
Wydział i rok studiów………...... Nr albumu:…………............ Wrocław, dnia…….....……………………… 

Imię i nazwisko.………………............………......... PESEL  
Adres do korespondencji………………………………………...................................         ...............................…………………… 

                                                                 kod pocztowy,  ulica, numer,  miejscowość,  województwo                                               telefon, e-mail 
  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW  
za rok akademicki………………… 

 

Obszar Kryterium Punkty 
lub ocena  

1. Publikacje recenzowane  3 punkty za każdą zrecenzowaną publikację 

2. Prace badawcze i rozwojowe  1 punkt za każdy projekt 

3. Czynny udział w konferencjach  1 punkt za każdą konferencję 

4. Wyjazdy i staże zagraniczne  1 punkt za każdy wyjazd bądź staż 

Osiągnięcia 
naukowo-
badawcze 

5. Postęp pracy naukowej  maksymalnie do 5 punktów 

6. Średnia ocen z zaliczeń i egzaminów 
doktoranta wynikająca z realizacji programu 

studiów za poprzedni rok akademicki 
 Pieczęć i podpis dziekanatu…….......……….............. Osiągnięcia 

dydaktyczne 

7. Zajęcia dydaktyczne   do 2 punktów 

 8. Pozostałe formy działalności dydaktycznej i 
naukowej  1 punkt za każde osiągnięcie, maksymalnie do 5 punktów 

9. Praca na rzecz rozwoju uczelni  1 punkt za każde osiągnięcie, maksymalnie do 5 punktów 

Osiągnięcia 
organizacyjne 

10. Zaangażowanie w prace katedry  maksymalnie do 5 punktów 

 11. Łączna ocena 

 1,2,3,4,7,8,9 wypełnia wnioskodawca 
5 wypełnia opiekun naukowy 

10 wypełnia Kierownik katedry 

11 wypełnia komisja stypendialna 

6 wypełnia dziekanat 

 
Informacje: 

 przyznanie wszystkich punktów powinno zostać uzasadnione w załącznikach, 
potwierdzonych przez Kierownika katedry bądź opiekuna naukowego 

 uzasadnienie zawierające wykaz osiągnięć doktoranta w postaci publikacji, konferencji, stażów, projektów (w tym projektów 
dofinansowywanych ze środków UE) itp., należy załączyć do niniejszego wniosku    

 w pozycji 7 przyznaje się  0,5 punktu za każde prowadzone 15 godzin, w skali roku (jednak nie więcej niż 2 punkty). Ocenie podlegają godziny 
prowadzone na terenie lub na zlecenie UE. Realizowanie pracy dydaktycznej należy poświadczyć opinią kierownika katedry. 

 w pozycjach 5,10 wypełniający zobowiązany jest do załączenia pisemnego uzasadnienia oceny wyszczególniając wkład, pracę i osiągnięcia 
doktoranta, w pozycji 1 uwzględnia się wyłącznie publikacje wydane ze wskazaniem źródła bibliograficznego  

 w pozycji 8 doktorant uwzględnia pozostałe (nie ujęte w poprzednich pozycjach) osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, wkład w rozwój uczelni 
i nauki wykazując je w załączonym uzasadnieniu 

 
 

Przyznane stypendia proszę wpłacać na mój rachunek bankowy (zakreślić X w odpowiedniej pozycji): 
 

    posiadany w bazie danych UE jest nadal aktualny                                                                                                                                          

    inny      Nr                                 
                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

                                                                                                                   

                                                                             data i podpis doktoranta (wnioskodawcy) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ………………………………………………………….. 

Kwota przyznanego stypendium…….……………   
                                                 .................................................................................. 

data i podpis Przewodniczącego Doktoranckiej Komisji Stypendialnej 

 1
 


	data i podpis Przewodniczącego Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

