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Stypendysci w ramach programu VIP

• wyjeżdżają za granicę
• poznają środowisko naukowe Uniwersytetu Europej-
   skiego Viadrina
• rozwijają wraz z innymi naukowcami z Viadriny 
   projekty badawcze 
• angażują się w międzynarodowe badania i dyskursy 
   naukowe 
• i rozwijają międzynarodowy profil badawczy i 
   zawodowy

Czas trwania programu

Od 1 lutego 2015 r. do 31 października 2017 r.

Wytyczne dotyczace finansowania

 Stypendia na pobyt zapoznawczy na Viadrinie 
   (1 miesiąc)
 Stypendia na pobyty naukowe na Viadrinie 
   (max. 3 miesiące)

Finansowanie

Stypendium: 1 000 euro / miesięcznie (> 23 dni) lub 50 
euro / dziennie (<23 dni) ew. max. 250 euro / tygodniowo
Ryczałt na podróż: Stypendyści otrzymują jednorazowo 
ryczałt na podróż, którego wysokość zależy od kraju 
pochodzenia

Terminy skladania wniosków

Nabor wniosków o przyznanie stypendiów na badania 
naukowe i stypendiów zapoznawczych na Uniwersytecie 
Europejskim Viadrina na 2017 rok zostaną planowo 
zakończone w marcu 2017 r.
Informacje na temat dokumentów koniecznych do 
złożenia wniosku oraz na temat procedury naboru 
kandydatów znajdują się na stronie internetowej 
programu VIP.

Miedzynarodowe 
badania i nauka

Viadrina Center for Graduate Studies (VCGS) w ścisłej 
współpracy z Działem Spraw Międzynarodowych pro-
wadzi program stypendialny dla doktorantów Viadrina 
International Program – for Graduates (VIP). Program 
VIP, który wspierany jest przez DAAD ze środków 
Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych 
(niem. BMBF), oferuje doktorantom z zagranicy różno-
rodne możliwości rozwoju międzynarodowego profilu 
badawczego i zawodowego.

Doktorat na Uniwersytecie Europejskim 
Viadrina: 10 powodów

Interdyscyplinarne 
badania i nauka

Czolówka 
rankingów 
szkól  wyzszych 

Doskonala opieka 
nad 
studentami

Innowacyjny 
uniwersytet, 
niewielkie 
odleglosci

Zycie i praca w 
Niemczech i w 
Polsce

Networking

Centrum Badań 
nad Granicami / 
Border Studies

Europa w 
badaniach 
naukowych i 
w zyciu 
codziennym 

Atrakcyjne miejsce 
badań naukowych z 
dobrym dojazdem do 
Berlina


