
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
przyznawania zwiększenia stypendium projakościowego (…) 

Zarządzenie Nr 20/2012 
z dnia 1 czerwca 2012 r.  

 
Rok akademicki: 20…./20.....  

Data wpływu: ......./ ......./20.... r.  

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

Adnotacje: .....................................................................  

Kraków, dnia …………………..
REKTOR AWF w Krakowie  
................................................................................
................................................................................
...........................................................…………… 

 
Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych dla doktorantów AWF w Krakowie na rok akademicki …………/…………. 
 

Nazwisko .........................................Imię………………….. Nr albumu ............….... Nr PESEL1…………………   

Obywatelstwo:………………….Adres zamieszkania: kod pocztowy……. miejscowość……………………. 

ulica………………… nr domu…...lokal….…telefon:…………...adres email.................... 

Wpisany(-a) na rok studiów …….Semestr studiów…….Stypendium za wyniki w nauce otrzymywałem(-am) 

przez …...semestrów*. Wnoszę o przyznanie stypendium. Średnia ocen za ostatni rok studiów wynosi: 2 …………     

Otwarty przewód doktorski:    Tak            Nie  
Uzyskane osiągnięcia w ubiegłym roku akademickim: 3 

L.p.  Osiągnięcia naukowe  Wynik / ilość  Liczba pkt. 
uzyskanych 

1.  Średnia ocen w poprzednim roku akademickim.                        (2‐10pkt)     
2.  Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 
2 a.  Publikacje w czasopismach (książkach): 

  z listy filadelfijskiej                                (10 pkt)     
  obcojęzyczne                                           (5 pkt)     
 

Recenzowanych 

polskojęzyczne                                        (2 pkt)     
  Nierecenzowanych                                                                     (1 pkt)     

2 b.  Udział w konferencjach: 
    Zagranicznych międzynarodowych    (5 pkt)     
    Krajowych międzynarodowych           (4 pkt)     
    Krajowych                                               (2 pkt)     

2 c.  Działalność popularyzatorska (treści naukowych)                        (1 pkt)     
2 d.  Otwarcie przewodu doktorskiego                                                    (6 pkt)     
3.  Udział w naukowym projekcie badawczym (od 1 do 6 pkt)     
4.  Osiągnięcia sportowe (3 pkt)     
5  Uczestnictwo w pracach komitetu organizacyjnego konferencji 

naukowych: międzynarodowych – 5 pkt; 
krajowych 2 pkt.  

   

6  Reprezentowanie doktorantów w pozauczelnianych organizacjach: o 
zasięgu lokalnym – 3pkt, o zasięgu krajowym 5 pkt. 

   

7.  Uczestnictwo w inicjatywach realizowanych przez URSD (3 pkt)     
8.  Zaangażowanie w pracę redakcyjną czasopism naukowych (3 pkt)      
9.  Opieka nad magistrantem (5 pkt)     
10.  Zaangażowanie w pracę dydaktyczną                                             (2 pkt)     
11.  SUMA  PUNKTÓW:   

Proszę o przekazywanie stypendium na rachunek bankowy  

                          
1 
W przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu).  

2 
Wypełnia dziekanat  

3 Wpisać liczbę punktów w kol. „liczba pkt. uzyskanych” 



 
 
 
 
Oświadczenia: 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji – art. 233§1 Kodeksu karnego, 

odpowiedzialności na podstawie art. 286 §1 Kodeksu karnego oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, 
że: 

- podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, 
- zapoznałam/em się z zasadami przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego zawartymi w „Regulaminie 

przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla 
uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich”, 

- zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, 
- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AWF w Krakowie moich danych osobowych zawartych we wniosku. 
Świadoma/y jestem, że przysługuje mi prawo do wglądu oraz aktualizacji tych danych. 
 
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o dacie otwarcia przewodu doktorskiego na Radzie Wydziału 
oraz nadania stopnia naukowego doktora przez Radę Wydziału. 
 
Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku: 
1……………………………………………………… 

2……………………………………………………… 

3………………………………………………………. 

4………………………………………………………. 

5………………………………………………………. 

 
 
………………………………..       …………………………………… 
Kraków, dnia         czytelny podpis doktoranta 
 
 


