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CHAIRMAN OF THE
BOARO O F OIRECTORS
.fanusz Wo,r•k

VICE-PRESIDENT
vacant

SECRETARY
Anana StaniSzewska M Atch

TREASURER
Justyna Jon•sz M Sc

Szanowna Pani/Szanowny Panie:
W imieniu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation
zwracam się do Państwa o pomoc w rozpowszechn ieniu informacji
o działalności naszej Fundacji oraz o akcji "Konkurs 2018".
Zamiarem Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation jest
jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w
celu ułatwienia im kontynuowania studiów. Fundacja istnieje od
1999 roku . W ostatnich osiemnastu latach wynagrodziliśmy
trzydziestu sześciu doktorantów- w sumie CAD$122000.
Zaczynamy Konkurs 2018. Chcielibyśmy , aby jak naJWięcej
polskich doktorantów m i ało okazję współzawodniczyć w Konkursie.
Prosimy więc o pomoc w rozprowadzeniu załączonych broszur na
wszystkich placówkach Państwa uczelni. Załączam kopię aplikacji
oraz kopię naszej publikacji p.t. "Wizja
2018" opisującej
osiemnascle lat działalność naszej Fundacji. Dokumenty te
dostępne są także na naszej stronie internetowej www.cmrsr ca
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UWAGA DOKTORANCI
KONKURS 2018
CEL FUNDACJI
FOUNDING MEMBERS
Czes•aw M Rodl<•ew•cz Ph D

Zamiarem CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION jest
jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia
im kontynuowania studiów doktoranckich.

Beata Goneerz-P1etraszko, B Sc N
WOjaech Kahta Ph D
WBfszawa Poland
Anna Kozerska M Sc , Eng

Dr Artur Kruszelruck D P M
Gregory J Rudolf

PRESIDENT AND
C HAIRMAN OF THE
BOARD OF D IRECTORS
Janusz WO,C•k

VlCE..PRESIDENT
vacant

SEC RETA RY

Ar•ana Stan•szewska , M Arch

TREASURER
Justyna Jan•sz M Sc

OIREC!ORS
Wopech Kal1ta Ph D
Warszawa Poland
Pawel KołodziBJCZak Ph D
Warszawa Poland

WARUNKI ORAZ SELEKCJA
obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce,
dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na
polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora.
Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania
techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod
uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę , osiągnięcia
akademickie aplikanta, oraz op1me promotora i dwóch niezależnych
pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem
koniecznym do złożenia podania.
Kandydaci

muszą być

posiadającymi

SUBWENCJA
Każdy

wyselekcjonowanych kandydatów otrzyma jednorazową
w wysokości CAD$4000.00 (dolarów kanadyjskich).
Żaden kandydat nie może otrzymać subwencji kolejnie więcej niż dwa razy.
W ciagu 18 lat dzialalności Fundacja przekazala w stypendiach CAD$122000.00
z dwóch

bezzwrotną subwencję

APLIKACJE
Wypełniona

aplikacja oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres
kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2018. Decyduje data stempla pocztowego.
Zarząd Fundacji podejmie decyzję do września 2018. Aplikacje można ściągnąć
z następującej strony internetowej: www cmrsfca

Anr>a Kura
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AU DIT!NG COMMITIEE
M•chal Dz•armaga B Sc
Mane Muuyńskł B Sc Phanm
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Polska

l Janusz Wójcik, Prezes Zarządu

Wojciech Kalita , Członek

Czesław M. Rodkiewicz
Scholarship Foundation

Czesław M. Rodkiewicz
Scholarship Foundation

622 Wahstao Rd
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Edmonton, Alberta , TST 2Y4
C anada

01-698 Warszawa
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cmrsf.president@gmail.com

wkalita@ippt. pan.pl
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UWAGA DOKTORANCI
KONKURS 2018
CEL FUNDACJI
FQUNQ!NG MEMBERS

CzeSia., M Rodk>ewocz Ph O

Zamiarem CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION jest
jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia
im kontynuowania studiów doktoranckich.

Beata Goncerz-P>etraszko B Sc N

Wo,oech Kalota Ph O
Watsuwa Potand

WARUNKI ORAZ SELEKCJA

Anna Kozarska M Sc Eng
Dr Artur

Kruszełn>ck> ,

D P M

Gregory J Rudolf

PRESIDENT AND
CHAIRMAN OF THE
BOARO OF O!RECTORS

Janusz Wópk

obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce,
dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na
polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora.
Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania
techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod
uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę , osiągnięcia
akademickie aplikanta, oraz oprnre promotora i dwóch niezależnych
pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem
koniecznym do złożenia podania.
Kandydaci

muszą być

posiadającymi

VlCE·PRES!DENT

vacant

SUBWENCJA

SECRETARY
Ar18'\8 Staneszewska M Ardl

TREASURER
Justyna Janosz M Sc

Każdy

z dwóch wyselekcjonowanych kandydatów otrzyma jednorazową
w wysokości CAD$4000.00 (dolarów kanadyjskich).
Żaden kandydat nie może otrzymać subwencji kolejnie więcej niż dwa razy.
W ciagu 181at dzialalności Fundacjaprzekazala w stypendiach CAD$122000.00
bezzwrotną subwencję

APLIKACJE
Wypełniona

Wo)C>ech Kalota Ph D
Warsuwa Potand
Paweł Kotodzoetczak Ph D

Warsuwa Poland

aplikacja oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres
kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2018. Decyduje data stempla pocztowego.
Zarząd Fundacji podejmie decyzję do września 2018. Aplikacje można ściągnąć
z następującej strony internetowej: www cmrsf ca
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Scholarship
Foundation
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Czesław M. Rodkiewicz
Scholarship Foundation
Smoleński ego

622 Wahstao Rd

ul.

l Canada

Edmonton, Alberta , T5T 2Y4

01-698 Warszawa
Polska

~m rsf. presi dent@gmail . com

wkalita@ippt.pan.pl

Zarządu

27a m.43
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UW AGA DOKTORANCI
KONKURS 2018
CEL FUNDACJI
Zamiarem CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION jest
jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia
im kontynuowania studiów doktoranckich.

FOUNDING MEMBEBS
Cze~w M Rodkoewocz Ph D

Beata Goncerz-P•etraszko B

Sc N

WO(Ciech Kalota Ph D
Wl!llszawa Poland

WARUNKI ORAZ SELEKCJA

Sc

Anna Kozerska M

Eng

Dr Artur Kruszelnockt D P M
Grego<y J RudoH

PRESIDENT AND
CHAIRMAN OF THE
B OARD OF DIRECTORS
Janusz WO,eok

obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce o
dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na
polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora.
Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania
techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod
uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę , osiągnięcia
akademickie aplikanta, oraz op1n1e promotora i dwóch niezależnych
pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem
koniecznym do złożenia podania.
Kandydaci

muszą być

posiadającymi

VICE·PRESIDENT

vaeant

SUBWENCJA

SECRETARY
Aroana Stanoszewska M Areh

TREASURER
Justyna Janosz M

Sc

Każdy

z dwóch wyselekcjonowanych kandydatów otrzyma jednorazową
w wysokości CAD$4000.00 (dolarów kanadyjskich).
Żaden kandydat nie może otrzymać subwencji kolejnie więcej niż dwa razy.
W ciagu 18 lat dzialalnośc i Fundacja przekazala w stypendiach CAD$122000.00
bezzwrotną subwencję

APLIKACJE

O!RECTORS

Wopech Ka •ta Ph D
Wl!llszawa Poland
Pawel KolodZI8JCZ8k Ph D
Warszawa Połand

Wypełniona aplikacja oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres
kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2018. Decyduje data stempla pocztowego.
Zarząd Fundacji podejmie decyzję do września 2018. Aplikacje można ściągnąć
z następującej strony internetowej: www.cmrsf ca

Anna Kura
Elzboeta Pasoorowska M Sc Eng

Polska

Kanada
AUDITING COMMITTEE
Mochal Dzoarmaga B Sc
Mane Muszynsko B
\Madyslaw Serewko

Sc

Pharm

Janusz Wójcik, Prezes

Zarządu

Wojciech Kalita, Członek
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Scholarship Foundation

Czesław M. Rodkiewicz
Scholarship Foundation
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ul.

1 Edmonton, Alberta , TST

l Canada

2Y4

cmrsf.president@gmail.com

Smoleńskiego

Zarządu
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C/0 Janusz Wójc ik, Prezes Zarządu
622 Wahstao Rd
Edmonton, Alberta, Canada
TST 2Y4
Tel.: (780) 486-7838
E-mail: CMRSF.President@gmail.com Web: www.cmrsf.ca

Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi
w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w
Polsce i studiującymi na polskiej uczelni w celu uzyskania tytułu
doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w
dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas
selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej
oraz jej wpływ na naukę , osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz
opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych.
Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia
podania.

Procedura

złożenia

wniosku :

Dokladnic tapo7nac \lt; t procedura tłotcnta wnio,ku 1 fonnulartcm zglov.:mowym
Formutarł należy wypeln1ć
Prtcczytać oświadctcn u:

p1,mcm mavynow,ym wypclntajac wSI.)Stkic ruhr)ki w, Jęl)ku pol\l.1m

i pndpi,ać

formułar7

Dodatkowe dokumenty
Ccnyfik.owana prtc7 dtlcl..anat l..op1a dyplomu (dyplomów).
2

Ccnyfii..O\\.tna przez d/lcl..anat kop1a ~uony tndel..>u ..t w yntl..1em".

3

Op1nta promotora t ma\ 150 słów 1

4

Dwie opimc -.amod/ICinych pracowników naukowych - mali.. 150 ~łów kaida (opi ni e recenzentów ho;dą uw1.gh;dnione).

5

Za\wladczcntc t uocln1

6

Curriculum \Hac.

potwlcrd7aJące

otwarcie pu.:wodu dol..tor,l..1ego

Należy op1\3Ć dośw1adaema.l..ttirc ;,a robione t udz1;1łem lud/l

•

Kompletna dokumentaqa wrat 1 formulartcm mu;,1 hyc

i TWICrLat- max 150 'łów

wysłana

h.:7posrcdnlo na pow )l>/} adre\ Zaoadu w Kanad11c do dma 10 l.. w IClmJ

20 17 r. Dopu-.tctalnc JCSt ró,,noczcsnc pr;cslanie elcl..troni ctm:J ko pi1 wypełnionego fonuu tarza i utupelniatących go dokumentów na
adrc;,

ema1ł

t

l"r?eslanc dokument} me bed<1 L\1 racane
El~~ tronie ma kop1ę fOI'mu laf7a Tgloszcnwwcgo. w form:1c1e \iltcro,oft Word. można -.c1agnac L navej stron) mtemetoweJ

OJpm11ed71 na \\Vd~1e tnd)\\ldualme zadane prtel aphkanta p) tania. b.:dą umieszcLJnc na ~trome mlemctowcJ Fundaq1
•

Skąd dowiedlial/a się Pan/ Pam o 1'tnien1u C1es ław M Rodk1cw 1Ct Fundailon 1 organitowanym pl'lez Fundacj~ konkur,1c?

Pro,ze

ta~rc-.hć odpowiednią

odpo\\tedt

at

te \tron) mtcmctowcj FundaCJI

b)

1

CI

od laureata

d)

1nnc

w ydawanct prte7

FundaCJę ulot~i

l..on~uf\u

(pro>tę wpisać)

CZESŁAW M.

RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION
KONKURS 2018
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UW AGA! Formularz nalely W}pelmć pi~mem masz) nowym \\ ypełniajac wszystkie rubryki.
Ntekompletne aplikacje me będa rozpatrywane.

l - DANE OSOBISTE
13-

lm1ę/lmtona

2 Nazw1sko

Data urodzenia:

4 Miejsce urodzenia

5

Obywatelstwo

6.

Mi_!!j~~ _~t_aleg~_ ~~!l:)iesz~~l]~ą· _
Ultca i numer

Kcici pcićżtowy •.. ... .. oooo.... . ooooo.'(.Miastó: .. .. oooooooooooooooooooo___ oo. : Telefon domowy:
7

Ądr~-~ P_~"?.esy!~l]~ą ~~!~sp_~~~ę~~Jio

o

o

Ulica i numer

Ko'd pcicztowY o·· . . oooooooo ooo
00

000

ooo_ o___ oooooo_o.. oooooo____ oooooo____ oooooo__ oooooooo_oo_ oooooooo___ oooooooo_. oooooooo.. ooo.
o_ : oMiasiooo _o. oo. ooo

000

00

Mtejsce zatrudnianta 1stanowisko pracy
. ooo

NażWa'm'tejsca 'żatrudrllenla .".---

oooooooooooooooooooooooooo••ooooooOOOOOOOoo••••··--------·····------·--·----o·----------

Nr telefonu

pcićżtowy

-

: Ultca 1numer

__ oooo•• o. oooooo. oo•• O:oM,asiooo....... o...... ooo.... ---o .. ooo- ofi<.'ral:' -

· ----· · · · · · · ----· · · · · · --: r\.fr-Faxu -- -- -.. . . · · · · .. ----.. · .. · ....... --....... ·

11 - PRZEBIEG STUDIÓW
9 Nazwa, wydztal i adres ukończoneJ uczelni
NaŻwa o( wydział ukończonej'ućżelni · .... -..
Kod

~

o

Stanow1sko pracy
· · · t<óci pcić'żtoW,.

·:· i<'raF _ OO• ••••oO ooooo ooooo OOOOO ooooooO OOOO ··---- -

-·-N-r Faxu----- ·····- ---- -····· ---- ····

Nr telefonu
8

oooo_ ooo_ .. _._ ..

~ -- --- -···········································

: EOMatl

.. .. - • • ................ o .. ofiJit.ca i ilume'r"

oooooooooooooooooooooor Mtasió:. o.. _.. _ooo.. o.. o.. oooo_. o.. oo -t--: KraJ
o

... o.. -..

.. .... ..

... --- -.......... ----- ........ --- --............... -. ~ -

!

Nrteiedonu · · oooooooooo o-oo -------- --:o f-frFaxu ---- -ooooo-- ---- --ooooo oooo OOO !ti::Man ···oooo ...... .... o.oooooo ·--- -o··-- ---- ·--

j
1O Data

13

ukończenia

studiów

11

Uzyskany

stop1eń

Nagrody, stypendia 1zagraniczne zaangazowan1a- proszę

naukowy:

podać

12. Ocena studiów·

dokladne daty staży odbywanych za

granicą .

W razie potrzeby kontynuować na stronie dodatkowej

FORMULARZ NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 30 KWIETNIA, 2018 ROKU

2

CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION

KONKURS 2018
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

III - PRZEBIEG PRACY DOKTORSKIEJ
14 Nazwa, wydz1ał i adres uczelni. na któreJ rob1ony Jest doktorat
• . .. Nazwii l wydŻiai 'uczelri( na ki órej. rObiCln"y feśt doktorat .. .. .

· ·-- ~- :··Ulica i ·numer.~ - ·····-- . ----

········i··KraJ. · · · •••• • • • · • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • • • • · · · •
.
· N umer f:a·x-u • · · · · • • • • • • • • • • • • • • • · • • • · ·i· ·E-Mail:·· ····· · ··························· ······ · ·
116. Przewidywana data obrony pracy

• · · · · i<od iioćżto·wy : · · • • • • · · · · • • • · • · ······:·· Miasto · · · • • • • · ·• · • • • • · • · • • •• • •
· · · • • f,ir te.letońu · · · • • · • • • • · • · · • • • · • · • · •
15. Data otwarc1a przewodu doktorskiego:

~-7

8

19

Pubhkacje ·tytuł. autorzy w koleJności podaneJ w publikaCJI nazwa p1sma naukowego, data.

Planowana zawodowa praca na pierwsze lata po otrzymamu doktoratu

Temat pracy doktorskiej

20 Krótkie streszczenie pracy doktorskleJ - max . 300

słow

W razie potrzeby kontynuować na stronie dodatkowej
FORMULARZ NALEŻV PRZESŁAĆ DO DNIA 30 KWIETNIA, 2018 ROKU

3

CZESŁAW

M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION
KONKURS 2018
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

IV- BADANIA NA LUDZIACH l ZWIERZĘ_TACH W PRZEBIEGU PRACY DOKTORSKIEJ
21 . W punkcie "a)." ninieJszej rubryki proszę odpowiedzieć słown1e. używając "tak", lub "nie", na następujące pytanie·
Czy w części doświadczalnej pracy przeprowadzane były badania m vitro na ludziach?
W punkcle . b) ·· proszę podać krótki opis przeprowadzanych w częśet dosw1adczalne) pracy badań in v1tro na ludz1ach Jeśli odpowiedz na
powyzsze pytan1e, udzielona w punkcle "a). , Jest twierdząca. (max 150 słów) .
a)
b)

22. W punkcie .. a) • ninieJszeJ rubryk1 proszę odpow1edz1eć słownie, używając tak" lub "me", na następujące pytanie
Czy w części doświadczalnej pracy przeprowadzane były badania in vivo na ludziach?
W punkcie . b) ", proszę podać krótki opis przeprowadzanych w części doświadczalnej pracy badań in vtvo na ludz1ach Jeśli odpowiedz na
powyzsze pytanie. udzielona w punkcle .a) Jest twierdząca (max 150 słów)
a)
b).

23

W punkcie . a)

Czy w

n1n1ejszeJ rubryki

częśc1 doświadczalneJ

proszę odpowiedzleć

slown1e

pracy przeprowadzane

używając

były

·tak" lub "me" na

badania m vitro na

następujące

pytanie

zwierzętach?

W punkcle .b) •. proszę podać krótki opis przeprowadzanych w części doświadczalneJ pracy badań in vitro na zwierzętach , Jeśli odpowiedź
na powyższe pytanie. udz1elona w punkcie .. a) ", jest twierdząca (max. 150 słów) .
a)
b)

24

W punkcie .a) " niniejszej rubryki proszę odpow1edziec słown1e . używając "tak", lub "me". na następujące pytanie

Czy w części doświadczalnej pracy przeprowadzane były badania m v1vo na zwierzętach?
W punkcie ..b) •• proszę podać krótki opis przeprowadzanych w częsci doświadczalneJ pracy badań in vivo na zwierzętach , Jeśli odpow1edź
na powyższe pytanie, udzielona w punkcie . a) ", jest twierdząca (max. 150 słów)
a)

b)

W razte potrzeby kontynuować na strome dodatkoweJ

OŚ W/A OCZENIE:
Oświadczam, że wszystkie dane zamieszczone w formularzu są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację przez
CMRSF informacji dotyczących mojej pracy doktorskiej, a także mojej fotografii.
Imię

i nazwisko __________ _ ___Podpis:

Data: ______ __ _

FORMULARZ NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 30 KWIETNIA, 2018 ROKU

4

