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POLONISTA – PROGRAM STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW
FORMULARZ DLA NAUKOWCÓW

Data złożenia wniosku w systemie informatycznym NAWA stanowi kryterium formalne.
WAŻNE! Przed wypełnieniem niniejszego formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Regulaminie programu oraz

w Ogłoszeniu o naborze wniosków opublikowanymi na stronie www.nawa.gov.pl

POLONISTA – SCHOLARSHIP AND FELLOWSHIP PROGRAMME
FORM FOR RESEARCHERS

The date of submission of the application in the NAWA IT system is a formal criterion.
IMPORTANT! Before completing this form, please read the information contained in the Programme Regulations and the Announcement on the call for proposals published on

the website www.nawa.gov.pl

1. DANE WNIOSKODAWCY | APLICANT'S PERSONAL DATA

1.1 Nazwisko | Last name 1.2 Imię | Name

1.2.1 Drugie imię/imiona | Middle name(s) 1.3 Data urodzenia | Date of birth

1.4 Płeć | Gender

1.5 Obywatelstwo | Citizenship 1.5.1 Drugie obywatelstwo I Second citizenship

1.6 Numer paszportu / dokumentu potwierdzającego tożsamość | passport number /
identity document numer

1.7 Data ważności paszportu / dokumentu potwierdzającego tożsamość | Passport /
identity document expiry date

1.8 Numer telefonu | Phone number 1.9 Adres e-mail | E-mail address

1.10 Adres zamieszkania | Address

1.10.1 Ulica | Street 1.10.2 Numer domu | Building number

1.10.3 Numer mieszkania | Apartment number 1.10.4 Kod pocztowy | Postal code

1.10.5 Miasto | City 1.10.6 Państwo | Country

1.11 Dane osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku | The person to be notified in the event of an accident

1.11.1 Imię | Name 1.11.2 Nazwisko | Last name

1.11.3 Numer telefonu | Phone number 1.11.4 Adres e-mail | E-mail address

1.12 Język ojczysty | Native language

Mężczyzna | ManMężczyzna | Man
Kobieta | Woman

https://nawa.gov.pl/
https://nawa.gov.pl/
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1.13 Poziom znajomości języka polskiego | Level of knowledge of Polish

1.14 Język korespondencji z NAWA | Language of correspondence with NAWA

2. WYKSZTAŁCENIE | EDUCATION

2.1 Tytuł/stopień naukowy | Academic title/degree 2.2 Data uzyskania tytułu doktora | Date of PhD award

2.3 Specjalizacja | Specialization 2.4 Stanowisko | Position

3. AKTUALNE MIEJSCE ZATRUDNIENIA | CURRENT PLACE of EMPLOYMENT

3.1 Oficjalna nazwa instytucji, w której zatrudniony jest Wnioskodawca| Official name of the institution in which the Applicant is employed

3.2 Adres | Address

3.2.1 Ulica | Street 3.2.2 Numer budynku | Building number

3.2.3 Numer lokalu | Apartment number 3.2.4 Kod pocztowy | Postal code

3.2.5 Miasto | City 3.2.6 Państwo | Country

3.2.7 Strona internetowa | Website 3.2.8 Adres mailowy | Email address

3.2.9 Numer telefonu | Phone number

4. OŚRODEK GOSZCZĄCY | HOST INSTITUTION

4.1 Pełna nazwa instytucji | Name of the institution

- Inne

4.2 Jednostka, w której Wnioskodawca zamierza realizować działania w ramach stypendium (np. wydział, instytut itp.) | The unit in which the Applicant intends to carry out
activities under the fellowship (e.g. faculty, institute, etc.)

- Inne

4.2 Dane opiekuna naukowego Wnioskodawcy | Person responsible for coordination of the planned activities and Applicant’s visit
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4.2.1 Imię | Name 4.2.2 Nazwisko | Last name

4.2.3 Tytuł/stopień naukowy | Academic title/degree 4.2.4 Stanowisko | Position

4.2.5 Adres mailowy | Email address 4.2.6 Numer telefonu | Phone number

5. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU | PROJECT INFORMATION

5.1 Tytuł projektu | Title of the project

5.2 Słowa klucze | Key words (no more than 5)

5.3 Data rozpoczęcia projektu

Start date

5.4 Data zakończenia projektu

End date

5.5 Czas trwania projektu (w miesiącach)

Project duration (in months)

5.6 Opis badań i działań, które Wnioskodawca zamierza zrealizować w ramach projektu | Description of research and activities to be carried out in the project

5.7 Uzasadnienie wyboru Ośrodka goszczącego przez Wnioskodawcę | Justification for the selection of the Host institution by the Applicant

5.8 Przewidywane rezultaty działań (projektu) | Expected results of the project

5.9 Przewidywany wpływ udziału w Programie na rozwój kariery naukowej Wnioskodawcy | Expected impact of participation in the Programme on the development of the
scientific career of the Applicant

5.10 Znaczenie realizacji projektu dla rozwoju dyscypliny | The importance of project implementation for the development of the discipline

5.11 Krótkie streszczenie projektu i jego przewidywanych rezultatów w formie popularyzatorskiej, która może być publikowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
w celach promocyjnych | A short summary of project and its expected results in a popularizing form, which may be published by the National Agency for Academic Exchange for
promotional purposes

6. OŚWIADCZENIA | STATEMENTS

6.1 Oświadczam, że: | I declare that:

6.2 Złożenie przeze mnie wniosku w systemie NAWA jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i kompletne. Zgodnie z przepisami prawa
polskiego podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. | Submitting my application in the
NAWA system is tantamount to a statement that the data provided by me is true and complete. In accordance with the provisions of Polish law, providing these data is voluntary,
but necessary to implement the application by the Polish National Agency of Academic Exchange.

Akceptuję | I accept

Akceptuję | I accept

posiadam podwójne obywatelstwo (polskie i obywatelstwo innego kraju) | I have dual citizenship (Polish and foreign citizenship).posiadam podwójne obywatelstwo (polskie i obywatelstwo innego kraju) | I have dual citizenship (Polish and foreign citizenship).

nie posiadam obywatelstwa polskiego i nie złożyłem/-am wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego. | I do not have Polish citizenship and I have not applied for Polish
citizenship.
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6.3 Potwierdzam zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych, wskazanymi w regulaminie niniejszego Programu. | I confirm that I have read the data protection rules
set out in the Terms and conditions of this Programme.

7. ZAŁĄCZNIKI | ATTACHMENTS

UWAGA! Załączniki powinny być w języku polskim. Jeśli oryginalny dokument wystawiony jest w innym języku, konieczne jest załączenie tłumaczenia na język polski lub
angielski.
ATTETION! Attachments should be issued in Polish. If the original document is issued in another language, it is necessary to enclose the translation into Polish or English.

7.1 Życiorys naukowy Wnioskodawcy | Scientific resume of the Applicant
Proszę dodać plik, maksymalna wielkość załącznika to 10 MB, format PDF (Please add a file, the maximum attachment size is 10 MB, PDF format)

7.2 Skan dyplomu doktorskiego lub potwierdzenia uzyskania stopnia naukowego doktora | Scan of a PHD or confirmation of obtaining a PHD degree
Proszę dodać plik, maksymalna wielkość załącznika to 10 MB, format PDF (Please add a file, the maximum attachment size is 10 MB, PDF format)

7.3 Skan potwierdzenia zatrudnienia w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym | Scan of confirmation of employment at a foreign university
or a foreign scientific / research institution
Proszę dodać plik, maksymalna wielkość załącznika to 10 MB, format PDF (Please add a file, the maximum attachment size is 10 MB, PDF format)

7.4 Wykaz 10 najważniejszych publikacji | List of the 10 most important publications
Proszę dodać plik, maksymalna wielkość załącznika to 10 MB, format PDF (Please add a file, the maximum attachment size is 10 MB, PDF format)

7.5 Skany dwóch wybranych przez Wnioskodawcę publikacji naukowych| Scans of two research publications selected by the Applicant
Proszę dodać plik, maksymalna wielkość załącznika to 10 MB, format PDF (Please add a file, the maximum attachment size is 10 MB, PDF format)

7.6 Skan zaświadczenia/zaproszenia z Ośrodka goszczącego | Scan of invitations from the Host institution
Proszę dodać plik, maksymalna wielkość załącznika to 10 MB, format PDF (Please add a file, the maximum attachment size is 10 MB, PDF format)

7.7 Skan dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, np. paszportu | Scan of a document confirming citizenship, e.g. a passport
Proszę dodać plik, maksymalna wielkość załącznika to 10 MB, format PDF (Please add a file, the maximum attachment size is 10 MB, PDF format)

7.8 Dodatkowe dokumenty | Additional documents (optional)
Proszę dodać plik, maksymalna wielkość załącznika to 10 MB, format PDF (Please add a file, the maximum attachment size is 10 MB, PDF format)

Akceptuję | I accept


