
 
 
 
 
 
 
 

 
2012-2013 INTERNATIONAL FULBRIGHT SCIENCE AND TECHNOLOGY AWARDS  

for Outstanding Foreign Graduate Students 
 

 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na 3-letnie stypendia na studia doktoranckie w najlepszych uczelniach 
amerykańskich dla wyróżniających się studentów i absolwentów polskich szkół wyższych następujących kierunków: nauki 
biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, rolnicze, techniczne, nauki o ziemi i nauki o zdrowiu. Departament Stanu USA 
finansuje 40 stypendiów dla kandydatów z całego świata.  
 
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które
  

: 

- są obywatelami RP, na stałe mieszkają w Polsce, nie posiadając podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa 
oraz karty stałego pobytu w USA (zielona karta); 

- są studentami lub absolwentami polskich uczelni wyższych, posiadają tytuł magistra lub uzyskają go do 1 sierpnia 2012; 
- nie studiują obecnie i nie studiowały wcześniej w USA; 
- uzyskały doskonałą średnią z toku studiów, posiadają wyróżniające osiągnięcia oraz sprecyzowane zainteresowania 

naukowe. 
 
Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego - minimum 93 punkty z testu IBT TOEFL. 
 
Stypendium zapewnia: 

Pełne finansowanie pierwszych trzech lat studiów doktoranckich w uczelniach amerykańskich: opłatę czesnego, 
stypendium na koszty utrzymania, dodatkowe środki na prowadzenie prac badawczych, zakup sprzętu, książek, udział w 
konferencjach oraz podróże. Po zakończeniu stypendium, dalsze studia będą finansowane przez uczelnie. Stypendysta 
otrzyma wizę J-1  sponsorowaną przez Departament Stanu USA i podstawowe ubezpieczenie. 

 
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 9-21 maja 2011 w biurze Komisji Fulbrighta. Pełna dokumentacja wybranych 
przez Komisję Fulbrighta trzech kandydatów będzie przekazana do Departamentu Stanu USA w czerwcu br., gdzie specjalnie 
powołana komisja zadecyduje o przyznaniu stypendiów. Decyzje będą podjęte do 16 września 2011.  
 
Zgłoszenie wypełnione on-line: http://scienceandtech.fulbrightonline.org/apply/complete-fulbright-application, musi zawierać 
kopie następujących dokumentów: 
 

• karta przebiegu studiów /załącznik do dyplomu w języku polskim lub angielskim; 
• aktualne zaświadczenie z uczelni o studiach lub kopia dyplomu; 
• aktualny wynik testu TOEFL lub kopię potwierdzenie rejestracji na test;  
• formularz adresowy wypełniony po polsku i Signature Form. 

 
Wymagane są trzy listy rekomendacyjne wypełnione on-line (instrukcje w zgłoszeniu) lub przesłane pocztą na adres Komisji 
Fulbrighta w Warszawie do 29 kwietnia br.   
Jeden egzemplarz zgłoszenia  on-line należy wydrukować i przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie  
do 29 kwietnia br.  
 
Uwaga:

 

 pozostałe dokumenty wymienione w instrukcjach zgłoszenia on-line będą wymagane jedynie od kandydatów 
rekomendowanych do Departamentu Stanu USA.  Zgłoszenia niekompletne lub przygotowane po 29 kwietnia br. nie będą 
rozpatrywane.  

Więcej informacji o stypendium: http://scienceandtech.fulbrightonline.org/index.php  i www.fulbright.edu.pl 
 

 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa 
tel. (48-22) 628 7950, 625 6932, 625 6978 

www.fulbright.edu.pl 
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STUDIA W USA 
 

2012-2013 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARDS 
 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na stypendia dla studentów i absolwentów polskich szkół wyższych 
zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2012-13. Przyjmujemy 
zgłoszenia na dowolny kierunek, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych.  
 
Stypendia w wysokości do $30,000, finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich, mogą być przyznane 
na okres 10 lub 12 miesięcy, zależnie od wymogów programu studiów. Dodatkowo zapewnione jest ubezpieczenie i pokrycie 
kosztów podróży do USA. Ilość stypendiów będzie zależeć od przyznanego budżetu. 

 
Zgłoszenia przyjmujemy do 29 kwietnia 2011 

  
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi, nie posiadają podwójnego obywatelstwa ani karty stałego 
pobytu w USA (zielona karta) i wykazują się doskonałą znajomością języka angielskiego oraz: 
 

- są absolwentami polskich uczelni wyższych i uzyskały tytuł magistra nie wcześniej niż w 2009 roku lub uzyskają go do 
końca roku akademickiego 2011-2012; 

- uzyskały bardzo wysoką średnią ocen ze studiów; 
- nie studiują aktualnie bądź nie studiowały wcześniej w USA. 

 
Zasady konkursu: 
 
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w Warszawie, w biurze Komisji Fulbrighta, od 9 do 21 maja 2011. Decyzje 
o przyznanych stypendiach będą podjęte na początku czerwca 2011 i przekazane kandydatom listownie. W przypadku osób, 
które ukończą studia w roku akademickim 2011-12, konieczne będzie przedstawienie dyplomu magisterskiego przed 1 sierpnia 
2012.   
 
Ostatecznym warunkiem uzyskania stypendium będzie pozytywna odpowiedź z uczelni amerykańskiej. Wskazane przez 
kandydata uczelnie i programy studiów zostaną wzięte pod uwagę pod warunkiem, że kwalifikacje kandydata oraz załączone 
dokumenty będą spełniać wymogi stawiane przez uczelnię. W przypadku pozytywnej decyzji uczelni, w której całkowity koszt 
pierwszego roku studiów przekroczy oferowane stypendium, kandydat będzie musiał przedstawić Komisji Fulbrighta 
dokumenty potwierdzające posiadanie pozostałej sumy.  
W czerwcu br. odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne dla kandydatów nominowanych na stypendia. 
  
Wymagana dokumentacja: 
 
W zgłoszeniu wypełnionym on-line: https://apply.embark.com/student/fulbright/international należy umieścić kopie 
następujących dokumentów: 
 

• karta przebiegu studiów /załącznik do dyplomu w języku polskim lub angielskim; 
• aktualne zaświadczenie z uczelni o studiach lub kopia dyplomu; 
• aktualny wynik testu TOEFL lub  potwierdzenia rejestracji na test; 
• formularz adresowy wypełniony po polsku i Signature Form. 

 
Wymagane są trzy listy rekomendacyjne przygotowane on-line (zgodnie z instrukcjami w zgłoszeniu on-line) lub przesłane 
pocztą na adres Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 kwietnia br.  
Jeden egzemplarz pełnej dokumentacji umieszczonej on-line należy wydrukować i przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Fulbrighta w Warszawie do 29 kwietnia 2011.  Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po 29 kwietnia 2011 nie będą 
rozpatrywane. 
 
Pozostałe informacje dotyczące oferowanych stypendiów są dostępne na stronie internetowej Komisji Fulbrighta: 
www.fulbright.edu.pl 

 
 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, tel. (48-22) 628 7950, 625 6932, 625 6978 
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STUDIA W USA 
 

2011-2012 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT “TOP-UP” AWARDS 
 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych, którzy zostali 
przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2011-12. Przyjmujemy 
zgłoszenia z dowolnych dziedzin, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych.  

 
Zgłoszenia przyjmujemy do 29 kwietnia 2011 

 
Stypendia w wysokości do $10,000 są przeznaczone na uzupełnienie kosztów pierwszego roku studiów magisterskich lub 
doktoranckich. Dodatkowo zapewniamy ubezpieczenie, opłatę biletu lotniczego do USA oraz wizę J-1. Ilość stypendiów będzie 
zależeć od przyznanego budżetu. 
 
Stypendia są przeznaczone dla osób z polskim obywatelstwem, mieszkających na stałe w Polsce, które spełniają wszystkie 
wymienione poniżej warunki: 
 

• zostały przyjęte na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich na rok akademicki  
2011-2012; 

• nie studiowały wcześniej i nie studiują aktualnie w USA; 
• są absolwentami polskich uczelni wyższych i uzyskały tytuł magistra lub uzyskają go do 1 sierpnia 2011; 
• są polskimi obywatelami, nie posiadają karty stałego pobytu w USA (zielona karta) lub podwójnego, polskiego i 

amerykańskiego obywatelstwa; 
• udokumentują posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów studiów. 

 
Zasady konkursu: 
 

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminach od 9 do 21 maja 2011. Decyzje o przyznanych 
stypendiach będą podjęte na początku czerwca 2011. W przypadku osób, które ukończą studia w roku akademickim 2010-11, 
konieczne będzie przedstawienie dyplomu magisterskiego przed 1 sierpnia 2011.  
 
Wymagane dokumenty: 
 

Wypełniony formularz on-line: https://apply.embark.com/student/fulbright/international zawierający następujące dokumenty: 
 

- kopia dyplomu lub aktualnego zaświadczenia z uczelni o studiach; 
- kopia dokumentu z uczelni amerykańskiej informującego o przyjęciu na studia; 
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów studiów; 
- formularz adresowy.  
 

Jeden egzemplarz pełnej dokumentacji umieszczonej on-line należy wydrukować i przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Fulbrighta w Warszawie do 29 kwietnia 2011.  
 
Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po 29 kwietnia 2011 nie będą rozpatrywane. Więcej informacji dotyczących 
oferowanych stypendiów znajduje się na stronie internetowej Komisji Fulbrighta: 

 
www.fulbright.edu.pl 

 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 
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2012-2013 FULBRIGHT ADVANCED RESEARCH AWARDS 
 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na stypendia Fulbright Advanced Research Awards w roku 
akademickim 2012-13. Stypendia są przeznaczone dla uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników naukowych 
polskich wyższych uczelni i instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich. 
Stypendium zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenia i podróży do USA, nie pokrywa kosztów pobytu 
towarzyszącej rodziny. 
 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca 2011 
 
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi, nie posiadają podwójnego obywatelstwa ani karty 
stałego pobytu w USA (zielona karta) oraz posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Stypendia przyznawane 
są w dwu kategoriach: 
 

▪ Senior dla pracowników naukowych z doktoratem zatrudnionych na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub 
naukowym w  polskich  uczelniach i instytucjach naukowych –  od 3 do 9 miesięcy. 

 
▪ Junior dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium  

(2012-13) będą uczestnikami ostatnich 2 lat roku studiów doktoranckich, których rozprawa doktorska będzie 
ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium – 6 lub 9 miesięcy. 

 
Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach. W przypadku 
stypendiów po doktoracie, preferowani są kandydaci, którzy uzyskali tytuł doktora po 2002 roku. O stypendium nie mogą 
ubiegać się osoby, które wcześniej uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii. Pozostałe informacje o 
stypendiach znajdują się na stronie internetowej Komisji Fulbrighta:  www.fulbright.edu.pl 
 

  Wymagane dokumenty: 
 
▪ Senior Grant : wypełnione zgłoszenie on-line https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/   

  zawierające projekt badawczy, bibliografię, cv, listę publikacji, list zapraszający z uczelni  
  amerykańskiej, formularz adresowy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu. 

  
 ▪ Junior Grant:   wypełnione zgłoszenie on-line https://apply.embark.com/student/fulbright/international/,  

  zawierające fotokopię dyplomu, aktualne zaświadczenie o studiach, formularz adresowy, kopię 
  korespondencji z uczelnią amerykańską (jeśli kandydat otrzymał wstępną akceptację z wybranej 
  uczelni).  

  
  ▪ Senior i Junior Grant: 3 listy rekomendacyjne, wypełnione elektronicznie lub w wersji papierowej, przesłane bezpośrednio 
   na adres biura Komisji Fulbrighta do 15 lipca br.  
   Junior Grant:
 

 wymagany list od opiekuna naukowego/promotora. 

Jeden egzemplarz pełnej dokumentacji umieszczonej on-line należy wydrukować i przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Fulbrighta w Warszawie do 15 lipca  2011.  Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie od 21 listopada do 15 grudnia 2011. Wyniki 
konkursu będą przekazane kandydatom w styczniu 2012. Ilość stypendiów zależy od przyznanego budżetu.  

  
 

 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 
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