
UWAGI OGÓLNE 

 Wpisując imię i nazwisko proszę nie 
używać wersalików (liter drukowanych). 
Imiona, nazwiska i nazwy własne należy 
wpisać z dużej litery.  

 Proszę także zwrócić uwagę na to, aby 
nie wpisywać imienia w rubryce 
przeznaczonej na nazwisko i odwrotnie.  

 Tytuł/stopień naukowy/zawodowy 
proszę wpisać w skrócie: np.: mgr; mgr 
inż.; dr; dr inż.; lek.; dr n. med. itd. 

 Proszę zwrócić uwagę, że na wydruku 
wniosku wymagana jest pieczęć imienna 
wnioskodawcy i druga – pieczęć 
instytucji. 

ADRES DO KORESPONDENCJI  

Należy wybrać, czy będzie to adres służbowy 
czy prywatny.  

Wybierając adres służbowy należy koniecznie 
wpisać nazwę uczelni jako instytucji nazwę 
wydziału/instytutu i jako jednostki, a następnie 
wpisać ulicę tegoż wydziału/instytutu - 
swojego miejsca prowadzenia badań. Na ten 
adres będzie przychodziła ewentualna 
korespondencja z Fundacji. 

Nazwę instytucji należy wybrać ze słownika 
umieszczonego we wniosku on-line. Jeśli 
słownik nie zawiera instytucji kandydata, 
należy ją wpisać w polu tekstowym 
umieszczonym poniżej listy słownika. (prosimy 
nie wybierać pola: ”inna jednostka”, ale w 
odpowiednim polu, poniżej listy instytucji, 
wpisać ręcznie konkretną nazwę własnej 
jednostki).  
W przypadku instytutów PAN proszę nie 
wybierać nazwy ze słownika (są tam tylko 
poszczególne Wydziały PAN), tylko wpisać 
ręcznie pełną nazwę instytutu. 

INSTYTUCJA KANDYDATA  

Nazwę instytucji można wybrać ze słownika 
umieszczonego we wniosku on-line. Jeśli 
słownik nie zawiera instytucji kandydata, 
należy ją wpisać w polu tekstowym (okienku) 
umieszczonym poniżej listy słownika. (prosimy 
nie wybierać pola: ”inna jednostka”, ale w 
odpowiednim polu, poniżej listy instytucji, 
wpisać ręcznie konkretną nazwę własnej 
instytucji – uczelni i jednostki czyli 
Wydziału/Instytutu.) 

 

GENARAL COMMENTS 

NOTE: You should not use ALL CAPS. First 

names, last names and proper nouns should 

be capitalized. Be sure not to enter your first 

name in the field for last names. Use 

abbreviations for academic titles and degrees 

such as Dr (Polish examples: mgr, mgr inż., dr, 

dr inż., lek., dr n. med. etc).  

CANDIDATE’S CONTACT DETAILS  

In the designated place in the application form, 

the candidate should provide all possible 

contact telephone numbers (home, work, 

mobile). Addresses should be current, 

accurate, and contain the postal code, and in 

the case of the addresses of institutions, their 

full names. In filling in the correspondence 

address, the candidate should choose between 

a work address and a home address. If the 

candidate uses a work address, the full name of 

the institution and unit (university and 

department) should be repeated in order to 

receive correspondence. A work address that 

does not provide the name of the unit is 

incomplete.  

NAME OF CANDIDATE’S INSTITUTION  

The candidate should select the name of the 

institution and unit using the menu included in 

the application form. If the candidate’s 

institution/unit is not included in the menu, it 

should be entered in the text fields below the 

menu. Please do not select the field “other 

unit”, but in the field below the list of 

institutions enter the specific name of the unit. 

In the case of institutes of the Polish Academy 

of Sciences (PAN), please do not select PAN 

Division, but enter the full name of the 

institute in the text field.  

 

 

 

 



NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIE BADAWCZE 

KANDYDATA  
 
Skrócony opis dokonania badawczego ma 
zasadnicze znaczenie w ocenie wniosku. 
Dlatego powinno być ono precyzyjnie 
określone, z uwzględnieniem wartości 
merytorycznej i poznawczej prowadzonych 
badań. W opisie wskazane jest bezpośrednie 
odniesienie do konkretnych swoich publikacji.  
 
Proszę nie opisywać przebiegu swoich badań, 
ale zwrócić szczególną uwagę na otrzymane 
wyniki i ich znaczenie. Proszę zwrócić uwagę, 
że dokonaniem badawczym nie jest na przykład 
otrzymanie grantu, nagrody, stypendium, czy 
też zdobycie zaproszenia i wygłoszenie referatu 
na ważnej konferencji naukowej. Są nim 
natomiast wyniki własnych badań, mogą one 
być przedmiotem projektu grantowego lub 
zgłoszenia na konferencję bądź też zostały już 
opublikowane. Podobnie dokonaniem 
badawczym nie jest zdobycie stopnia 
naukowego doktora, ale nowatorstwo i sama 
istota odkrycia czy wyników zaprezentowanych 
w rozprawie doktorskiej.  
W przypadku nauk humanistycznych i 
społecznych dokonaniem może być twórcza 
praca, opublikowana w znaczącym czasopiśmie 
naukowym, zwłaszcza w zagranicznym, bądź 
istotna publikacja książkowa. Należy jednak w 
opisie wskazać jej merytoryczną wartość i 
oryginalność.  
 
Skrócony opis dokonania badawczego nie 

może przekroczyć 2000 znaków. Proszę zwrócić 

uwagę na formę prezentacji dokonania 

badawczego – powinno być ono opisane w I-

szej osobie, jak się pisze o swoich własnych 

badaniach nie innej osoby – tak  aby recenzenci 

nie mieli wątpliwości, że opis przygotował 

kandydat samodzielnie i nie jest to tekst 

przygotowany przez inną osobę.  

 

 

 

 

 

CANDIDATE’S MOST IMPORTANT RESEARCH 

ACHIEVEMENT  

When filing an application in the competition, 

candidates present their most important 

research achievement(s), arising directly from 

their scientific accomplishments. 

This description is fundamental for evaluation 

of the application, because the reviewers place 

particular weight on the substantive 

importance of the candidate’s research 

achievement(s). Therefore candidates should 

pay particularly attention to a precise 

description reflecting the substantive and 

cognitive value of their research. In the 

description it is recommended to refer directly 

to the specific publications of the candidate.  

It is not a research achievement to, for 

example, receive a grant, award or stipend, or 

to receive an invitation and deliver a paper at 

an important scientific conference. However, 

the results of the candidate’s own research, 

which might be the subject of a grant project or 

a paper at a conference, or might be published, 

are a research achievement. Similarly, 

obtaining a doctorate is not a research 

achievement; rather, the research 

achievement is the innovativeness and the 

substance of the discovery or results presented 

in the doctoral dissertation.  

In the case of the humanities and social 

sciences, an achievement could be a creative 

work published in a significant scholarly 

journal, particularly a foreign one, or an 

important publication in book form. However, 

the substantive value and originality of the 

work should be demonstrated in the 

description. 

Please describe your research achievement in 

the first person, that is, as you would describe 

YOUR OWN research, not research by another 

person. 


