
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W RAMACH 

19. EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO 
DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 
w 2019 ROKU



O PROGRAMIE

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku 
prowadzi program stypendialny skierowany 
do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” 
– od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. 

Promujemy poprzez niego wartościowy wzór kariery 
na przekór popkulturowym trendom, akcentując 
intelekt i pracowitość, które niepostrzeżenie stały się 
walorami drugorzędnymi. Poszukujemy osób, które 
w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny 
kamień milowy w życiu zawodowym. 
Spośród setek kandydatur co roku wyłaniamy 
15 finalistów w 5 dziedzinach nauki - piątka 
najlepszych otrzymuje Nagrody Naukowe, czyli 
stypendia, a pozostała dziesiątka nagrody finałowe.



Nagrody Naukowe POLITYKI stały się rozpoznawalną 
marką, honorowaną jako pełnoprawne wyróżnienie 
naukowe, które młodzi naukowcy eksponują w swoich 
zawodowych życiorysach. 

Nasza akcja stypendialna doceniana jest także przez 
instytucje i organizacje związane z edukacją i nauką. 
W 2012 roku redakcja POLITYKI otrzymała tytuł 
POPULARYZATORA NAUKI w VIII edycji konkursu 
organizowanego przez Polską Agencję Prasową 
i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, między 
innymi za prowadzenie Nagród Naukowych POLITYKI.

W roku 2013 Fundacja Tygodnika POLITYKA została 
laureatem konkursu Dobre Stypendia w kategorii 
„Programy stypendialne firm” za organizację Nagród 
Naukowych POLITYKI, a także otrzymała od organizatorów 
konkursu (Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-
Amerykańską Fundacją Wolności) nagrodę specjalną 
za wieloletnią i konsekwentną realizację programu, 
stanowiącego szczególny wkład w rozwój kapitału 
intelektualnego kraju.



W realizacji programu towarzyszą nam firmy 
i fundacje, a także czytelnicy wpłacający 
1% podatku na konto naszej Fundacji. 



Dzięki naszym Partnerom w 2018 roku 18. edycję programu 
zamknęliśmy kwotą blisko 6 mln 400 tys. zł, przekazaną w ręce 
302 utalentowanych młodych naukowców. 



ZASADY

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów 
określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika 
POLITYKA zatwierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego. Stypendia przyznawane są w pięciu kategoriach: 
nauki humanistyczne, 
nauki społeczne, 
nauki o życiu, 
nauki ścisłe 
i nauki techniczne. 

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły. W skład 
Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, 
znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni 
staranną selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału. 
Kapituła ta pracuje w niemal niezmiennym składzie od 2001 roku.



Kapituła Profesorska w roku 2019:

prof. Ewa Bartnik

prof. Grażyna Borkowska

red. Bartłomiej Chaciński

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow

prof. Henryk Domański

prof. Tomasz Giaro

prof. Michał Kleiber

red. Agnieszka Krzemińska

prof. Ewa Kuryłowicz

prof. Barbara Markiewicz

prof. Marcin Pałys

prof. Maria Poprzęcka

prof. Aleksander Sieroń

prof. Krystyna Skarżyńska

prof. Maria Skoczek

prof. Tomasz Szapiro

red. Adam Szostkiewicz

red. Dorota Szwarcman

prof. Wiesław Władyka



Od 2011 roku wyłonionych przez Kapitułę I stopnia finalistów 
konkursu poddajemy ocenie Kapituły II etapu (Obywatelskiej) 
do której zapraszamy osoby znane z aktywności publicznej oraz 
interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. 

Ma ona wskazać pięciu laureatów, których badania uzna za 
szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej 
przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego 
i intelektualnego.



Marek Belka
Andrzej Jacek Blikle
Henryka Bochniarz
Sylwia Chutnik
Irena Eris
Robert Firmhofer
Tomasz Nałęcz
Sławomir S. Sikora
Cezary Szczylik
Krzysztof Zanussi

oraz 

Jerzy Baczyński i przedstawiciel 
Kapituły Profesorskiej

Kapituła Obywatelska w roku 2019:



HARMONOGRAM PROGRAMU W ROKU 2019

• kwiecień – start 19. edycji Nagród Naukowych

• 16 czerwca – zakończenie przyjmowania zgłoszeń

• 18 września – publikacja nazwisk piętnastu finalistów w POLITYCE

• 20 października – wręczenie Nagród w siedzibie POLITYKI

• 23 października – ogłoszenie laureatów w POLITYCE

• 0d 30 października – publikacja wywiadów z laureatami



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU i WSPÓŁPRACY:

Dominika Nowak-Kajtowska
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www.polityka.pl/stypendia

http://www.polityka.pl/stypendia

