowanie i 
wysłanie dossier 

elektronicznego w 
określonym terminie 

Wysyłka dossier i 
nawiązanie kontaktu z 
Campus France Paris 

Przygotowanie 
wyjazdu 

w Ambasadzie 
Francji w Polsce 

Rozmowy 
kwalifikacyjne 

 
Zaświadczenie o objęciu 
prowadzenia doktoratu 

 
Podpisanie kontraktu 

cotutelle 
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Kandydat musi znaleźć  promotorów, 
którzy poprowadzą francuską i polską 

część jego doktoratu  
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7 MARCA 2019 
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DLA  
KOGO? 

 
 
 

Dla badaczy z doktoratem od mniej 
niż 10 lat, pracujących w polskiej 
instytucji naukowej, którzy chcą 
prowadzić badania we Francji i 
nawiązać nowe kolaboracje polsko-
francuskie. 

CZAS  
TRWANIA 

 
 

Od 1 do 3 miesiący. Pobyt 
naukowy musi zostać zrealizowany 
między 01/01/2019 - 31/12/2019. 
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DLA  
KOGO? 

 
 
 

PHC POLONIUM dotyczy wszystkich 
dziedzin nauki, w tym nauk 
humanistycznych i społecznych. 

CZAS  
TRWANIA 

 
 

Każdy laureat programu jest 
finansowany przez jeden rok, z 
możliwością jednokrotnego 
odnowienia. Program wspiera 
finansowanie pobytów francuskich 
i polskich naukowców. 
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Thibaud Dubrule 
ul. Piękna 1 
00-047 Warszawa 
+48 22 529 30 95 

13 


