Załącznik nr 6 Wzór Raportu
końcowego (NAUKOWCY)

POLONISTA
Program stypendialny dla studentów i naukowców
nabór 2020
Raport końcowy
Składany przez wszystkich Stypendystów w terminie 30 dni od zakończenia realizacji
projektu
I. Informacje o stypendium
Nr umowy
Tytuł projektu
Imię Stypendysty
Nazwisko Stypendysty
Tytuł naukowy
Kwota przyznanego finansowania
Data rozpoczęcia projektu
Data zakończenia projektu
Ośrodek goszczący
II. Działania zrealizowane w ośrodku goszczącym
Opis działań zrealizowanych w ośrodku goszczącym:

Opis działań zrealizowanych podczas Stypendium; należy uzupełnić odnosząc się do działań i
rezultatów zaplanowanych we wniosku.
Efekty udziału Stypendysty w Programie
- wpływ Stypendium na dalszą pracę i karierę naukową Stypendysty,

- korzyści dla ośrodka goszczącego
- wpływ na rozwój dyscypliny naukowej
- wpływ na dalszą współpracę z ośrodkiem goszczącym: planowane badania, projekty badawcze,
publikacje naukowe, itp.
Opis i uzasadnienie zmian w realizacji stypendium:

Jeżeli w realizacji stypendium nastąpiły zmiany względem umowy/wniosku należy je opisać i
uzasadnić.
Krótkie streszczenie działań i ich rezultatów w formie popularyzatorskiej, która może być
publikowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
Dodatkowe informacje i uwagi
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III. Rozliczenie finansowe Stypendium
Opis zmian zaistniałych w trakcie realizacji Stypendium, mających wpływ na kwotę przyznanego
finansowania, zwłaszcza gdy:
• stypendium trwało krócej lub odbyło się w innym terminie niż wskazany we wniosku,
Jeżeli zmiany powodują zmniejszenie kwoty należnego stypendium (zgodnie z zasadami obliczania
stypendium opisanymi w Regulaminie programu) Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu
nienależnej części otrzymanego stypendium w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu.
Kwota ta wyliczana jest z uwzględnieniem płatności bilansującej.
Kwota Stypendium zwracana na rachunek NAWA wynosi:

Załączniki:
1. Opinia bezpośredniego opiekuna, podpisana przez przedstawiciela ośrodka
goszczącego, o przebiegu realizacji stypendium, osiągniętych rezultatach, wraz
z potwierdzeniem dat pobytu Stypendysty w ośrodku goszczącym, w tym
nieprzebywania poza ośrodkiem goszczącym przez okres dłuższy niż 10% ogólnego
wymiaru pobytu,
2. Informacje o rezultatach stypendium (zał. artykuły, informacje o wystąpieniach itp.)
VI. Oświadczenia
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym.

