
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE 
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 

POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ na semestr letni w roku a kademickim 2018/2019 
 
 

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

   od 22.02.2019 r. do 05.03.2019 r.  - wypełnianie wniosków w systemie USOSweb,  

składanie wniosków w Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej w  Centrum Studenckim PRz (ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów, bud. O obiekt Stołówki Studenckiej) od 23.02.2019 r. do 
05.03.2019 r. 

 

                                                                                                                                                 oraz w soboty (23.02.2019 r. i 02.03.2019 r.) w godzinach 9:00 – 12:00 
 
 

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 
DOKUMENTY: 

 
1. Doktorant, który: 

 otrzymywał (ubiegał się) o stypendium dla najlepszych doktorantów w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, u którego nie wystąpiły zmiany mające wpływ na prawo do stypendium, 

wypełnia w systemie USOSweb i składa po wydrukowaniu i podpisaniu w Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej w Centrum Studenckim PRz (ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów, bud. 
O obiekt Stołówki Studenckiej) - Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów - semestr letni 2018/2019→ WNIOSEK KONTYNUACJA 

Doktorant nie ma obowiązku ponownego składania dokumentów dotyczących oceny postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz oceny stopnia zaangażowania w pracy dydaktycznej, 

na podstawie których zostało przyznane stypendium w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019. 

 

2. Doktorant, który: 

 nie ubiegał się w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019 o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, wypełnia w systemie USOSweb i składa po wydrukowaniu 

i podpisaniu w Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej w Centrum Studenckim PRz (ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów, bud. O obiekt Stołówki Studenckiej) - Wniosek o stypendium dla 

najlepszych doktorantów - semestr letni 2018/2019 → NOWY WNIOSEK 

Do wniosku doktorant powinien dołączyć dokumenty dotyczące oceny postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz oceny stopnia zaangażowania w pracy dydaktycznej. 
 

 
 
 
 

============================================================================================================================================================================================================================================================== 
 

Wnioski o przyznanie wyżej wymienionego stypendium na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 będą dostępne po zalogowaniu do systemu USOSweb. Wnioski 
należy wypełniać i składać w wyżej określonym terminie.  


