
 

Załącznik nr 3 Wzór raportu końcowego  
 

Raport końcowy składany jest 30 dni po zakończeniu pobytu naukowego wszystkich 
Stypendystów przebywających w ośrodku Beneficjenta i odnosi się do zadań zrealizowanych 
przez każdego ze Stypendystów w odniesieniu do opisów planowanych do realizacji zadań 
dydaktycznych / praktycznych złożonych we wniosku. 
 

I. Informacje o stypendium 
 
1.1 Nr wniosku  

1.2 Nazwa jednostki naukowej  
1.3 Kwota przyznanego finansowania   
1.4 Dane stypendysty imię, nazwisko 

1.4.1 Data rozpoczęcia projektu  Kalendarz do wyboru (walidacja na datę nie później niż 
31.03.2021) 

1.4.2 Data zakończenia projektu   
Możliwość dodania „+” dodatkowej osoby (kopiuje się pkt. 1.4 do wypełnienia) 

 

II. Działania zrealizowane w Ośrodku goszczącym 

2.1 Dane stypendysty (imię, nazwisko) 

2.1.1 Opis działań zrealizowanych podczas projektu przez Stypendystę; należy 

uzupełnić odnosząc się do działań i rezultatów zaplanowanych we wniosku. 

2.1.2 Efekty udziału Beneficjenta w Programie 
 wpływ projektu na dalszą pracę i karierę naukową Stypendysty 

 korzyści dla Ośrodka goszczącego 

 wpływ  na rozwój dyscypliny naukowej  

 wpływ na dalszą współpracę Stypendysty z Ośrodkiem goszczącym: planowane badania, 

projekty badawcze, publikacje naukowe, itp. 

2.1.3 Opis i uzasadnienie zmian podczas realizacji projektu:  
Jeżeli w realizacji zaplanowanych działań nastąpiły zmiany względem umowy/wniosku 
należy je opisać i uzasadnić.  

2.1.4 Krótkie streszczenie działań i ich rezultatów w formie popularyzatorskiej, która 
może być publikowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.  

2.1.5 Dodatkowe informacje i uwagi 

Możliwość dodania „+” dodatkowej osoby (kopiują się punkty z części II za wyjątkiem nagłówka) 

  



 

 
III. Rozliczenie finansowe Stypendium 

3.1 Dane stypendysty (imię, nazwisko) 

3.1.1 Kalkulacja budżetu 

Liczba 
miesięcy 
pobytu 

Kwota 
stypendium 

(m-c) 

Dodatek na 
zagospodaro

wanie 

Dodatek 
mobilnościow

y 
(stypendysta) 

Dodatek 
mobilnościow

y (rodzina) 

Dodatek dla 
opiekuna 

Suma 

       

3.1.2 Opis i uzasadnienie wszystkich zmian zaistniałych w trakcie realizacji projektu, 
mających wpływ na kwotę przyznanego finansowania, zwłaszcza gdy: 
 pobyty Stypendysty trwał krócej lub nie doszedł do skutku, 

 zrezygnowano z przyjazdu osób towarzyszących. 

 
3.1.3 Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane nieprawidłowo podlegają 

zwrotowi na rachunek bankowy Agencji w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich 

zwrotu. 

3.1.2 a Kwota do zwrotu:  
Możliwość dodania „+” dodatkowej osoby (kopiują się punkty z części III za wyjątkiem nagłówka) 

 
Załączniki: 
W razie dodania dodatkowej osoby w cz. I dwie sekcje załączników (dla każdego stypendysty oddzielnie) 

1. Opinie bezpośredniego opiekuna o Stypendyście i osiągniętych przez niego 

rezultatach. 

2. Informacje o rezultatach projektu (zał. Sylabusy; artykuły, informacje o 

wystąpieniach itp.)  

 

VI. Oświadczenia 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym. 

 


