Wniosek o przyznanie stypendium oraz indeksu
na studia podyplomowe w Polsce

Informacje podstawowe
Kraj pochodzenia

Argentyna
Brazylia

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Uczelnia, kierunek, tryb i rok
studiów:
Średnia ocen z
dotychczasowego przebiegu
studiów:
Stan cywilny:
Ilość rodzeństwa i inne szczegóły
dotyczące rodziny:

Preferowane kierunki studiów podyplomowych realizowanych w Warszawie.
1.

2.

3.

Własna ocena znajomości języka polskiego.

Biegła
Czytanie
Mówienie
Pisanie
Rozumienie ze słuchu

Źródło znajomości j. polskiego
(dom rodzinny, kursy, szkoła etc.)

Czy kandydat przebywał
wcześniej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej (proszę
podać w którym roku i w jakich
okolicznościach)?

Bardzo
dobra

Dobra

Średnia

Słaba

Bardzo
słaba

Dotychczasowe zaangażowanie
na rzecz organizacji polonijnych/
kultury polskiej

Adres stałego zameldowania

Adres korespondencyjny

Adres parafii zamieszkania

Numer telefonu
Adres e-mail
Obywatelstwo

Życiorys
Studia:

Zainteresowania, pasje, hobby

Osiągnięcia w trakcie nauki

Doświadczenie zawodowe
i umiejętności

Praca społeczna/wolontariat

Niniejszym potwierdzam prawdziwość przedstawionych danych i zgadzam się na przetwarzanie ich w procesie
rekrutacyjnym przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia“ oraz stosowne uczelnie zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. Dz.U. Nr 133 poz. 883.
W porozumieniu z duszpasterzami i przedstawicielami polskiej służby dyplomatycznej zobowiązuję się do
przygotowania w trakcie pobytu w Polsce projektu przeznaczonego do realizacji w moim kraju na rzecz Polonii.
Zobowiązuję się do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Miejscowość, Data, Podpis

Do wniosku należy załączyć:
a) list motywacyjny w języku polskim zawierajacy uzasadnienie ubiegania się o uczestnictwo w programie
stypendialnym, o objętości nieprzekraczającej dwóch stron A4 znormalizowanego maszynopisu,
b) kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich i/lub licencjackich (oryginalny i przetłumaczony na język
polski),
c) zaświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie
umożliwiającym swobodną komunikację (o ile to możliwe),
d) opinię księdza z parafii, do której kandydat należy (możliwa w języku hiszpańskim lub portugalskim).
e) o ile to możliwe, dokumenty poświadczające pochodzenie polskie (paszporty, dowody osobiste, akty urodzenia
należące do polskich przodków, itp.)
Zgłoszenia należy zapisać, nadając nazwę (według wzoru: imię_nazwisko.pdf) i przesłać na adres:

polonia@dzielo.pl

