Załącznik 5 – Wzór Raportu częściowego
i końcowego (STUDENCI)

POLONISTA
Program stypendialny dla studentów i naukowców
nabór 2020
RAPORT CZĘŚCIOWY
(Studia pełne I lub II stopnia)
Rok akademicki ________________
Termin złożenia raportu: do 15 października każdego roku akademickiego
1.

Dane stypendysty

1.1 Nazwisko stypendysty
1.2 Imię stypendysty
1.3 Sygnatura wniosku
1.4 Obywatelstwo
1.5 Data urodzenia
1.6 Numer telefonu
1.7 E-mail
1.8 Nazwa uczelni
1.9 Wydział
1.10 Kierunek studiów
1.11 Typ studiów
1.12 Rok studiów
1.13 Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów
2.

Opis realizacji programu studiów w Polsce:

2.1 Proszę krótko opisać przebieg studiów w minionym roku akademickim
2.2 Średnia ocen z całego roku
2.3 Czy w minionym roku akademickim opublikował/-a Pan/Pani teksty związane z programem studiów?
Jeśli tak, proszę podać tytuł i adres bibliograficzny publikacji.
2.4 Inne szczególne osiągnięcia (udział w konkursach, kołach naukowych, akcjach społecznych itp.)
2.5 Wnioski i uwagi:
3.

Załączniki do raportu

Karta przebiegu studiów
Zaświadczenie z uczelni o wpisie na kolejny rok studiów
Inne dokumenty (opcjonalnie)
4.

Oświadczenie

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym raporcie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Załącznik 5 – Wzór Raportu częściowego
i końcowego (STUDENCI)
RAPORT KOŃCOWY
(Studia pełne I lub II stopnia)
Rok akademicki __________________
Termin złożenia raportu: 30 dni od daty zakończenia studiów
1.

Dane stypendysty

1.1 Nazwisko stypendysty
1.2 Imię stypendysty
1.3 Sygnatura wniosku
1.4 Obywatelstwo
1.5 Data urodzenia
1.6 Numer telefonu
1.7 E-mail
1.8 Nazwa uczelni
1.9 Wydział
1.10 Kierunek studiów
1.11 Typ studiów
1.12 Rok studiów
1.13 Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów
2.

Opis realizacji programu studiów w Polsce:

2.1 Proszę krótko opisać przebieg studiów
2.2 Średnia ocen z całych studiów
2.3 Tytuł pracy dyplomowej
2.4 Ocena pracy dyplomowej
2.5 Czy podczas studiów opublikował/-a Pan/Pani teksty związane z programem studiów? Jeśli tak, proszę
podać tytuł i adres bibliograficzny publikacji.
2.6 Inne szczególne osiągnięcia (udział w konkursach, kołach naukowych, akcjach społecznych itp.)
2.7 Wnioski i uwagi:
3.

Załączniki do raportu

Skan dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające
ukończenie studiów
Inne dokumenty (opcjonalnie)
4.

Oświadczenie

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym raporcie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

