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ZAŚWIADCZENIE 

 

Niniejsze Zaświadczenie wydaje się w związku z postępowaniem rekrutacyjnym 

dla ubiegających się o stypendium NAWA w ramach Programu stypendialnego dla 

studentów i naukowców POLONISTA 

 

I. DANE STUDENTA / WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Numer paszportu/ 

dokumentu tożsamości 

 

 

II. DANE UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ 

Nazwa uczelni  

Wydział   

Kierunek studiów  

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z NAWA w sprawie stypendystów: 

imię i nazwisko  

adres e-mail  

nr telefonu  

Dane komórki uczelnianej/osoby zajmującej się obsługą zagranicznych studentów: 

nazwa  

imię i nazwisko  

adres e-mail  

nr telefonu  

Dane opiekuna naukowego Wnioskodawcy na uczelni przyjmującej: 

tytuł naukowy  

imię i nazwisko  

adres e-mail  

nr telefonu  
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III. ZGODA UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ NA PRZYJĘCIE STUDENTA 

1. Zaświadcza się, że Pan/Pani _____________________________________ uzyskał/uzyskała 

zgodę na podjęcie częściowych studiów*: 

• I stopnia 

• II stopnia  

• III stopnia (doktoranckich) 

w roku akademickim _________________________ w okresie*:  

• semestr zimowy 

• semestr letni 

• dwa semestry 

 

Uwagi: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Przedstawiony przez Wnioskodawcę program studiów został zaakceptowany przez 

uczelnię przyjmującą: TAK / NIE* 

 

IV. PUNKTOWA OCENA WYNIKÓW W NAUCE (dotyczy studiów I i II stopnia) 

Student w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na podstawie analizy wykazu ocen 

z ostatniego zakończonego roku akademickiego otrzymał następującą liczbę punktów: 

 

WYNIKI PUNKTACJA* 

znakomite 20 

bardzo dobre 15 

dobre 10 

średnie 5 

niesatysfakcjonujące 0 
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V. OCENA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO 

Poziom1 znajomości języka polskiego Wnioskodawcy pozwala na podjęcie przez niego 

studiów na ww. uczelni: TAK / NIE* 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

Pieczęć  

* właściwe zakreślić 

 

                                                 
1 UWAGA! Zgodnie z Ogłoszeniem o naborze w przypadku kandydatów na studia I i II stopnia wymagany jest 
poziom znajomości języka polskiego B1, a w przypadku doktorantów – poziom B2. 
 
Poziom znajomości języka według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:  
A1/A2 – użytkownik początkujący (basic user) 
B1/B2 – użytkownik samodzielny (independent user) 
C1/C2 – użytkownik zaawansowany (proficient user) 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions 
 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

