
Stypendia doktoranckie na Birmigham City University w pełni finansowane przez partnerstwo 

Midlands4Cities 

Birmingham City University pragnie zaoferowad w pełni finansowane stypendia doktoranckie na 

kierunkach: sztuka i design, prawo, język angielski, media i kulturoznawstwo oraz stopnie naukowe 

w dziedzinie muzyki (Conservatoire Research Degrees). Wnioski o stypendium ufundowane przez 

organizację AHRC (Arts and Humanities Research Council - Rada ds. Badao nad Sztuką i Naukami 

Humanistycznymi) mogą składad wszyscy studenci z Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.  

Na Birmingham City University uczy się około 24 tys. studentów z 80 krajów, co czyni go 

zróżnicowanym i coraz popularniejszym miejscem do studiowania. Studenci zawsze są dla nas 

priorytetem, co przekłada się na większe szanse na osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Uniwersytet 

ma godną pozazdroszczenia reputację dzięki edukacji na wysokim poziomie, gdzie student jest 

najważniejszy, a atmosfera przyjazna. 

Opis stypendium 

 termin składania wniosków: 14 stycznia 2019 r., 

 poziom studiów: studia doktoranckie, 

 kierunki: sztuka i design, prawo, język angielski, media i kulturoznawstwo oraz stopnie naukowe 

w dziedzinie muzyki, 

 stypendium: w pełni finansowane, 

 narodowośd: studenci z Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, 

 powyższe stypendium można otrzymad w Wielkiej Brytanii. 

 

Warunki przyjęcia na studia: 

1. Stypendia fundowane przez AHRC są dostępne dla wszystkich studentów z Wielkiej Brytanii i UE. 

Muszą oni jednak spełniad kryteria dotyczące prawa do studiowania i pobytu w UK, które zostały 

wyszczególnione w przewodniku po grantach „AHRC Training Grant Funding Guide”. Należy 

przeczytad ten przewodnik i upewnid się, że spełnione zostały wymagania dotyczące programu, 

przedmiotu studiów i pobytu w Wielkiej Brytanii. 

2. Kandydaci powinni posiadad tytuł magistra w momencie składania wniosku lub byd w stanie 

stwierdzid, że otrzymają dyplom przed rozpoczęciem studiów doktoranckich (nawet jeśli ocena nie 

jest jeszcze znana, a komisja egzaminacyjna jeszcze się nie zebrała). Wniosek można również 

złożyd w przypadku posiadania odpowiedniego doświadczenia zawodowego zamiast tytułu 

magistra. 

3. Kandydaci pochodzący z UE otrzymają stypendium pokrywające tylko opłaty dla studentów z UE, 

o ile nie mieszkali w Wielkiej Brytanii przez 3 lata przed rozpoczęciem studiów. Jest to zgodne 

z zasadami ustalonymi przez brytyjską organizację ds. badao i innowacji UK Research and 

Innovation. W zależności od funduszy Midlands4Cities, kandydatom z UE mogą jednak zostad 

przyznane stypendia obejmujące wszystkie opłaty i pełne stypendium. Ta opcja jest 

gwarantowana wtedy, gdy to tylko możliwe. Kandydaci pochodzący z UE powinni złożyd wnioski, 

po czym, jeśli zostaną pozytywnie rozpatrzone, zostaną poinformowani o tym jaki rodzaj 

stypendium otrzymają. 



4. Pomoc można uzyskad w brytyjskiej organizacji UKCISA (UK Council for International Student 

Affairs). Po przeczytaniu przewodnika kandydaci powinni już wiedzied czy posiadają status 

studenta Wielkiej Brytanii, czy UE. 

5. Język angielski: kandydaci, których pierwszym językiem nie jest angielski, są zazwyczaj 

zobowiązani do przedstawienia dowodu biegłości w języku angielskim na wyższym poziomie 

wymaganym przez nasz uniwersytet. 

Procedura składania wniosków 

Aby ubiegad się o stypendium (jest to proces dwuetapowy), należy: 

 starad się o miejsce na studiach doktoranckich na Birmingham City University, oraz  

 złożyd wniosek o przyznanie funduszy z partnerstwa Midlands4Cities 

 

Informacje pochodzą ze strony: https://www.bcu.ac.uk/research/midlands4cities 
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