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Załącznik nr 2 do Regulaminu wprowadzonego zarządzeniem nr 37/17 

Nr  wniosku:……………………/20………./…………… 

Data wpływu………………………………………………..                                                                    REKTOR  POLITECHNIKI  ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

Podpis  osoby  przyjmującej……………………..….                                                      ………………………………………………………………..…… 

Uwagi:                                                                                                                                 ………………………………………………………………….…. 

W N I O S E K 

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego - I rok studiów doktoranckich 

Nazwisko…………………….……. Imiona……………………………………… Nr PESEL………………………………….. Obywatelstwo……………………… 

Nr albumu…………………… Adres  stałego  zameldowania: kod pocztowy……..……. miejscowość ……….…………………………………… 

Ulica………………………………………… nr domu …………..nr lokalu ………… Adres e-mail: …………………….......tel. ……………………………... 

Dyscyplina  naukowa ………………….…………….………………………………. Rok studiów …….. semestr  studiów………………… 

Studia: stacjonarne/niestacjonarne* 

Proszę o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na ……….. roku studiów w roku akademickim….….…/……….. 

Kielce dnia………………………                                                                      ……………………………………………………………….                                                                                                                                 

                                                                                                                            (własnoręczny  podpis  doktoranta) 

1. Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń  za semestr studiów+ liczba 
przyznanych punktów**  

2. Ocena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (postęp 
wyrażony % ) ****  

3. Ocena postępów w pracy naukowej  
  Kategoria Skala punktowa 
  3.1 Kierowanie własnym grantem/projektem badawczym  

 
3.2 Zgłoszenie wniosku badawczego do Działu Badań  
      Podstawowych i Działalności Statutowej   

  3.3 Udział w grancie/projekcie badawczym, w którym badania są 
      bezpośrednio związane z tematyką doktoratu  

  3.4 Uzyskanie  patentu/wzoru użytkowego  
  3.5 Zgłoszenie patentowe/zgłoszenie wzoru użytkowego   
 3.6 Wdrożenie patentu/wzoru użytkowego  
 3.7 Zgłoszenie/realizacja start up  
  3.8 Publikacje  
  a) w recenzowanych czasopismach naukowych wymienionych 

w wykazie czasopism naukowych   

 
b) w recenzowanych czasopismach zagranicznych 
niewymienionych w wykazie czasopism naukowych  

 a) rozdział w monografii w jęz. angielskim  
 b) rozdział w monografii w jęz. polskim  
 c) monografia współautorska  
  3.9 Udział w konferencjach z wygłoszeniem referatu:  
  a) w recenzowanych międzynarodowych organizowanych w 

kraju  lub zagranicznych  

  b) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji 
międzynarodowych indeksowanych na WoS  

 ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW  
*      niepotrzebne skreślić 
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**    wypełnia kierownik  studiów  doktoranckich;  

*** obok oceny podać, potwierdzoną przez Dział Nauczania, liczbę przeprowadzonych godzin dydaktycznych w ramach 
praktyk doktoranckich.  

**** wypełniają: opiekun naukowy/promotor(podpis); kierownik studiów doktoranckich 

Dokumenty* 

(Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane oceny/punkty. Dokumenty powinna 
ponumerować i podpisać osoba wnioskująca). 

1. Zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego. 
2. Zaświadczenie o powołaniu na stanowisko kierownika własnego grantu/projektu badawczego. 
3. Zaświadczenie o udziale w grancie/projekcie badawczym, którego tematyka związana jest 

bezpośrednio z doktoratem, wystawione przez kierownika grantu/projektu. 
4. Zaświadczenie o udziale w grancie/projekcie badawczym, którego tematyka nie jest związana z 

doktoratem, wystawione przez kierownika grantu/projektu. 
5. Opinia opiekuna naukowego/promotora zawierająca informacje o procentowym zaawansowaniu pracy  

doktorskiej oraz wykaz zrealizowanych zadań z odniesieniem do punktów harmonogramu realizacji 
rozprawy doktorskiej; (podpis) 

6. Potwierdzona kopia zaświadczenia o uzyskaniu patentu/wzoru użytkowego. 
7. Potwierdzona kopia zgłoszenia patentowego/zgłoszenia wzoru użytkowego. 
8. Protokół/protokoły z hospitacji zajęć dydaktycznych 
9. Potwierdzenie odbycia semestralnych studiów zagranicznych/stażu zagranicznego 
10. Potwierdzenie zgłoszenia/przyjęcia start up. 
11. Potwierdzenie zgłoszenia/przyjęcia wniosku badawczego 
12. Dokumentacja publikacji naukowych 
13. Dokumentacja udziału w konferencjach naukowych 

 
Kielce dnia ………………………….                                                                                ………………………………………………………. 
                                                                                                                                          (własnoręczny  podpis  doktoranta) 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA 

Oświadczam, że : 

- nie pobieram i nie ubiegam się  o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na innej  dyscyplinie  naukowej, 

- zapoznałem  się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia wysokości stypendiów 
doktoranckich  z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Politechniki Świętokrzyskiej, 

- świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie  niezgodnych z prawdą oświadczeń stwierdzam, że 
wszystkie  podane we wniosku i w załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst. jed. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Politechnice  
Świętokrzyskiej, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie zwiększenia 
stypendium doktoranckiego, 

- wiem, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania moich dokumentów. 

Nr konta doktoranta wnioskodawcy: 

                          
      

Kielce dnia……………………...                                                                ……………………………………………………….                                                                                                                        

                                                                                                                     (własnoręczny podpis  doktoranta) 
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STWIERDZAM: (wypełnia dziekanat)* 

- kompletność złożonych dokumentów 

- brak dokumentów…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kielce dnia ………………………………………….……………………………. 

(data i podpis  pracownika administracyjnego) 

 

WERYFIKACJA WNIOSKU/ OPINIA KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kielce dnia ………………………………………….……………………………. 

(podpis  Kierownika studiów  doktoranckich) 

 

 

OPINIA DOKTORANCKIEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ WYDZIAŁU ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Kielce dnia ………………………………………….……………………………. 

(podpis Przewodniczącego Komisji) 

 


