2013-2014 FULBRIGHT ADVANCED RESEARCH AWARDS
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na stypendia badawcze Fulbright Advanced Research Awards
w roku akademickim 2013-14. 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. Informujemy,
że od roku 2012 podniesione zostały stawki stypendialne oraz wydłużono okres trwania stypendium, o jaki można się
ubiegać.
Zgłoszenia przyjmujemy do 29 czerwca 2012
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub 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 12 miesięcy.

▪ Junior

dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium
(2013-2014) będą uczestnikami ostatnich 2 lat roku studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska
będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium – 6 do 12 miesięcy.

Preferowani są 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 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 oraz list zapraszający z
uczelni amerykańskiej), formularz adresowy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

▪ Junior Grant:

wypełnione zgłoszenie on-line https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/,
fotokopia dyplomu magisterskiego, aktualne zaświadczenie o studiach, formularz adresowy
kopia 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 29 czerwca 2012.
Junior Grant: jeden z trzech listów musi być rekomendacją opiekuna naukowego/promotora.
Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do PolskoAmerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 czerwca 2012. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym
terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w grudniu 2012. Wyniki konkursu będą przekazane
kandydatom w styczniu 2013. Ilość stypendiów zależy od przyznanego budżetu.
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