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 JM Rektor/Uczelniana Odwoławcza 

Komisja Stypendialna Doktorantów  

Politechniki Krakowskiej 

Imię i nazwisko doktoranta 

 
Rok studiów – nazwa dziedziny i dyscypliny naukowej  

Forma studiów*): stacjonarne 

 niestacjonarne 

Adres do korespondencji: 
 
e-mail 

Nr PESEL             
Nr konta doktoranta wnioskodawcy                           

Proszę o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 

1. na I roku studiów doktoranckich, na podstawie bardzo dobrych wyników postępowania rekrutacyjnego; 
2. na ……………. roku studiów, na podstawie: 

1) uzyskanych bardzo dobrych wyników egzaminów objętych programem studiów doktoranckich – średnia arytmetyczna 
ocen z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku studiów wyniosła ……………., 

2) postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej potwierdzonych przez promotora, 
3) postępów w nauce, przez co należy rozumieć: 
      - publikację co najmniej jednego artykułu naukowego (recenzowanego), 
      - czynny udział w co najmniej jednej konferencji/seminarium naukowym, 

4) szczególnego zaangażowania w pracy dydaktycznej podczas studiów doktoranckich. 

Jednocześnie uprzedzony/a* o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej  
w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z poźn. zm.), oświadczam, że: 
1. zapoznałem/am*) się z ”Regulaminem ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 

Politechniki Krakowskiej”, 

2. podane poniżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
Do wniosku dołączam: 

1. indeks/kopię kart okresowych osiągnięć doktoranta* dla potrzeb weryfikacji wyników w nauce i terminowego zaliczenia 
roku studiów, 
2. wydane przez promotora potwierdzenie postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, 
3. sprawozdanie doktoranta, które stanowi obowiązujący załącznik do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego lub 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, 

4. …………………………………………………………………………………………………..…………….., 
5. …………………………………………………………………………………………………………………, 
Oświadczam, że ukończyłem/nie ukończyłem*) studia doktoranckie; posiadam/nie posiadam*)  stopień naukowy – doktor. 
Oświadczam, że jestem świadoma/y*) tego, iż nie mogę ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej, o których mowa 
w art. 199 ust. 1 ustawy, na kolejnych studiach doktoranckich. 

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

miejscowość i data                                                                                                            podpis doktoranta 
Potwierdzam*) kompletność wyżej wymienionych dokumentów, umożliwiającą rozpatrzenie niniejszego wniosku. 
Stwierdzam*) braki w wyżej wymienionych dokumentach poświadczających osiągnięcia naukowe doktoranta, 
uniemożliwiające rozpatrzenie niniejszego wniosku. Wnioskodawca został poinformowany o brakach w dokumentacji. 
Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku  
bez rozpatrzenia. 
                                                                                                         ………………………………………………………………………………………                                                                                                                                              
                                                                                                         pieczęć i podpis kierownika studiów doktoranckich 

Data przekazania wniosku organowi przyznającemu stypendium dla najlepszych doktorantów: 

………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                             
pieczęć i podpis przedstawiciela organu  

*) niepotrzebne skreślić 
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OCENA WNIOSKU:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Kraków, dnia ……………………………             Rektor/UOKSD 

      Przewodniczący Uczelnianej Odwoławczej Komisji 
   Stypendialnej Doktorantów 

         
 

        pieczęć i podpis 

 

 


