
Prezydent Miasta Gdańska w porozumieniu z Uczelniami 
Fahrenheita ufundował trzy Stypendia Prezydent Miasta 
Gdańska im. Fahrenheita dla doktorantów zagranicznych. 
Wybór tego urodzonego w Gdańsku światowej sławy fizyka, 
inżyniera i twórcy skali temperatury używanej w wielu 
krajach na całym świecie na patrona Związku i nagrody, 
ma na celu ukazanie wizji Gdańska jako miasta otwartego, 
ambitnego i inwestującego w naukę.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STYPENDIALNYM
– odbycie rocznego stażu w jednej z Uczelni Fahrenheita 
– prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w ramach pracy 
    doktorskiej 
– zwrot kosztów podróży do kwoty 6500 zł
– stypendium w kwocie  6500 zł (netto) miesięcznie przez cały okres pobytu
– bezpłatne zakwaterowanie 
– zdobycie doświadczenia międzynarodowego
– nawiązanie nowych kontaktów 

Stypendia naukowe im. Daniela Fahrenheita 
 

Czas stażu 

 
miesięcy

Odwiedź nas:
faru.edu.pl/stypendia

office@faru.edu.pl         
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Uczelnie Fahrenheita (FarU) tworzą wiodące polskie 
szkoły wyższe – Gdański Uniwersytet Medyczny, 
Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański, które od 
wielu lat realizują wspólne inicjatywy o charakterze 
naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Dzięki 
powołaniu Związku Uczelni możliwe jest pogłębienie 
dotychczasowej współpracy i utworzenie na Pomorzu 
jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce.

Miasto Gdańsk od wielu lat aktywnie wspiera rozwój naukowy młodych talentów. W 2005 r. 
z inicjatywy ówczesnego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza ufundowano pierwsze w Polsce 
stypendium przeznaczone na finansowanie studiów zagranicznych. Przyznawane jest co roku 
kilkunastu najwybitniejszym maturzystom – absolwentom matury polskiej lub międzynarodowej – 
będącym mieszkańcami Gdańska. Dzięki programowi stypendialnemu młodzi zdolni ludzie mają 
szansę podjąć kształcenie i rozpocząć studia na renomowanych uczelniach zagranicznych. 

Jesteś doktorantem i prowadzisz 
interdyscyplinarne badania naukowe? 
Chcesz odbyć roczny staż w jednej z trzech 
najlepszych uczelni Polski północnej? 
 

Ta oferta 
jest dla 
Ciebie



  

PROCES APLIKACJI

GDAŃSK – MIASTO WOLNOŚCI

Gdańsk ma wielowiekową i bogatą tradycję.  Jest trzecim najbardziej 
znanym miastem w Polsce, po Warszawie i Krakowie. To jeden 
z najważniejszych ośrodków gospodarczych w tej części Europy. 
Miasto, w którym docenia się tradycję, kulturę, nowoczesność oraz 
szanuje gości z różnych kultur. Na pewno będziesz chciał tu wrócić. 

Skanuj i odwiedź naszą stronę
faru.edu.pl/stypendia

O NAS
Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita został 
powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, 
by wspólnymi siłami budować pozycję Gdańska jako silnego 
ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.

DLACZEGO WŁAŚNIE MY?
Odbywanie stażu w FarU stwarza 
unikatową możliwość jednoczesnego 
uczestnictwa w życiu trzech najbardziej 
uznawanych przez pracodawców 
uczelni w Polsce. W połączeniu 
z rocznym doświadczeniem życia 
w perspektywicznym, rozwiniętym 
gospodarczo mieście z nadmorskim 
klimatem stanowi to idealną możliwość 
budowania swoich kwalifikacji 
w warunkach sprzyjających rozwojowi.

Odwiedź nas:
faru.edu.pl/stypendia

office@faru.edu.pl         

KRYTERIA

Jeśli:
– jesteś autorem lub współautorem publikacji 
    naukowej
– przygotowujesz rozprawę doktorską 
    w zagranicznej uczelni
– uzyskałeś/aś zaproszenie/zgodę na przyjęcie 
    przez opiekuna naukowego/nauczyciela 
    akademickiego zatrudnionego w jednej z Uczelni 
    Fahrenheita
– chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę

      APLIKUJ!

– do 15.10.2022 r. – składanie wniosków przez formularz
    rejestracyjny
– 15.11.2022 r. – ogłoszenie laureatów konkursu 
– styczeń – grudzień 2023 r. – realizacja staży


