załącznik Nr 1.1 do Regulaminu przyznawania zwiększenia
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników
stacjonarnych studiów doktoranckich w UTP

Z.67.2016.2017

Tytuł: Mgr / Mgr inż. / inny (jaki):
Nazwisko i imię doktoranta:
Adres do korespondencji:
Adres e-mail:

PESEL:

Numer telefonu:

Dyscyplina naukowa:
Nr albumu:

Rok studiów:

Nazwa banku:
Nr konta
bankowego
(26 cyfr)
Data wpływu wniosku:
……………………...

Doktorancka Komisja Stypendialna Wydziału
……………………………………………………….

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWEGO
w roku akademickim ………………………………

Proszę o przyznanie stypendium projakościowego dla doktorantów I roku stacjonarnych studiów
doktoranckich.
DODATKOWE INFORMACJE
1. W sprawie studiów doktoranckich w innej Uczelni lub na innym Wydziale UTP

 DOTYCZY

 NIE DOTYCZY

Oświadczam, że jestem uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

 w UTP/ Wydział ……………….……………………………………………………………….
 w innej Uczelni (podać jakiej)……………………………………………………………………
w dyscyplinie naukowej: ……………………………… rok studiów ……………………………
2. W sprawie ukończonych studiów doktoranckich

 DOTYCZY

 NIE DOTYCZY

Oświadczam, że w roku …..……………… ukończyłam/ukończyłem studia doktoranckie w (podać
nazwę Uczelni) ……………………………………w dyscyplinie……………….…………………
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych stypendiów
oświadczam, że podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji niniejszego wniosku.

……………………………

………..……………………

data

podpis doktoranta

WYPEŁNIA DZIEKANAT
Ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich:

………………………………….............
Informacje dodatkowe związane z ustaleniem miejsca rankingowego w przypadku stwierdzenia jednakowej
oceny na dyplomie kandydatów uprawnionych do otrzymania stypendium projakościowego:

1) ocena z egzaminu dyplomowego

………………………………………...

2) ocena za pracę dyplomową

………………………………………...

3) średnia arytmetyczna ocen z całego toku studiów:
jednolitych magisterskich albo drugiego stopnia

.........................................
data

.……………………………………….
..............................................................
podpis Kierownika Dziekanatu

Średnią arytmetyczną z całego toku studiów jednolitych magisterskich albo studiów II stopnia potwierdza uczelnia, w której doktorant
ukończył studia wyższe.

Rekomendacja Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
Stypendium projakościowe na I roku studiów może być przyznawane doktorantowi, który osiągnął bardzo
dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.
(Rozporządzenie MNiSW z 13.04.2016 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich).
W przypadku jednakowej oceny na dyplomie stwierdzonej u więcej osób niż liczba stypendiów (30%
doktorantów), dodatkowym kryterium klasyfikacyjnym staje się w kolejności: ocena z egzaminu
dyplomowego, ocena za pracę dyplomową, średnia arytmetyczna ocen z całego toku studiów: jednolitych
magisterskich albo drugiego stopnia.
Doktorant spełnia / nie spełnia* wymogi formalne określone w Regulaminie przyznawania zwiększenia
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników
stacjonarnych studiów doktoranckich w UTP (jeśli nie spełnia podać dlaczego)

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

 REKOMENDUJE
do przyznania stypendium projakościowego

 NIE REKOMENDUJE
do przyznania stypendium projakościowego
Przyczyna nieprzyznania stypendium

 nie uzyskanie oceny bardzo dobrej na
dyplomie ukończenia studiów

 miejsce na liście rankingowej poza
liczbą ustalonych dla dyscypliny i roku
studiów stypendiów

 inna (podać jaka)
…………………………………………..........

.........................................
data

*

niepotrzebne skreślić

…………………………........................................
Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego DKS

