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Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania
stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia
stypendiów doktoranckich z dotacji
projakościowej
Politechniki Poznańskiej

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Wydział ....................................................................................
rok akademicki ................/............
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Imię i nazwisko:

Nazwa:

Nr albumu:
Tel. kontaktowy:
Adres konta doktoranta
wnioskodawcy
(w systemie e-doktorant):

Specjalność:
Rok studiów:
Forma
studiów*):

stacjonarne

niestacjonarne

Opiekun/
promotor:

Instytut/katedra/pracownia:
Adres stałego miejsca
zamieszkania:

ulica, nr domu, nr mieszkania:

Adres do korespondencji
(jeśli inny niż podany
wyżej):

ulica, nr domu, nr mieszkania:

kod pocztowy, miejscowość:

kod pocztowy, miejscowość:

Proszę o przyznanie *)
stypendium doktoranckiego
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Dane o pracy dydaktycznej i naukowej zawarte są w sprawozdaniu rocznym za rok akademicki
................/............
Punkty uzyskane prze doktoranta przyjętego na pierwszy rok studiów (wpisuje komisja doktorancka)
Lp.
Rok ukończenia
Wynik/ocena w
Uwagi
Kryterium
studiów II stopnia
punktach
lub jsm
Na podstawie danych z komisji
1. Wynik postepowania rekrutacyjnego
2. średnia ze studiów drugiego stopnia lub

rekrutacyjnej
Dane z dziekanatu

jednolitych studiów magisterskich

Dodatkowe kryteria wydziału

Ogółem

________________________________
*)

wpisać X w wybranym okienku
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Do wniosku załączam następujące dokumenty i oświadczenia:
1.
..........
..........
..........
..........

Sprawozdanie roczne (dotyczy doktorantów drugiego roku bądź kolejnych lat studiów)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia
stypendiów doktoranckich z dotacji projakościowej Politechniki Poznańskiej (Zarządzenie nr XX Rektora
Politechniki Poznańskiej z XX XX 2012 r.).
Poznań, dnia
miejscowość, data

podpis doktoranta

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w „sprawozdaniu rocznym” doktoranta są
prawdziwe i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej za podanie
nieprawdziwych danych.
Przyznaną kwotę stypendium proszę przelać na moje konto bankowe.
Nr konta bankowego: .......................................................................................................................................
Poznań, dnia
miejscowość, data

podpis doktoranta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Poznańską danych osobowych zawartych we wniosku
o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Poznań, dnia
miejscowość, data

podpis studenta

Sumaryczna liczba punktów uzyskana przez doktoranta drugiego roku bądź kolejnych lat studiów
(wpisuje komisja doktorancka)
Za działalność wykazaną w tabeli 4+7 sprawozdania rocznego doktoranta
Za działalność wykazaną w tabelach 4+5+6+7 sprawozdania rocznego doktoranta

Opinia komisji doktoranckiej w sprawie przyznania
stypendium doktoranckiego:
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:

Przewodniczący komisji doktoranckiej

..............................................................................
Imię i nazwisko

______________________
Podpis

......................
Data
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STUDIA DOKTORANCKIE
WYDZIAŁU ....................................................................................
SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA
za rok akademicki ................/............

Imię i nazwisko:

Nazwa:

Nr albumu:
Tel. kontaktowy:

Specjalność:
Rok studiów:
Opiekun/
promotor:

Instytut/katedra/pracownia:

1. Prowadzenie bądź uczestnictwo w prowadzeniu zajęć dydaktycznych**)
Lp.

Nazwa przedmiotu, kierunek
studiów

Rodzaj zajęć
W,C,L,P

Liczba
godzin

Rok studiów

Nadzór dydaktyczny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Razem
2. Zaliczone seminaria w ramach studiów doktoranckich**)
Lp.

Nazwa seminarium

Nazwisko prowadzącego

Jednostka organizacyjna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3. Średnia z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich**)
________________________________
**)

wypełnia doktorant; dane dotyczą wyłącznie poprzedniego roku akademickiego
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Data
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4. Publikacje naukowe**)
Lp.

Rok
wydania

Tytuł

Autor /
Zgodność z
Liczba
współautor problematyką punktów
***)
A/W
rozprawy
T/N

Wydawnictwo

1.
2.
3.
4.
5.
Razem
5. Umowy zawarte z innymi podmiotami na wykonanie prac B+R**)
Lp.

Rok
rozpoczęcia

Tytuł pracy

Autor / Wartość wg
Liczba
współautor
faktur
punktów
A/W
**)
***)

JO/kierownik
tematu

1.
2.
3.
4.
5.
Razem
6. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i prawa autorskie do utworów**)
Lp.

Data
Liczba
uzyskania JO/zespół któremu prawo przysługuje
punktów
prawa
***)

Tytuł z którego prawa przysługują

1.
2.
3.
Razem
7. Kryteria oceny dorobku doktoranta wprowadzone przez wydział (wpisuje komisja doktorancka)
Lp.

Kryterium/warunek

Dotyczy
stypendium/
zwiększenia
stypendium
S/Z

Skala
punktowa

Osiągnięcie doktoranta

Liczba
punktów

1.
2.
3.
4.
Razem
8. Przybliżony stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej w %

Doktorant: ________________________
Podpis

i planowany termin obrony:

......................
Data

Opinia opiekuna naukowego/promotora ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................

_________________

......................

Imię i nazwisko
Podpis
Data
________________________________
**)
wypełnia doktorant; dane dotyczą wyłącznie poprzedniego roku akademickiego
***)
Liczbę punktów, którą doktorant uzyskał, ustala się na podstawie punktacji określonej w rozporządzeniu właściwego ministra w
sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
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