
1 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

(drukować dwustronnie!) 

WNIOSEK 

 o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 

ze środków funduszu pomocy materialnej 
 

 

 

Nazwisko.........................................................................Imię/imiona.................................................................................. 

 

Numer PESEL: …………………………………………  

 

Forma studiów doktoranckich: stacjonarne/niestacjonarne *    
 

Studia doktoranckie na Wydziale………………………………………..………….…  Rok studiów: ........................ 

 

tel. kontaktowy: ................................. adres e-mail: ................................................... 

* niepotrzebne skreślić 

 

Proszę o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów z tytułu spełnienia warunków  

wymienionych w art. 199 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (zaznaczyć X w pierwszej 

kolumnie): 

 

  

uzyskałem/am bardzo dobre wyniki w 

postępowaniu rekrutacyjnym   

( dot. doktorantów I roku)  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..……. 

 punktacja uzyskana podczas 
rekrutacji 

 

 

 
 

 

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

potwierdzenie  (data i podpis)  

przewodniczącego wydziałowej komisji 
rekrutacyjnej w sprawie punktów 

rankingowych uzyskanych podczas rekrutacji 

 

  

w roku akademickim poprzedzającym 

przyznanie stypendium spełniłem/am łącznie 

następujące warunki ustawowe:  

a) uzyskałem/am bardzo dobre lub dobre 

wyniki egzaminów objętych programem 

studiów doktoranckich, 

b) wykazałem/am się postępami w pracy 

naukowej i przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej1 

c) podczas studiów doktoranckich 

wykazałem/am się szczególnym 

zaangażowaniem w pracy dydaktycznej2 

(dot. doktorantów od II roku)  

 

 

 
 

 

……………………..………. 
uzyskana średnia ocen z 

egzaminów objętych programem 

studiów doktoranckich w roku 
poprzedzającym złożenie wniosku 

 
 

 

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

potwierdzenie (data i podpis) 

kierownika studiów doktoranckich w sprawie 
średniej ocen i terminowego zaliczenia roku 

studiów doktoranckich poprzedzającego 

złożenie wniosku 

 

 
1,2  opinie na trzeciej stronie wniosku 

 

 

Data i podpis doktoranta 

 

 

NR KONTA BANKOWEGO DOKTORANTA: 

                                



2 

 

 

Nazwa banku:  ………………………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczam, że nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na 

studiach doktoranckich na innym wydziale oraz w innej Uczelni lub jednostce naukowej. 

 

 

Data i podpis doktoranta 

 

 

 

 

 

DECYZJA: 

 

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni przyznaje / nie przyznaje* stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów na 

rok akademicki (lub semestr):  ………………………................  w wysokości:  ………………  zł 

 

 

 

 

Data i  podpis Rektora 

* niepotrzebne skreślić 



3 

 

Opinia Opiekuna naukowego / Promotora* w sprawie postępów doktoranta w pracy naukowej  

i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (NIE DOTYCZY DOKTORANTÓW I ROKU) 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

            

                ……………………………………………… 

                                   data,  podpis opiniującego 

 

 

 

Opinia Dyrektora Instytutu / Kierownika Katedry* w sprawie zaangażowania doktoranta w pracy 

dydaktycznej (NIE DOTYCZY DOKTORANTÓW I ROKU) 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

            

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

                        data,  podpis opiniującego 


