STYPENDIUM I DOTACJA
IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

2016

Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989 1993),
pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości
—

dla kandydatów
z Europy Srodkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich,
Europy Wschodniej, Rosji, Azji Srodkowej i krajów Kaukazu
Pod honorowym patronatem
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2016/2017,
we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk
politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka,
zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.
Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek
naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra
społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.
Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt
w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na
podobnych zasadach, jak pobyt w ramach Stypendium.
Wnioski będą przyjmowane do
12 kwietnia 2016 r.
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Dokładne informacje o Stypendium
i o Dotacji:
www.skubi.net/stypendium20 16.html
Fundator Stypendium i Dotacji:
Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
www.skubi.net/fundacja.html
Realizator Stypendium i Dotacji:
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego
Tel. +48 22 55 22 555
stypendia.studium®uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl

Minister Krzysztof Skubiszewski podczas spotkania z Sekretarzem
Generalnym NATO, Manfredem Wórnerem, 21.03.1990 r, Bruksela

STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ *EUNIWERSYTET WARSZAWSKI
Pałac Potockich, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Tel. 22 55 22 555, fax 22 55 22 222, e-mail: studium@uw.edu.pl; www.studiuni.uw.edu.pl

THE KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI
SCHOLARSHIPAND RESEARCH GRANT

2016

KrzysztofSkubiszewski was theJirst Polish Minister of Foreign Affairs to be appointed
after Poland regained its independence; he seryedfrom 1989 to 1993

The scholarship and the research grant are open to candidates from
Central Europe, the Balkans, the Baltic States, Eastern Europe,
Russia, Central Asia 81 the Caucasus

Under the patronage
ofthe Minister oj Foreign Affairs ofthe Republic ofPoland
The scholarship holder will be giyen the opportunity to conduct academic research in Poland during
the 2016/2017 academic year in collaboration with the Uniyersity ofWarsaw or with another Polish
uniyersity, in the field of law, political science or contemporary history. The goal of the scholarship is
to promote democracy, human rights, the ruJe of law, and the respect of law in international relations.
The scholarship is open to candidates who hoid a master”s degree or equiyalent, and haye
successfully defended their doctoral thesis (or haye other significant academic achieyements) or
haye accomplished works of signiflcant importance in the public interest, especially in the area of
pro moting democracy and the rule of law.
The research grant is intended to finance a three-month or shorter yisit to
Poland, that will haye the same purpose and will be organized in the same way
as the research work in Poland financed by the scholarship.
The applications must be receiyed no later
than April 12, 2016.
Detailed information about the
scholarship and the research grant:
www.skubi.net/stypendium20 16 _en.html
Scholarship and research
grant sponsored by
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The Krzysztof Skubiszewski Foundation
www.skubi.net/fundacja.html
Scholarship and research grant realized by
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego
Tel. +48 22 55 22 555
stypendia.studium®uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl

Krzysztof Skubiszewski during a meeting with Manfred Wbrner,
the Secretary-General of NATO, in Brussels on 21 March 1990.
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