
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 
 
IMIĘ:  
NAZWISKO:  
WYDZIAŁ:  
KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ:  
NR ALBUMU:  
ROK STUDIÓW:  
ROK AKADEMICKI:  
TEL. KONTAKTOWY: 

 
Proszę o przekazywanie stypendium dla najlepszych doktorantów na osobisty rachunek bankowy o numerze: 
 
 
 
 
 
Wnoszę o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów: 
 
I Na pierwszym roku studiów doktoranckich 
 
- za bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym ……………………………………..  

przy czym: bardzo dobre wyniki to punkty 16-20 - 4 pkt. Liczba punktów 

 
Należy załączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie 
 
 
II Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich  
W roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium zostały spełnione łącznie następujące  
warunki: 
 

a) doktorant uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów 
doktoranckich …………………………………………… - uzyskał średnią ocen; 

 
przy czym 4,00 – 4,20 pkt. 2 

4,21- 4,40 pkt. 4 

4,41- 4,60 pkt. 6 

4,61- 4,80 pkt. 8  
4,81 – 5,00 pkt. 10  

Na podstawie dokumentu wydanego przed Dziekanat.  

 
 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej 
 

1. opinia opiekuna naukowego lub promotora o przebiegu przygotowywania rozprawy 
doktorskiej kończąca się jednoznaczną oceną: 

 
dobra – 2 pkt. 

bardzo dobra – 3 pkt. 

  
2. wszczęty przewód doktorski – 5 pkt. 

 
Należy załączyć zaświadczenie o otwarciu przewodu i można to uczynić tylko raz w 
czasie toku studiów 
 

3. realizacja projektu badawczego w ramach przygotowywania pracy doktorskiej : 



- projekty badawcze finansowane w ramach grantu NCN, NCBiR, NPRH 

 indywidualny 10 pkt 

 zespołowy 5 pkt  

- projekty realizowane w ramach programu Ramowego: 8 pkt 

- udział w zespole badawczym poza projektami dofinansowywanymi przez NCN, NCBiR, 

NPRH: 2pkt; 

- projekt w ramach badań własnych dla młodych naukowców i doktorantów – 1 pkt. 

(Uwzględnione zostaną jedynie zaświadczenia z Działu Nauki potwierdzające realizację 

danego projektu.) 

 

4. Wydane drukiem publikacje recenzowane (za miniony rok akademicki):  
-monografia autorska – 10 punktów, 

- redakcja monografii – 5 punktów, 

- artykuł w czasopiśmie naukowym w języku obcym – 5 punktów, 

- artykuł w czasopiśmie naukowym w języku polskim – 3 punktów, 

- artykuł w pracy zbiorowej : 
 

w języku polskim – 1 pkt; 
w języku obcym – 2 pkt.  

(Należy dołączyć kserokopię okładki, strony redakcyjnej, spis treści oraz wydruk z systemu 

Expertus.) 

 

          5. Organizacja konferencji naukowych ( udział w komitecie organizacyjnym) 

   -regionalnych 1 pkt 

    -ogólnopolskich 2 pkt 

    - międzynarodowych 3 pkt 

( Maksymalnie 3 pkt na podstawie dokumentu poświadczającego organizację opatrzonego 

pieczątką i podpisem) 

 

6. Wystąpienie na konferencji naukowej: 

- referat na konferencji międzynarodowej w języku obcym  4pkt. 

- referat na konferencji międzynarodowej w języku polskim 3 pkt;  

- referat na konferencji ogólnopolskiej 2 pkt; 

- referat na konferencji regionalnej 1 pkt; 

(Maksymalnie 7 pkt na podstawie dokumentu poświadczającego czynny udział opatrzonego 

pieczątką i podpisem przedstawiciela komitetu organizacyjnego/ jednostki) 

 

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym 
zaangażowaniem w pracy dydaktycznej:  
uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych- 1 pkt;  
prowadzenie zajęć dydaktycznych tylko i wyłącznie w ramach bezpłatnych praktyk- 2 pkt. 

 
Należy dołączyć kserokopię odpowiedniej strony z indeksu, zaświadczenie podpisane przez 
Kierownika Studiów /Opiekuna Studiów lub Dyrektora Instytutu z uwzględnieniem informacji o 
formie zaangażowania w pracę dydaktyczną ( uczestniczenie lub prowadzenie zajęć). 
  
Oświadczenie ubiegającego się o stypendium dla najlepszych doktorantów: 
 

1. Zapoznałem/łam się i rozumiem treść Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i 
wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego oraz zapoznałem/am się z powyższym wykazem punktowanych osiągnięć i 
wymaganą dokumentacją.  

2. Rozumiem, iż podstawą do rozpatrzenia wniosku jest przede wszystkim spełnienie wymogów 
formalnych. 



3. Na osobie składającej wniosek spoczywa odpowiedzialność prawna za składanie fałszywych 
oświadczeń.   

4. Nie ubiegam się o przyznanie ani nie pobieram stypendium dla najlepszych doktorantów na 
innym kierunku. 

 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego danych 

osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 
 

 

Data……………………………. Podpis doktoranta …………………………………………… 
 
 
 
 

 

……………………………………………………. 
 

Uzyskana liczba punktów ogółem 
 
 

 

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

Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej 



 


