
Uwaga!  W formularzu wniosku proszę uzupełnić tylko pola niezacienione. Wszystkie dane  należy pisać wyraźnie literami drukowanymi. 

 

                                                                                                                  
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  
STYPENDIUM NAUKOWO-KULTURALNEGO 

DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW  
 
 

 
 

 
Zdjęcie 

 

Nazwisko i imiona 
 
 

 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

 
 

Uczelnia, kierunek, tryb              
i rok studiów 
 

 
 

Średnia ocen z 
 dotychczasowego 
przebiegu studiów 

 

Temat  projektu 
naukowego zgłaszanego 
 w ramach wniosku  
o stypendium 

 
 

Status kandydata nie będącego studentem 
 
 
Asystent                                            Studium Doktoranckie                      

Preferencje odnośnie miejsca wyjazdu na terenie RFN (proszę wymienić miasta i uczelnie wyższe w kolejności wyboru) 
 
 
1.  
2.  
3.  
Własna ocena znajomości języka niemieckiego  (b. słaba, słaba, średnia, dobra, b. dobra, biegła) 

Czytanie  Pisanie  

Mówienie  Rozumienie ze słuchu  

Czy kandydat ubiegał się  w przeszłości o stypendium GFPS (proszę podać, w którym roku i o jakie stypendium)? 

 

Czy kandydat otrzymał/ubiega się o inne stypendium umożliwiające wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec?                            

 tak                           nie 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę wymienić te stypendia 

 

Adres stałego zameldowania 

 

 

Adres korespondencyjny  
 

 

Numer telefonu, adres e-mail  

Obywatelstwo  

 

 



 

Życiorys 
Przebieg nauki 

Szkoła średnia 

 

 

Okres przejściowy 

 

 

Studia 

 

 

Koła zainteresowań,  
kursy i inne 
 

 

Osiągnięcia w trakcie nauki 
 

1. .................................................................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................................................................. 

5.  .................................................................................................................................................................................................. 

Dotychczasowe pobyty naukowe (lub o zbliżonym charakterze) za granicą 

Okres pobytu Miejsce Cel pobytu 
 

 

1. .................................................................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................................................................. 

5.  .................................................................................................................................................................................................. 

Zainteresowania i ich realizacja, zdobyte doświadczenia i umiejętności 
 

1. .............................................................................................................................................…………..................................... 

2. .................................................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................................................................. 

5.    .................................................................................................................................................................................................. 
 

Pole do użytku Komisji Stypendialnej 

 

Niniejszym potwierdzam prawdziwość przedstawionych danych i zgadzam się   na przetwarzanie ich przez Stowarzyszenia GFPS-Polska 
oraz GFPS e.V. zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. Dz.U. Nr 133 poz. 883. 

 

 ..............................................................................................................   ..............................................................................................................  
 miejscowość i data podpis 

 

 

 



 

 

 

UWAGA: 

 

 - szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium naukowo-kulturalne znajdują się na 

stronie www.gfps.pl 

 - wnioski przesłane po terminie, niezawierające wszystkich załączników lub zawierające inne braki formalne 

nie będą podlegały ocenie 

 

 

 Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:  

 

 - komisja.stypendialna@gfps.pl – Program stypendialny dla studentów z Polski 

 - stypendia-by@gfps.pl – Program stypendialny dla studentów z Białorusi 

 

 

http://www.gfps.pl/
mailto:komisja.stypendialna@gfps.pl
mailto:stypendia-by@gfps.pl

