
Польська академія наук



Польська академія наук сьогодні це:

• державна науково-дослідна установа

• десятиліття досвіду у проведенні практичних досліджень 

у (майже) всіх галузях науки

• сучасне обладнання та досвід у використанні фондів ЄС

• розгалужена міжнародна співпраця з провідними 

науковими центрами світу



Польська академія наук у цифрах:

• Більше 4000 наукових працівників

• Приблизно 2000 аспірантів

• 70 науково-дослідних інститутів

• 77 наукових комітетів

• 9 допоміжних установ – бібліотеки, архіви, музеї

• 8 регіональних відділень у Польщі

• 6 закордонних представництв – у т.ч. у Києві



Відділ І  

Гуманітарних наук

Відділ ІІ  

Біологічних і 

аграрних наук

Відділ ІІI

Точних наук та наук про землю

Відділ ІV

Технічних наук

Відділ V

Медичних наук 70

інститутів

24 наукові комітети

9 наукових 

комітетів

12 наукових 

комітетів

20 наукових 

комітетів

12 наукових 

комітетів



Міжнародна співпраця ПАН:

• Академія є членом 55 міжнародних наукових організацій 

та об’єднань

• досвід у реалізації міжнародних дослідницьких проектів, 

у т.ч. з Horizon 2020

• двосторонні договори з партнерськими установами 41 

країни світу

• 4 міжнародні дослідницькі центри

• 16% аспірантів - це іноземці 



Можливості:

1. спільні дослідження – більшість Інститутів ПАН 

співпрацює з партнерами з України 

• спільні (міжнародні) проекти

2. обмін кадрами – короткострокове та довше перебування

3. навчальні програми – аспірантура, магістратура, MBA…

4. постдокторські стипендіальні програми – ПАН та 

інших установ (Національного агентства з питань 

академічного обміну, Національного центру науки,

Національного центру досліджень та розвитку)

5. спільні конференції, семінари, лекції …



Можливості I:

СПІЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – більшість Інститутів ПАН 

співпрацює з партнерами з України 

Переваги:

• відома установа з розгалуженою мережею дослідницьких 

інститутів

• сучасне обладнання

• доступ до грантів ЄС

• можливість співпраці англійською мовою



Можливості II:

ОБМІН КАДРАМИ – короткострокове та довше 

перебування

Переваги:

• 70 інститутів, які займаються дослідженнями майже у всіх 

галузях науки

• доступне фінансування

• географічна відстань та сполучення

• можливість проведення досліджень англійською мовою



Можливості III:

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ – аспірантура (PhD), MBA, 

магістратура з британським дипломом

• аспірантура – безкоштовне навчання зі стипендією, (майже) всі 

галузі науки – 16% аспірантів це іноземці

• магістратура – організована Школою соціальних досліджень

(Gaduate School of  Social Research PAS) – можливість отримати 

ступінь магістра британського університету (MA) у трьох напрямках

• MBA – напрямки: сучасні технології, туризм, управляння мережею 

водопроводів, Executive MBA, MBA англійською мовою

• додаткові курси підвищення кваліфікації – наприклад, Data 

Science, антикорупційне право та інші



Можливості IV:

ПОСТДОКТОРСЬКІ СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ

+ інші можливості – наприклад, гранти міжнародних 

організацій



Програма PASIFIC - це можливість отримати:

• 2-річні постдокторські стипендії

• провідним дослідникам будь-якої національності

• з різних наукових дисциплін

• на проведення досліджень в одному з 68 Інститутів Польської

академії наук або Міжнародному інституті молекулярної та

клітинної біології.

• фінансування перебування та бюджет на дослідження (до 93

тис. євро)

Deadline: 30 червня 2021



Стипендіальні програми Національного агентства академічного обміну (NAWA)

• Програма ім. Улама – це програма, яка надає можливість проведення досліджень у 

Польщі тривалістю від 6 до 24 місяців для науковців зі ступенем доктора (PhD) всіх 

наукових дисциплін зі щомісячною стипендією близько 2500 євро (10 000 злотих). 

Це шанс для науковців з України на приїзд до Польщі і налагодження співпраці з 

обраними науковими установами, між іншим, також з Польською академією наук. 

Deadline: 15 червня 2021

• Програма ім. Беккера – це програма, яка фінансує перебування польських 

науковців у іноземних наукових установах. Це можливість для Ваших партнерів у 

Польщі, у т.ч. з Польської академії наук, на проведення досліджень в Україні.

Deadline: 25 травня 2021



Можливості V:

СПІЛЬНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ЛЕКЦІЇ …

• початок співпраці

• налагодження контактів

• обмін досвідом 

• обговорення цікавих та важливих тем

• цікава можливість для студентів долучитись до дискусії



www.kijow.pan.pl

Facebook

mateusz.bialas@pan.pl         Матеуш Бялас



Дякую за увагу!


