
FUNDACJA JANA PAWŁA II 
PROGRAM STYPENDIALNY DLA KRAJÓW 

EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 

 

Kwestionariusz dla kandydatów ubiegających się o stypendium 

na program badawczy do 1 roku 

 

I. Dane osobowe  

 

1.   nazwisko _______________________________________________________ 

2. imiona _________________________________________________________ 

3. data, miejscowość, kraj urodzenia __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. płeć:  kobieta          mężczyzna   

5. obywatelstwo ______________________ narodowość _________________ 

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

           wdowa/wdowiec  

7. wyznanie:      rzymskokatolickie       grekokatolickie          prawosławne  

protestanckie      inna religia ____________________________ 

  imię, nazwisko i adres 

a) biskupa diecezji_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  b)   proboszcza ___________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

telefon, fax, e-mail 

_______________________________________________________________ 

adres do korespondencji __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Status zawodowy do momentu ubiegania się o stypendium (proszę załączyć  

 kserokopie dyplomów) 

a) studia magisterskie: uczelnia   _____________________________ 

_________________________ semestr___________________ kierunek 

studiów____________________________________________________  

data ukończenia _____________________________________________ 

b) studia podyplomowe: uczelnia_____________________________ 

_______________                semestr _______________kierunek studiów 

_________________________________________________________ 

 
 

zdjęcie 



data ukończenia ____________________________________________ 

c) studia doktoranckie: uczelnia  ______________________________ 

_______________semestr ______________________kierunek studiów 

__________________________________________________________

data ukończenia _____________________________________________ 

d) samodzielny pracownik naukowy:  

habilitacja (kiedy, jaka dziedzina) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

e) obecne stanowisko na uczelni (od kiedy) 

profesor        ________________________ 

docent           ________________________ 

adiunkt          ________________________ 

starszy wykładowca       _______________ 

asystent         ________________________ 

e) inne miejsce pracy/stanowisko        

___________________________________________________________                                                                               

10. Otrzymane stypendia i udział w programach badawczych zagranicą   

     (temat projektu badawczego, nazwa fundacji, czas trwania) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

II. Dotychczasowe etapy przebiegu studiów i kariery naukowej 

11. Etapy kształcenia i dotychczasowe stanowiska zatrudnienia (proszę wypełnić chrono-

logicznie: miesiąc i rok) 

 

Data 

rozpo-

częcia   

Data 

ukoń-

czenia   

Szkoła średnia/uniwersytet/stanowisko 

   

   

   

   

   

 



12. Publikacje naukowe (w ciągu ostatnich 5 lat, proszę podać w języku polskim tytuły pu-

blikacji)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. Stopień znajomości języków obcych   

 mówienie pisanie czytanie 

słabo średnio dobrze słabo średnio dobrze słabo średnio dobrze 

J. polski          

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

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

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

 

III.    Informacje o przebiegu programu badawczego 

 

14. Planowany czas pobytu w Polsce _____________________________________________ 

Planowany termin przyjazdu _______________________________________________ 

 

15. Opiekun naukowy w Polsce 

imię, nazwisko _______________________________________________________________ 

adres, telefon, e-mail 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

16. Krótkie przedstawienie planowanego programu badawczego (problematyka i cel poby-

tu w Polsce, temat pracy, plan, metody badań) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

17. Po ukończeniu stypendium 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 

po powrocie do kraju rodzinnego będę kontynuować pracę na tym samym stanowisku 

po powrocie do kraju rodzinnego podejmę pracę w innym miejscu 

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 osobowych, tekst jednolity 

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

podpis ______________________ 

Lista dokumentów, które należy złożyć wraz z wypełnionym kwestionariuszem 

1. List motywacyjny (uzasadnienie podjęcia studiów w Polsce) 

2. Pismo polecające od profesora w kraju zamieszkania 

3. Zgoda profesora w Polsce na opiekę naukową 

4. Kserokopie stron tytułowych i spisu treści publikacji naukowych z ostatnich 5 lat 

5. Koperta ze swoim adresem (bez znaczków) 

6. Kserokopia Karty Polaka (jeżeli jest) 

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 

Wypełniony kwestionariusz wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie 

Domu Fundacji (poniedziałek – piątek 9.00-12.00) lub przesłać pocztą do 30 kwietnia br. na adres:  

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 


