Dear Colleagues,
please find enclosed offers for scholars and students leaving Ukraine – they are available in
Poland and neighbouring countries. /
Дорогі колеги,
тут можна знайти пропозиції для науковців та студентів з України – вони доступні в
Польщі та сусідніх країнах.

Poland / Польща
1. General information on the eligibility criteria for scholars who want to continue their
research work in Poland (prepared by the Ministry of Education and Science), in Polish and in
Ukrainian / Загальна інформація щодо критеріїв відбору для науковців, які хочуть
продовжити свою наукову роботу в Польщі (підготовлена Міністерством освіти і
науки), польською та українською мовами
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-naukowcowprzybywajacych-z-ukrainy
2. Visits of Ukrainian scientists to Polish Academy of Sciences / Візити українських учених
до Польської академії наук. First application round is closed. New round will be
announced soon. Please check regularly the webpage/Перший тур прийому заявок
закритий. Невдовзі буде оголошено новий. Стежте за оновленням інформації на
сайтах:
https://informacje.pan.pl/?option=com_content&view=article&id=3538)
https://institution.pan.pl/index.php/755-visits-of-ukrainian-scientists-to-pas
Attention: if you are interested in this funding at the Institute of Slavic Studies, PAS, please
contact Dr Olha Tkachenko (olha.tkachenko@ispan.waw.pl) / Увага: якщо Вас цікавить це
фінансування Інституту славістики ПАН, зверніться до доктор Ольги Ткаченко
(olha.tkachenko@ispan.waw.pl)
3. Two paid internships for Ukrainian students at European Network Remembrance and
Solidarity (history, cultural studies) / Два оплачувані стажування для українських
студентів у Європейській мережі Пам’яті та Солідарності (історія, культурологія)
https://enrs.eu/uploads/media/6220a6545c0e5-2022-enrs-internship-offer-2.pdf
4. Emergency Fund for Ukrainian Scholars at NEP4DISSENT (international scholarly
network dedicated to research on resistance and dissent in former socialist countries) /
Надзвичайний фонд українським науковцям у NEP4DISSENT (міжнародна наукова
мережа, присвячена дослідженням опору та інакомислення в колишніх соціалістичних
країнах)
https://nep4dissent.eu/calls/emergency-fund-for-ukrainian-scholars
5. Action "Science for Ukraine" by the Academy of Young Scientists, PAS, in Ukrainian /
Акція «Наука для України» на АМУ ПАН, українською мовою:

https://amu.pan.pl/en/pomoc-ukrainie-ua/

Czechia / Чехія
1. Possibilities of support for Ukrainian scholars and students / Можливості підтримки
українських учених та студентів
https://gacr.cz/en/support-for-ukrainian-scientists-and-students/

Germany and Austria / Німеччина та Австрія
1. Scholarship for post-doctoral scholars in medieval and early modern history with a
focus on religious plurality in Frankfurt / Стипендія для вчених середньовічної та ранньої
модерної історії з акцентом на релігійну множинність у Франкфурті
https://www.geschichte.uni-frankfurt.de/113675309.pdf
2. Scholarship at the Faculty of Law and the Faculty of Humanities at the University of Graz /
Стипендія на юридичному факультеті та факультеті гуманітарних наук Університету
Граца
https://europaeisierung.uni-graz.at/de/neuigkeiten/detail/article/call-fellowships-ukrainianscholars-at-risk/

Please follow these sites, as they become hubs for the growing number of offers – new
proposal are published every day / Будь ласка, слідкуйте за цими сайтами, оскільки вони
стають центрами для все більшої кількості пропозицій – нові пропозиції публікуються
щодня
1. Science for Ukraine:
https://scienceforukraine.eu/
2. Academic for Ukraine (via Facebook):
https://www.facebook.com/Academics-for-Ukraine-104352198871651/
3. Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies
https://www.aseees.org/resources/help-displaced-scholars-ukraine
4. Humanities and Social Sciences Online:
https://networks.h-net.org/H-Ukraine
5. Lviv Center for Urban History (in Ukrainian / українською мовою):
https://www.lvivcenter.org/updates/academics-at-risk/

