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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ім. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА 
 

 
 

Фундація „Лідери перетворень” 

оголошує черговий відкритий конкурс для кандидатів з 

Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану,  

Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Узбекистану та України 

 

на отримання 
СТИПЕНДІЇ ім. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА у Польщі 

у 2022/2023 навчальному році 
 

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда 21 рік поспіль підтримує індивідуальний розвиток 
молодих, цілеспрямованих та активних громадян Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної 
Азії. З 2000 р. у програмі взяли участь майже 1000 стипендіатів. Серед випускників Програми – 
видатні вчені, які обіймають посади ректорів й деканів університетів, нинішні члени уряду, 
парламентарі, керівники великих міжнародних корпорацій, керівники місцевих органів влади та 
відомі громадські діячі. Засновником і спонсором програми є Польсько-Американський Фонд 
Свободи. Програма також реалізується за фінансової підтримки польського Національного Агентства 
Академічного Обміну (NAWA). 
 
Програма передбачає 2 семестри навчання в одному з 5 польських академічних центрів (Варшава, 
Краків, Вроцлав, Познань, Люблін); щонайменше 2-тижневе професійне стажування у державних, 
приватних та некомерційних організаціях, а також широку пропозицію тренінгів та майстер-класів. 
 
Стипендію адресовано молодим лідерам та фахівцям з вищою освітою, зацікавленим у розвитку 
демократії, ринкової економіки та громадянського суспільства у своїх країнах та регіоні. 
 
 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 
 

• економіка і менеджмент, 

• управління у бізнесі, неурядових організаціях, культурі, освіті, охороні здоров’я, 

• публічна адміністрація (державна адміністрація і самоврядування), 

• право, 

• суспільні науки (соціальна психологія, соціологія), 

• політичні науки і міжнародні стосунки, 

• захист довкілля і клімату, 

• питання безпеки і кібербезпеки, 

• антикризове управління, 

• політика розвитку і гуманітарна допомога. 
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До подання заявок запрошуємо кандидатів, які мають намір після завершення участі у стипендіальній 
програмі впроваджувати здобуті у рамках стипендії знання у своїй країні. Докладні правила участі у 
Програмі Кіркланда можна знайти у Регламенті Програми. 
 
ФІНАНСОВІ УМОВИ СТИПЕНДІЇ ім. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА 
 
- Безплатна участь в університетських заняттях та підтримка наукового керівника 
- Стипендія у розмірі 18 000 злотих (виплачується 9-ма частинами протягом 9 місяців). 
 
Крім того, Програма забезпечує (на загальну суму бл. 4200 злотих щомісяця): 

-проживання у Польщі впродовж усього перебування, 
-страхування цивільної відповідальності, страхування вартості лікування і медичне страхування у 
приватних клініках, 
-оплату вартості квитків до Польщі й назад (згідно зі встановленими лімітами), 
-оплату міського транспорту, 
-оплату візових коштів, 
-закупівлю матеріалів та наукових посібників, 
-участь в інформаційно-підготовчій програмі, інтеграційних з’їздах та семінарах, 
-курс польської мови (жовтень – червень). 

 
ПРОГРАМА СТИПЕНДІЇ 
 

• Урочисте відкриття Програми та інформаційно-підготовчий курс (8-10 днів, II половина 
вересня 2022 р.). 

• Два семестри занять в одному з польських вишів (Варшава, Краків, Познань, Вроцлав, 
Люблін). 

• Підготовка семестрової роботи у кінці кожного семестра, а також дипломної роботи. 
• 3-4 інтеграційних з’їзди стипендіатів у різних містах Польщі. 
• Професійне стажування (щонайменше 2 тижні). 
• Навчальні семінари та курс польської мови (2 семестри). 
• Урочисте завершення Програми – вручення дипломів у кінці червня 2023 року. 

Підставою для отримання диплому про закінчення Програми є підготовка та захист дипломної 
роботи. Дипломна робота може мати науковий або практичний характер. 
 
КАНДИДАТИ: 
 
Програм ім. Лейна Кіркланда адресована представникам таких професійних груп: 

• робітники органів державної влади та самоврядування, 

• юристи, 

• підприємці, 

• менеджери у бізнесі, неурядових організаціях, культурі, освіті, захисті довкілля, охороні здоров’я, 

• лідери неурядових організацій, діячі культури та громадські активісти, 

• викладачі вишів, 

• журналісти. 
 
ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: 
 

• громадянство та постійне проживання в одній з вищевказаних держав (до участі у конкурсі не 
допускаються посідачі посвідки на проживання у Польщі, а також ті, хто на момент подання 
стипендіальної заявки живуть чи працюють у Польщі), 

• вища освіта (мінімум 4 роки навчання в університеті) – ступінь бакалавра або магістра 
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• вік до 40 років, 

• досвід професійної діяльності – мінімум 2 роки, 

• щонайменше 2-річна перерва від моменту перебування на попередній закордонній стипендії, 
яка тривала понад 6 місяців. 

 
Навчання у рамках Програми Кіркланда буде проводитися польською або англійською мовою. 
Навчання англійською мовою не є можливим для кандидатів з Білорусі та України. Знання польської 
мови дає можливість повною мірою використовувати ресурси освітньої пропозиції під час навчання 
у польських університетах та професійного стажування. Таким чином, кандидати з Білорусі та 
України, а також інші кандидати, які планують навчатися польською мовою, на початок 
стипендіальної програми мають знати польську мову на рівні, який дозволяє брати участь в 
університетських заняттях та написати дипломну роботу (B2). Під час співбесіди вищевказані 
кандидати мають знати польську мову щонайменше на рівні B1. Для кандидатів, які отримали 
високий бал на співбесіді, але недостатньо впевнено володіють польською мовою, надається 
можливість здати екзамен у середині червня 2022 року. За результатами екзамену визначається 
остаточне зачислення кандидата на стипендіальну програму. 
 
Кандидати з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану 
та Узбекистану, які планують навчатися англійською мовою, зобов’язані вказати конкретну навчальну 
програму цією мовою в одному з п’яти вищезгаданих міст. Такі кандидати повинні під час співбесіди 
показати володіння англійською мовою на рівні не нижче B2, а також базове знання польської мови 
на рівні А1. Для кандидатів, які отримали високий бал на співбесіді, але недостатньо впевнено 
володіють польською мовою, надається можливість підвищити знання польської мови 
(Адміністратор Програми забезпечує навчальними матеріалами) та здати екзамен у середині червня 
2022 року. За результатами екзамену визначається остаточне зачислення кандидата на 
стипендіальну програму. 
 
ПЕРЕВАГА надаватиметься кандидатам, які: 
 

• активно працюють у сфері своєї професійної або громадської діяльності; 

• мають значні досягнення у своїй діяльності; 

• раніше не навчалися у Польщі, 

• виберуть навчання польською мовою. 
 

НАБІР КАНДИДАТІВ: 
 
Вибір приблизно 45 найкращих кандидатів проходитиме у три етапи: 

I етап – оцінка відповідності заявок формальним вимогам, 
II етап – оцінка проектів кандидатів експертами з даних сфер, 
III етап – співбесіда (проведення планується з 28.03.2022 р. до 29.04.2022 р.) 
 

Кандидати, запрошені до участі у III етапі, будуть повідомлені про це електронною поштою до 
25 березня 2022 р. Інформація про остаточні результати конкурсу буде надіслана електронною 
поштою у травні 2022 р. Кандидати, яких виберуть для участі у Програмі за умови підвищення знання 
польської мови, зможуть здати мовний екзамен у середині червня 2022 р. 
 
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 
 
1. Заявка на участь у програмі, заповнена онлайн: 

• анкета з персональними даними, 
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• обґрунтування планів кандидата у зв’язку з участю у Програмі, презентація проекту, який 
повинен бути написаний у кінці стипендіальної програми, у тому числі плани під час 
реалізації Програми, а також плани застосування здобутих знань після закінчення 
Програми (4000-6000 знаків з пропусками). 

2. Два рекомендаційні листи з зазначенням досягнень та кваліфікацій кандидата, а також описом 
перспектив його подальшого розвитку та роботи у сфері професійної або громадської діяльності 
(польською, російською або англійською мовою), надіслані електронною поштою. 
Рекомендаційні листи не можуть бути написані членами родини кандидата, подружжям (у тому 
числі цивільний шлюб). 

3. Копія диплому про вищу освіту (за наявності – також диплому кандидата наук), відправлена 
електронною поштою. 

 
ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВОК: 
 
Докладний опис Програми, а також інструкцію з заповнення заявки можна прочитати на сайті 
www.kirkland.edu.pl або звернувшись електронною поштою до співробітників Програми. 
 
Заявку необхідно заповнити у режимі онлайн. Після заповнення онлайн-заявки належить 
роздрукувати видану системою сторінку з інформацією, що підтверджує отримання заявки. Сторінку 
необхідно підписати та разом з актуальною фотографією зісканувати й відправити електронною 
поштою разом з двома рекомендаційними листами та копією диплому про закінчення навчання на 
таку адресу: kirkland@kirkland.edu.pl 
 

ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК 
 

Термін подання заявок на Стипендію ім. Лейна Кіркланда 2022/2023 спливає:  

1 березня 2022 р. 

 
Заявки, отримані після закінчення вищевказаного терміну, розглядатися не будуть. 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
КОНТАКТ: 

Фундація  «Лідери перетворень» 
  www.leadersofchange.pl 

 

Program Kirklanda 

Al. Jerozolimskie 133, lok. 56, 02-304 Warszawa, Polska 

E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl             
www.kirkland.edu.pl 
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