
 
 

Regulamin przyznawania stypendiów 
w Programie Studiuj za granicą 

 

Studiuj za granicą to propozycja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Edukacyjnej Przed-
siębiorczości, której celem jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi odbycia części stu-
diów na uczelni zagranicznej, aby wyrównać jej szanse konkurowania na polskim i międzynarodowym 
rynku pracy.  
 
Fundatorem Programu Studiuj za granicą jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
 
 

 
 
A) Kryteria przyznawania stypendium 

 
O stypendia mogą się ubiegać studenci, którzy: 

1. są lub byli stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych; 

2. są studentami studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich1; 
3. w roku odbywania studiów za granicą nie będą studentami V roku jednolitych studiów magister-

skich lub II roku uzupełniających studiów magisterskich; 
4. będą studiować po raz pierwszy na danym roku studiów; 
5. zakwalifikowali się do programu wymiany studentów (LLP) Erasmus+ w macierzystej uczelni 

i otrzymali stypendium Erasmus+; 
6. uzyskali średnią ocen z przebiegu studiów nie niższą niż 4,0. Średnia liczona jest według zasad 

określonych przez uczelnię i dotyczy całego dotychczasowego toku studiów; 
7. osoby, które nie uczestniczyły dotąd w Programie Studiuj za granicą; 
8. o stypendia mogą się ubiegać studenci, którzy spełnią wszystkie powyższe warunki łącznie; 
9. Wnioski aplikacyjne oceniane są przez Komisję Stypendialną; 
10. Komisja Stypendialna powoływana jest przez Zarząd FEP. W skład Komisji wchodzą dwie osoby 

desygnowane przez fundatora i jedna wskazana przez realizatora Programu; 
11. Stypendia przyznaje Zarząd FEP na podstawie listy rankingowej przygotowanej przez Komisję Sty-

pendialną. 
 
 
B) Zasady i tryb składania wniosków 
 

1. Warunkiem udziału w Programie jest złożenie wniosku aplikacyjnego online w systemie informa-
tycznym do składania aplikacji, dostępnym na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/sty-
pendia-i-staze-zagraniczne/wniosek-on-line/. 

2. Do wniosku online należy dołączyć skany dokumentów wymienionych w punkcie F.  

                                            
1Uczelnia prowadząca działalność naukową i posiadająca kategorię naukową A, A+ lub B+ w co najmniej jednej dys-
cyplinie naukowej lub artystycznej. 

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-zagraniczne/wniosek-on-line/
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-zagraniczne/wniosek-on-line/


3. Wniosek należy złożyć w terminie zgodnym z harmonogramem obowiązującym w danym roku 
akademickim, zamieszczonym na stronie internetowej Programu.  

4. Dopuszczamy możliwość zgłoszenia się do udziału w Programie w przypadku braku podpisanej 
umowy z uczelnią o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+. 
W takim przypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni 
o zakwalifikowaniu do programu Erasmus+, z informacją o długości pobytu 
i wysokości stypendium Erasmus+. Po podpisaniu umowy stypendysta jest zobowiązany w ciągu 
7 dni dostarczyć kserokopię tego dokumentu do FEP. 

 
 
C) Wysokość stypendium 
 

1. Wysokość stypendium będzie różnicą między kosztami utrzymania2  
i studiowania w kraju odbywania studiów (przeliczonymi z Euro na PLN wg średniego kursu NBP 
z sierpnia w roku ogłoszenia Programu, a otrzymanym stypendium w ramach programu wymiany 
studentów Erasmus+ (LLP) na macierzystej uczelni i innymi źródłami pomocy finansowej dla stu-
dentów (stypendium rektora, stypendium ministra, stypendium socjalne, zapomogi, stypendia 
z innych organizacji, w tym Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, itp.) pobieranych w czasie 
odbywania studiów za granicą. 

2. Wysokość miesięcznego stypendium przyznanego w Programie Studiuj za granicą nie może prze-
kroczyć 350€, jednocześnie wysokość semestralnego stypendium nie może przekroczyć 1.600€. 
 

 
 
D) Przyznanie stypendium 
 

1. Wstępne przyznanie stypendium nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku aplikacyj-
nym składanym on-line. Kwota wyliczona na podstawie dochodów i innych świadczeń pienięż-
nych otrzymywanych w semestrze letnim w roku akademickim poprzedzającym rozpoczęcie stu-
diów na zagranicznej uczelni będzie miała charakter orientacyjny. 

2. Ostateczne wyliczenie stypendium nastąpi na podstawie dokumentów potwierdzających przy-
znanie, bądź odmowę przyznania, świadczeń pieniężnych, o których mowa w części C, punkt 1 
w okresie przebywania studenta za granicą. Dokumenty, o których mowa w części C, punkt 1  
należy złożyć w w systemie informatycznym do składania aplikacji, w terminie do 30 listopada. 

3.  Jeśli kandydatów do stypendium w ramach Programu Studiuj za granicą będzie więcej niż sty-
pendiów, otrzymają je osoby o najwyższych średnich. 

 
 
E) Wypłata stypendium 
 

1. Stypendium będzie przekazywane w walucie polskiej, przelewem, na rachunek bankowy, którego 
Stypendysta jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

2. Stypendium będzie wypłacane: 
a) jednorazowo w pełnej wysokości, gdy przyznane jest na jeden semestr, 
b) w dwóch ratach, gdy przyznane jest na dwa semestry. Pierwsza rata stypendium będzie wy-

płacana po zakwalifikowaniu do Programu na podstawie wyliczeń dokonanych w oparciu 
o dokumenty, o których mowa w części F, punkt 6. Druga rata zostanie wypłacona w kwietniu 
po zweryfikowaniu dokumentów, o których mowa w części F punkt 7. 

 

                                            
2 Koszty utrzymania w kraju odbywania studiów wyliczone są na podstawie orientacyjnych kwot podanych na stro-
nach poszczególnych krajów, opublikowanych w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do Regulaminu.  



 
 
F) Wymagane dokumenty 
 

1. Kopia umowy z uczelnią macierzystą o odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, zawiera-
jąca informację o wysokości stypendium otrzymanego w ramach programu Erasmus+. 

2. Dokument potwierdzający przyznanie (lub odmowę przyznania) oraz wysokość stypendium nau-
kowego/socjalnego i innego świadczenia wypłaconego w semestrze poprzedzającym wyjazd na 
zagraniczną uczelnię. 

3. W przypadku braku dokumentu wystawionego przez uczelnię, osobiście wypełnione oświadcze-
nie z podaniem przyczyny nieubiegania się o stypendium naukowe/socjalne. 

4. Zaświadczenie z dziekanatu o wysokości średniej z całego dotychczasowego toku studiów. 
5. W przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej z macierzystą uczelnią student jest zobo-

wiązany, w ciągu 7 dni, powiadomić o tym fakcie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości i do-
starczyć kopię aneksu. 

6. Studenci wyjeżdżający za granicę w semestrze zimowym lub na rok akademicki, są zobowiązani 
dostarczyć w terminie do 30 listopada dokumenty potwierdzające przyznanie, lub odmowę przy-
znania, stypendium rektora/socjalnego lub innych świadczeń w semestrze, w którym odbywają 
studia na zagranicznej uczelni. 

7. Studenci wyjeżdżający za granicę w semestrze letnim lub na rok akademicki są zobowiązani do-
starczyć w terminie do 15 kwietnia dokumenty potwierdzające przyznanie lub odmowę przyzna-
nia stypendium rektora/socjalnego lub innych świadczeń w semestrze, w którym odbywają studia 
na zagranicznej uczelni. 

8. Wyżej wymienione dokumenty należy dołączyć w profilu stypendysty w systemie informatycz-
nym do składania wniosków na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-
staze-zagraniczne/wniosek-on-line/ 
 
 

 
 
 
Administratorem Programu Studiuj za granicą jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. 
 
 
 

 

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-zagraniczne/wniosek-on-line/
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-zagraniczne/wniosek-on-line/


Tabela 1. Załącznik nr 1

Kraj Źródło

Kwota przyjęta 

w Programie

 (w Euro)

Austria http://www.studyinaustria.at/life_in_austria/daily_life/cost_of_living/  950

Belgia https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-belgii 930

Bułgaria https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-bulgarii 400

Chorwacja https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-chorwacji 550

Cypr https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-na-cyprze 700

Czechy https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-czechach 550

Dania https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-danii 1000

Estonia https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-estonii 600

Finlandia https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-finlandii 850

Francja https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-we-francji 1000

Grecja https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-grecji 700

Hiszpania https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-hiszpanii 1000

Holandia https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-holandii 950

Irlandia https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-irlandii 800

Islandia https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-na-islandii 1200

Lichtenstein https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-liechtenstein 1300

Litwa https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-na-litwie 450

Luxemburg https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-luksemburgu 1000

Łotwa https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-na-lotwie 550

Macedonia https://www.bachelorsportal.com/countries/18/macedonia.html#content:living 440

Malta https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-na-malcie 800

Niemcy https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-niemczech 800

Norwegia https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-norwegii 1200

Portugalia https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-portugalii 750

Rumunia https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-rumunii 450

Słowacja https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-na-slowacji 500

Słowenia https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-slowenii 575

Szwecja https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-szwecji 850

Turcja https://worldscholarshipforum.com/extremely-low-tuition-get-information-study-turkey/ 450

Węgry https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-na-wegrzech 400

Wielka Brytania https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-w-wielkiej-brytanii 950

Włochy https://www.eurodesk.pl/mobilnosc/eurostudia/studia-we-wloszech 1000

Orientacyjne koszty utrzymana dla studentów w krajach europejskich na podstawie danych ze stron internetowych poszczególnych państw
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