Załączznik nr 2
do Regu
ulaminu przzyznawania stypendium
m dla studenntów i praco
owników
Uniiwersytetu Ekonomiczn
E
nego we Wrrocławiu
w raamach darow
wizny Prog
gramu Santaander Univeersidades
prowaadzonego przez Bank Z
Zachodni WBK S.A.

Wrocław
w, dnia ……
………….
Data wppływu wnioosku (uzupełłnia DPM) ……………
……

W
WNIOSEK
K
O PRZYZNA
ANIE STYP
PENDIUM
M DLA DOK
KTORANT
TA
Nazwiskko…………
……………………. Im
mię/imiona ……………
……….……
……………….
Nr album
mu ……………………
………... N
Nr PESEL ……………
…
……………
……………
……
Wydziaał……………
……………
………… K
Kierunek ………………
…
…………..…
……………
……
Rok stuudiów ………
…….., semeestr studiów
w ….……., studia stacjonarne/studdia niestacjo
onarne1
Telefonn kontaktow
wy …………
……..….. A
Adres mailowy…………
……………
………..……
……

Nr rachuunku bankoowego:

Oświad
dczam, iż mam
m
zaliczzone wszysttkie obowią
ązujące przedmioty uujęte w pro
ogramie
kształceenia i plan
nie studiów
w właściwyym dla stossownego cy
yklu kształłcenia na studiach
s
trzecieggo stopnia (studia
(
dok
ktoranckie)).

Wrocław
w, ...........................................................
dataa

1

.........................................................
podpiis doktorantta

Niepotrzzebne skreślićć.

ul. Koomandorska 118//120, 53‐345 Wro
ocław
tel. 711 368 01 00 • faxx 71 3672778
www..ue.wroc.pl

Udokumentowan
ne osiągnięęcia w roku
u 2016,
naa podstawiee których d
doktorant ubiega
u
się o stypendiuum

A. OSIĄ
ĄGNIĘCIA
A NAUKOW
WO-BADA
AWCZE
1. Artyykuły opubllikowane w czasopiśm
mie naukow
wym posiad
dającym wsspółczynnik
k Impact
Factor, znajdującym
m się w bazzie Journal Citation Reeports, wym
mienionym w części A wykazu
W
MNiSW
Tytuł czzasopisma

Tytuł arty
ykułu

Autorr/Autorzy
artykkułu

Rok
k, nr, stronyy

Pun
nkty
(przy
ydziela
Kom
misja)

2. Artyykuły opubblikowane w czasopiiśmie nauk
kowym nieeposiadającyym współcczynnika
wpływuu Impact Faactor wymieenionym w części B wy
ykazu MNiSW
Tytuł czzasopisma

Autorr/Autorzy
Tytuł arty
ykułu
artykkułu

Rok
k, nr, stronyy

Pun
nkty
(przy
ydziela
Kom
misja)

3. Artykkuły opublikkowane w innych czasoopismach niż
n te wskazane w tabellach: 1, 2
Tytuł czzasopisma

Autorr/Autorzy
Tytuł arty
ykułu
artykkułu

Rok
k, nr, stronyy

Pun
nkty
(przy
ydziela
Kom
misja)
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nografii nauukowej w języku polskiim/obcym
4. Autorrstwo rozdzziału w mon
Tyytuł monoggrafii, redakttor,
wyddawnictwo, miejsce
m
wyd
dania,
liczbaa stron

Tytuł
rozdziału

Autor/A
Autorzy
artyk
kułu

Punkty
P
R
Rok, nr,
(prrzydziela
sstrony
Komisja)
K

5. Wygłłoszenie refferatu lub zaaprezentowaanie posteru
u na konfereencji w języyku polskim
m/
w językku innym niżż język polsski
Autor
(autorzyy)

Tytuł
referatuu

Prezentacja/
P
/
Krajow
owa/
Punkty
P
Nazzwa
konferrencji,
Język
poster
międzynaarodowa (prrzydziela
organiizator, prrezentacji
Komisja)
K
miejsce, data

6. Udziaał w projekttach badawcczych kieroownik/wyko
onawca
Tytuł i numer projjektu Okres realizacjii Charakteer udziału

Punkty
(przydzziela Komissja)

7. Udziaał w wymiaanie międzynarodowej (np. wyjazd
d w ramach programu E
Erasmus)
Kraj poobytu

Okres pob
bytu

Charakterr pobytu

Punkty
(przyddziela Komisja)

8. Odbyyte nieobow
wiązkowe prraktyki i stażże doktoran
nckie
Miejscce praktyki/sstażu Okres pobytu

Charakter pobytu

Punkty
(przyddziela Komisja)

9. Prow
wadzenie szkkoleń/warszztatów/zajęćć dydaktyczznych

ul. Koomandorska 118//120, 53‐345 Wro
ocław
tel. 711 368 01 00 • faxx 71 3672778
www..ue.wroc.pl

Temat warsztatu/sszkolenia/zaajęć
dydakttycznych

Liiczba
goodzin

Op
pis
osiągnięcia/
o
/wykonane
zadaania

Pu
unkty
(przy
ydziela
Kom
misja)

10. Średdnia arytmeetyczna ze wszystkich
w
uuzyskanych
h ocen w pop
przednim rooku studiów
w
z dokładdnością do 3 miejsc po
o przecinku bez zaokrąg
gleń potwieerdzona zaśw
wiadczeniem
m
wystawionym przeez dziekanatt uczelni, naa której dok
ktorant odby
ywał studia:
………………
……………
…………
……
11. Innee udokumenntowane osiągnięcia naaukowo – baadawcze niee wymienioone w punktach 1-9
(np. uudział w koomisjach konkursowychh, osiągnięccia w konku
ursach przeddmiotowych
h)
Rodzajj osiągnięciia

Okres realizacji
r

Charaktter udziału

Punkty
(przyydziela Kom
misja)
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B. OSIĄ
ĄGNIĘCIA
A ORGANIZACYJNE
E
1. Udziaał w organizzacji konferrencji naukoowych
Nazw
wa konferenncji, organizzator,
miejscce, data

Charakter udziału / wy
ykonane
zadania

Punk
kty
(przydzziela
Komisja)

2. Udziaał w zespołaach/komisjaach uczelniaanych/wydzziałowych
PPunkty
(przydziiela Komisjaa)

Zespół / komisja Charakter udziału
u
/ wyykonane zad
dania

denckich/dooktoranckich
3. Udziaał w organizzacjach stud
Organizzacja doktorrantów Ch
harakter udzziału / wyko
onane zadan
nia

Punkty
(przzydziela Kom
misja)

kowych,
4. Inne uudokumentowane osiąągnięcia np. udział w Feestiwalu Naauki, pracacch Kół Nauk
Opis osiiągnięcia

wykonane
w
zzadania

PPunkty
(przydzziela Komissja)

C. OSIĄ
ĄGNIĘCIA
A ZWIĄZA
ANE Z AK
KTYWNOŚCIĄ SPOŁ
ŁECZNĄ
1. Działłalność na rzzecz społecczności lokaalnej lub kon
nkretnych in
nstytucji sppołecznych
(działalnność charyttatywna, wo
olontariat)
Oppis
działalności

Innstytucja/orrganizacja

Charakteer
udziału
u

Okres
dziiałalności

Pun
nkty
(przyd
dziela
Kom
misja)
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Załącznniki dokumeentujące pow
wyższe osiąągnięcia:
1. …………………
…………………………
…………
2. …………………
…………………………
…………
3. …………………
…………………………
………....
4. …………………
……………………….…
…..…….
5. …………………
……………………...... ………..
Prawdziiwość powyyższych dan
nych potwieerdzam włassnoręcznym
m podpisem
Wrocław
w, ...........................................................
daata

.........................................................
podpiis doktorantta

Oświaddczam, że:
• Z
Zapoznałem
m się/zapozznałam sięę z Regullaminem prrzyznawaniia stypendiium dla
sstudentów i pracowniików Uniweersytetu Ekkonomicznego we Wroocławiu w ramach
ddarowizny Programu Santander Universida
ades prowad
dzonego prz
rzez Bank Zachodni
Z
WBK S.A. i akceptuję jego zapisy..
• Świadomy//świadoma odpowiedziialności za podanie nieprawdziwyych danych
h, w tym
oodpowiedziialności dyscyplinarnej
ej, aż do wydalenia
w
z Uczelni i obowiązku
u zwrotu
nnieprawnie pobranego
o stypendiuum, oświad
dczam, że wszystkie dane zaw
warte we
w
wniosku sąą kompletne i zgodne zee stanem fak
ktycznym.
• W
Wyrażam zgodę
z
na przzetwarzaniee danych osobowych zaawartych w
we wniosku, zgodnie
z ustawą z dnia
d 29.08.1997 r. o occhronie dan
nych osobow
wych (Dz.U
U. z 2016 r. poz.
p 922
z późn. zm
m.) w celu i zakresiee niezbędny
ym do rozp
patrzenia i realizacji wniosku
o przyznaniie stypendium w ram
mach darowizny Prograamu Santannder Univeersidades
pprowadzoneego przez Bank
B
Zachoddni WBK S.A.
S
• Środki finaansowe otrrzymane w ramach stypendium
m przeznacczę wyłącznie na
ppokrycie kosztów
k
zw
wiązanych z rozwojem
m naukowy
ym i badaw
wczym, wy
ymianą
m
międzynaroodową, pop
przez udziałł w konferrencjach naaukowych i badawczy
ych lub
ppoprzez wyymianę studencką.
• W przypaddku otrzym
mania stypeendium, w terminie do dnia 330.11.2017 rozliczę
pprzekazane mi środki. Rozliczeniee będzie zło
ożone na drruku stanow
wiącym załąącznik nr
5 do wyżej wskazanego Regulamiinu wraz z dowodami
d
potwierdzaj
p
jącymi wyd
datki.
• W przypadkku nie rozliczenia styppendium lub
b rozliczeniaa częścioweego zobowiąązuję się
ddo zwrotu stypendium
s
w wysokośści nierozlicczonych kwot.
Infoormuję, że stypendium
s
m zamierzaam przezna
aczyć na wy
ymianę mięędzynarodo
ową2:
(infoormacja do celów staty
ystycznych))
- w całości
- częściowoo
- nie zamierrzam przezn
naczyć
- jeszcze nie wiem

………
……..………
…………
poodpis doktorranta
2

Właściw
we podkreślić

ul. Koomandorska 118//120, 53‐345 Wro
ocław
tel. 711 368 01 00 • faxx 71 3672778
www..ue.wroc.pl

