
 
 

POLSKIE HONOROWE STYPENDIA NAUKOWE 
IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA 

Instrukcja przygotowania wniosku 
edycja 2016 

 
Przed przystąpieniem do rejestracji kandydata prosimy  o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania 
Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta oraz z niniejszą instrukcją.  
 
Wniosek o Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta składa się z formularza 
zgłoszeniowego oraz załączników.  
 
Proces składania wniosku do konkursu podzielony jest na następujące etapy:  
1. Rejestracja kandydata w Internecie: wypełnienie formularza wniosku on-line (dostępnego na stronie 
internetowej Fundacji) i dołączenie przygotowanych w formie elektronicznej załączników, wymienionych w 
Regulaminie programu.  
 
Dane podane we wniosku mogą być modyfikowane i uzupełniane wielokrotnie (również po ponownym 
zalogowaniu się do systemu) aż do momentu ostatecznego zamknięcia wniosku on-line.  
 
2. Zakończenie rejestracji internetowej: zamknięcie wypełnionego formularza wniosku on-line i przesłanie 
go drogą elektroniczną do Fundacji, co następuje automatycznie po potwierdzeniu zamknięcia wniosku.  
 
Ostateczne zamknięcie wniosku oznacza potwierdzenie, że proces jego wypełniania został przez kandydata 
zakończony i zapisana wersja może być przesłana do Fundacji. Zamknięcia dokonuje się przy użyciu przycisku 
„zamknij wniosek” dostępnego w zakładce „weryfikacja formularza”. Zamknięcie wniosku jest możliwe tylko 
wtedy, gdy jest on kompletny. Wówczas przycisk „zamknij wniosek” jest aktywny. Sprawdzenie tego 
umożliwia zakładka „weryfikacja formularza”. Należy również pamiętać, że po dokonaniu przez kandydata 
zamknięcia wniosku, dane w nim zawarte będą dostępne tylko do odczytu, bez możliwości wprowadzania 
dalszych zmian.  
 
3. Wydrukowanie formularza wypełnionego on-line , a następnie podpisanie go przez wnioskodawcę i 
kandydata. 
Uwaga: Z uwagi na to, że Regulamin programu nie zawiera wymagania podpisu wniosku przez kandydata, 
wnioski o stypendium bez podpisu kandydata będą również przyjmowane  

4. Przesłanie pocztą wydrukowanego i podpisanego formularza wniosku (bez załączników) do biura Fundacji 
w terminie do 30 września 2016 r. włącznie (o przyjęciu wniosku do konkursu decyduje data stempla 
pocztowego).  
Adres:  
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  
ul. Krasickiego 20/22,  
02-611 Warszawa  
 
Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.  
Załączniki należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, w formacie PDF.  
Brak wymaganych załączników w wersji elektronicznej, które stanowią element składowy wniosku oznacza 
wykluczenie wniosku z konkursu z przyczyn formalnych. 
 
Wszelkie pytania bądź wątpliwości należy kierować do koordynatora programu:  
Justyna Motrenko, tel: 0 22 845 95 32; motrenko@fnp.org.pl 

mailto:motrenko@fnp.org.pl�

