Data złożenia wniosku …………………………………………..

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
(zarządzenie nr 48/2016 Rektora PRz z 09.12.2016 r.)

Podpis pracownika dziekanatu ………………..

WNIOSEK
O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
w roku akademickim 20...../20.....
Wydziałowa Komisja Doktorancka .............................................................................................................

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
DANE DOKTORANTA (wypełnia doktorant)
Nazwisko i imię:
Wydział:
Forma studiów:

Dyscyplina nauki:
□ stacjonarne

Rok studiów:

Nr albumu:

………………….

………………….

Opiekun naukowy/Promotor:
Adres zameldowania:
Adres do korespondencji:
Adres e-mail:

Telefon:

Nazwa i adres banku:
Nr
rachunku

Wyniki uzyskane za poprzedni rok studiów doktoranckich (nie dotyczy pierwszego roku)
1.

Średnia ocen, uzyskana z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów
doktoranckich w poprzednim roku akademickim:

Podpis i imienna pieczątka pracownika dziekanatu

2.

W przypadku studentów pierwszego roku – wynik postępowania
rekrutacyjnego:
wypełnia Dziekanat
Podpis i imienna pieczątka pracownika dziekanatu

Do wniosku należy dołączyć:
1. wypełniony i podpisany załącznik do wniosku
2. dokumenty potwierdzające wyróżniające się osiągnięcia w pracy badawczej

Oświadczenie
Oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe oraz że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza z dnia 24 czerwca 2013 r
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi na Politechnice Rzeszowskiej, wyłącznie w celu i w
zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Data …………………………

czytelny podpis doktoranta ……..…………………..

Opinia Wydziałowej Komisji Doktoranckiej w roku akademickim 20.……./20.……

zwiększenie stypendium projakościowego: przyznano / nie przyznano

*)

Przyznana kwota
(zł/miesięcznie)

uzasadnienie odmowy przyznania stypendium: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………
data i podpis
Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Doktoranckiej

____________________
*) niepotrzebne skreślić

Załącznik do wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
Lp.

Autor/
Autorzy

Tytuł

Nazwa czasopisma,
konferencji, zeszytu, grantu

Data
wydania/
wystąpienia

Opublikowane artykuły
Czasopismo z listy A wykazu MNiSW
1.
2.
Czasopismo z listy B wykazu MNiSW
1.
2.
Inne czasopismo recenzowane (0,5 pkt.)
1.
2.

Publikacje książkowe (autorstwo lub współtworzenie)
Skrypt (4 pkt.)
…
Monografia (7pkt.)
…
Podręcznik akademicki (10 pkt.)
…

Czynny udział w konferencji (wygłoszenie lub opublikowanie referatu)
Konferencja krajowa (1 pkt.)
…
Konferencja międzynarodowa(2 pkt.)
…
Zorganizowanie konferencji (1-2 pkt.)
….

Zaangażowanie w pracę badawczą oraz naukową
Kierowanie grantem badawczym (6 pkt.)
…
Udział w pracach naukowych grantu (1 pkt.)
…
Prowadzenie koła naukowego (1 pkt.)
…
Otwarty przewód doktorski (1 pkt.)
…
Zgłoszenie patentowe (2pkt.)
…
Zgłoszenie wzoru użytkowego (1pkt.)
…
Uzyskanie patentu (8 pkt.)

…
Uzyskanie wzoru użytkowego (4 pkt.)
…
Inne wyróżniające się osiągnięcia naukowe (1 pkt. łącznie)

SUMA

Liczba
Punktów

