
 

FUNDACJA JANA PAWŁA II 

PROGRAM STYPENDIALNY DLA KRAJÓW 

EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 
 

Kwestionariusz dla kandydatów ubiegających się o stypendium 

na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie 
 

 

 I stopnia 

 jednolite magisterskie 

 II stopnia 

 

I. Dane osobowe  

 

1. nazwisko _______________________________________________________ 

2. imiona _________________________________________________________ 

3. data, miejscowość, kraj urodzenia __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. płeć:  kobieta          mężczyzna   

5. obywatelstwo ______________________ narodowość _________________ 

6. Karta Polaka:  tak  nie 

7. stan cywilny: panna/kawaler        mężatka/żonaty        rozwiedziony     

           wdowa/wdowiec  

8. wyznanie:      rzymskokatolickie        grekokatolickie       prawosławne 

protestanckie       inna religia __________________________ 

  imię, nazwisko i adres 

a) biskupa diecezji_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  b)   proboszcza ___________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 

9. dokładny adres domowy, ulica, nr domu, miejscowość, kraj 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

telefon, fax, e-mail _______________________________________________ 

adres do korespondencji 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. nazwiska, imiona, adres, zawód i wyznanie rodziców 

ojciec __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Wybrany kierunek i rodzaj studiów: 

 
 

zdjęcie 



_______________________________________________________________ 

matka __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

liczba rodzeństwa ________________________________________________ 

11. status zawodowy do momentu ubiegania się o stypendium 

a) uczeń: szkoła ____________________________________________ 

czas ukończenia __________________________________________ 

b) student: uczelnia __________________________________________ 

semestr_______________ kierunek studiów____________________ 

_________  data ukończenia ________________________________ 

 

II. Dotychczasowe etapy przygotowania do studiów 

 

1. Ukończone kursy przygotowujące, przedmiotowe 

Data roz-

poczęcia  

Data ukoń-

czenia 

Przedmiot  Miejsce: szkoła/instytucja  

    

    

    

    

 

2. Uzyskane dyplomy i świadectwa olimpiad przedmiotowych (przedmiot, 

stopień olimpiady, miejsce, rok) 

 

a) _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

3. stopień znajomości języków obcych 

 mówienie pisanie czytanie 

słabo średnio dobrze słabo średnio dobrze słabo średnio dobrze 

J. polski          

J. angielski           

J. ....................          

J. ....................          

 

4. dotychczasowe kursy języka polskiego 

 Data roz-

poczęcia  

Data 

ukończenia  

Miejsce: szkoła / 

instytucja  

Liczba godzin w 

tygodniu 

Ocena  

1.      

2.      

3.      

 

 

III. Po ukończeniu studiów magisterskich w Polsce zamierzam: 

 

wrócić do kraju rodzinnego  

zostać w Polsce lub w innym kraju, by kontynuować naukę 

podjąć pracę w Polsce lub w innym kraju 

 

 

  

Data, miejsce ____________________________ podpis ______________________ 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji zadań 

statutowych Fundacji Jana Pawła II (Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobo-

wych, tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

podpis ______________________ 

 

 



Fundacja Jana Pawła II od kilkunastu już lat wspiera pomocą materialną studentów Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Głów-

nym celem tej pomocy jest przygotowanie inteligencji respektującej wartości chrześcijańskie, 

deklarującej powrót po studiach do swoich krajów, by włączyć się w pracę ewangelizacyjną 

i zabiegać o wszechstronny rozwój swoich krajów. Fundacja Jana Pawła II chce pomagać ludziom 

religijnym, zaangażowanym w życie parafii, inteligentnym i pracowitym. 

Fundacja Jana Pawła II przyznaje stypendia na wszystkie kierunki dostępne w aktual-

nej ofercie KUL z wyjątkiem: administracja, bezpieczeństwo narodowe, filologia słowiańska, 

pedagogika (Stalowa Wola), prawo, prawo w biznesie. Stypendium obejmuje mieszkanie w 

Domu Fundacji Jana Pawła II – dla stypendystów lub w Domu Akademickim KUL – dla sty-

pendystek, oraz gotówkę na zakup wyżywienia i pokrycie niekosztownych wydatków. Stypen-

dium otrzymuje się na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca roku następne-

go). 

W maju każdego roku Komisja Stypendialna Fundacji Jana Pawła II wybiera – na 

podstawie nadesłanych dokumentów – kandydatów na kurs kwalifikacyjno-przygotowawczy. 

Każdy zgłaszający się z prośbą o stypendium otrzymuje informację o decyzji Komisji, a wy-

brani na kurs o terminie jego rozpoczęcia. Poziom znajomości języka polskiego musi umoż-

liwiać studiowanie, dlatego przed rozpoczęciem kursu Fundacja przeprowadza egzamin 

z języka polskiego. Od jego wyników zależy możliwość uczestnictwa w kursie. Kurs przygo-

towawczy trwa kilka tygodni i jest organizowany przez Fundację w lipcu. Obejmuje on naukę 

języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym i przedmiotu kierunkowego. Na zakoń-

czenie kursu z każdego przedmiotu jest egzamin. Na podstawie wyników egzaminu oraz posta-

wy w czasie kursu Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium na 

studia. Materiały dotyczące kursu przygotowawczego można znaleźć na stronie internetowej: 

www.dfjp2.pl 

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium zobowiązane są dostarczyć do 

dnia 30 KWIETNIA br. na adres Fundacji Jana Pawła II w Lublinie wypełniony kwestio-

nariusz oraz wymienione poniżej dokumenty: 
 

1. List motywacyjny (uzasadnienie podjęcia studiów w KUL, plany po studiach) 

2. Kwestionariusz wypełniony przez osobę duchowną 

3. List polecający od biskupa diecezji 

4. Kopia świadectwa maturalnego lub ostatniego wykazu ocen 

5. Kopie świadectw ukończenia kursu języka polskiego lub innych języków obcych 

6. Kopie dyplomów uzyskanych na olimpiadach przedmiotowych  

7. Koperta ze swoim adresem (bez znaczków) 

8. Zaświadczenie o polskim pochodzeniu z polskiej placówki dyplomatycznej (konsulat polski) – dotyczy 

osób pochodzenia polskiego 

 

W sprawie dokumentów, które należy złożyć w KUL, prosimy kontaktować się bezpośrednio z uczelnią – 

tam prosić o kwestionariusze i tam je odsyłać, gdyż KUL i Fundacja JPII to dwie odrębne instytucje. 

Adres:  Katolicki Uniwersytet Lubelski – Dział Kształcenia: Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów 

 Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin  

 tel. +48 81 445 41 37, +48 81 445 42 16, +48 507 638 886; e-mail: study@kul.pl 

 

Sekretariat Domu Fundacji Jana Pawła II jest czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.00-12.00 

 

Dom Fundacji Jana Pawła II 

ul. Boczna Lubomelskiej 2, 20-070 Lublin 

tel. +48 81 532 20 59, +48 81 532 15 10, 

fax +48 81 532 29 12 

e-mail: dom.fundacji.jp2@gmail.com 


