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POLONISTA – PROGRAM STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW (2021)
FORMULARZ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

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 (2021)
FORM FOR STUDENTS AND DOCTORAL STUDENTS

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

1.1 Nazwisko

 

1.2 Imię

 

1.2.1 Drugie imię/imiona

 

1.3 Data urodzenia

 

1.4 Płeć 1.5 Obywatelstwo

 

1.6 Numer paszportu / dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

1.7 Data ważności paszportu / dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

1.8 Numer telefonu

 

1.9 Adres e-mail

 

1.10 Adres zamieszkania

1.10.1 Ulica

 

1.10.2 Numer domu

 

1.10.3 Numer mieszkania

 

1.10.4 Kod pocztowy

 

1.10.5 Miasto

 

1.10.6 Państwo

 

1.11 Dane osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku

1.11.1 Imię i nazwisko

 

1.11.2 Numer telefonu

 

1.11.3 Adres e-mail

 

MężczyznaMężczyzna
Kobieta
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1.12 Język ojczysty

 

1.13 Poziom znajomości języka polskiego
Poziom znajomości języka według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: | Language proficiency level according to the Common European Framework of Reference for Languages:

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

 

2. Proszę wybrać rodzaj stypendium, którym jest Pan/Pani zainteresowany/-a:

Rodzaj stypendium:

 

3. UCZELNIA MACIERZYSTA

3.1 Pełna nazwa uczelni

 

3.2 Wydział

 

3.3 Kierunek studiów

 

3.4 Typ studiów

- Inne

 

3.5 Rok studiów

 

3.6 Kontakt do nauczyciela akademickiego, który wystawił opinię o Wnioskodawcy

3.6.1 Tytuł naukowy

 

3.6.2 Imię i nazwisko

 

3.6.3 Adres e-mail

 

4. WYBÓR UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ

4.1 Nazwa uczelni przyjmującej

- Inne

 

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
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4.2 Wydział
W przypadku uczelni, w których nie wystepuje podział na wydziały proszę wpisać "all"

- Inne

 

4.3 Kierunek studiów

- Inne

 

4.4 Typ studiów

- Inne

 

4.5 Rok studiów

 

4.6 Okres studiów w Polsce

 

5. OŚWIADCZENIA | STATEMENTS

5.1 Oświadczam, że nie posiadam obywatelstwa polskiego i nie złożyłem/-am wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego. | I declare that I do not have Polish citizenship and I
have not applied for Polish citizenship.

5.2 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.

5.3 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.

Akceptuję | I accept

Akceptuję | I accept

Akceptuję | I accept


