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POLONISTA – PROGRAM STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW

POLONISTA – SCHOLARSHIP AND FELLOWSHIP PROGRAMME 

RAPORT KOŃCOWY – NAUKOWCY

FINAL REPORT – RESEARCHERS

Raport należy złożyć w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu w Ośrodku goszczącym w Polsce
The Report must be submitted within 30 days from the date of completion of the project in the Host Institution in Poland

1. Informacje o stypendium | Information about the fellowship

1.1 Nazwisko stypendysty | Last name 1.2 Imię stypendysty | Name

1.3 Tytuł naukowy | Academic title/degree

1.4 Obywatelstwo | Citizenship

1.5 Sygnatura wniosku | Application signature

1.6 Numer umowy | Agreement signature

1.7 Pełna nazwa Ośrodka goszczącego | Name of the Host Institution

1.8 Tytuł projektu | Title of the project

1.9 Kwota przyznanego finansowania | Funds awarded

1.10 Data rozpoczęcia projektu | Starting date of project 1.11 Data zakończenia projektu | End date of project

1.12 Czas trwania projektu (w miesiącach) | Project duration (in months)

2. Działania zrealizowane w Ośrodku goszczącym | Activities implemented in the Host Institution

2.1 Szczegółowy opis działań zrealizowanych w Ośrodku goszczącym | A detailed description of activities carried out in the Host Institution

Opis działań zrealizowanych podczas Stypendium należy uzupełnić odnosząc się do działań i rezultatów zaplanowanych we wniosku.

The description of activities carried out during the Fellowship should be completed with reference to the activities and results planned in the application.

2.2 Czy działania zostały przeprowadzone zgodnie z planem we wniosku? | Were the activities carried out as planned in the application?
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2.3 Efekty udziału Stypendysty w Programie | Effects of the Fellowship Holder in the Program
- wpływ Stypendium na dalszą pracę i karierę naukową Stypendysty, | impact of the fellowship on the further work and scientific career of the Fellowship Holder,
- korzyści dla ośrodka goszczącego, | benefits for the Host Institution,
- wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, | influence on the development of the scientific discipline
- wpływ na dalszą współpracę z Ośrodkiem goszczącym: planowane badania, projekty badawcze, publikacje naukowe, itp. | impact on further cooperation with the Host
Institution: planned research, research projects, scientific publications, etc.

2.4 Krótkie streszczenie działań i ich rezultatów w formie popularyzatorskiej, która może być publikowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej | A short summary of
activities and their results in a popularizing form, which may be published by the National Agency for Academic Exchange

2.5 Dodatkowe informacje i uwagi | Additional information and comments

3. Rozliczenie finansowe Stypendium | Financial settlement of the Fellowship

3.1 Opis zmian zaistniałych w trakcie realizacji Stypendium, mających wpływ na kwotę przyznanego finansowania, zwłaszcza gdy stypendium trwało krócej lub odbyło się w
innym terminie niż wskazany we wniosku | Description of changes that occurred during the implementation of the fellowship, affecting the amount of funding granted, especially
when the fellowship was shorter or took place on a different date than indicated in the application

Jeżeli zmiany powodują zmniejszenie kwoty należnego stypendium (zgodnie z zasadami obliczania stypendium opisanymi w Regulaminie programu) Stypendysta jest
zobowiązany do zwrotu nienależnej części otrzymanego stypendium w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu. Kwota ta wyliczana jest z uwzględnieniem II transzy
(płatności bilansującej).

If the changes result in a reduction in the amount of the fellowship due (in accordance with the principles of calculating the fellowship described in the Program Regulations), the
Fellowship Holder is obliged to return the undue part of the fellowship received within 14 days from the date of the call for their return. This amount is calculated taking into
account the balancing payment.

3.2 Dodatkowe informacje i uwagi | Additional information and comments

4. Załączniki | Attachments

4.1 Opinia bezpośredniego opiekuna, podpisana przez przedstawiciela Ośrodka goszczącego, o przebiegu realizacji projektu, osiągniętych rezultatach, wraz z potwierdzeniem
dat pobytu Stypendysty w Ośrodku goszczącym, z uwzględnieniem okresu, w którym Stypendysta nie przebywał w Ośrodku goszczącym przez okres dłuższy niż 10%
ogólnego wymiaru pobytu | Opinion of the direct tutor, signed by a representative of the Host Institution, on the course of the project, the results achieved, along with
confirmation of the dates of the Fellowship Holder stay in the Host Institution, including not staying in the Host Institution for a period longer than 10% of the total duration of the
stay

4.2 Informacje o rezultatach stypendium (zał. artykuły, informacje o wystąpieniach itp.) | Information on the results of the Fellowship (attached articles, information on
presentations, etc.)

5. Oświadczenie | Statement

5.1 Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym raporcie dane są zgodne ze stanem faktycznym. | I hereby declare that the information included in the present report is
consistent with the facts and regulations.

Akceptuję | I accept

NIENIE
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5.2 Data | Date 5.3 Imię | Name 5.4 Nazwisko | Last name


