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Wniosek o przyznanie stypendium Rektora  
dla doktorantów Wydziału Humanistycznego 

w roku akademickim 20......./20....... 
 
Dane wnioskodawcy: 

Nazwisko i imię  

Adres stałego zamieszkania  

Adres do korespondencji  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Nr albumu  

Dyscyplina  

Rok studiów  II rok  III rok  IV rok  

Data rozpoczęcia studiów  

 
 
Proszę o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 20……/20…… 
 
 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

 
 

 
 Punkty**  

I. Średnia 
ocen   

II.  Działalność naukowo-badawcza i postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 

a.   Potwierdzona przez promotora lub opiekuna naukowego informacja, że w roku akademickim poprze-
dzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy 
naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej – do 5 pkt (do oceny promotora lub opiekuna 
naukowego) 
  

b. Dorobek naukowy – obejmujący publikacje w zakresie nauk historycznych/ literaturoznawczych/ języ-
koznawczych o charakterze naukowym z uwzględnieniem ich rangi wydane w roku akademickim po-
przedzającym rok złożenia wniosku, udział w konferencjach naukowych lub w ich organizacji, udział w 
projektach badawczych, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia, uzyskane i aplikowane 
granty, działalność w kołach naukowych, towarzystwach o charakterze naukowym, udział w pracach 
samorządowych w ramach UJD związanych z badaniami naukowymi 
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Publikacje z uwzględnieniem ich rangi: recenzowana monografia- 25 pkt, publika-
cja z listy ministerialnej - ilość punktów odpowiada wartości punktowej przyznanej 
przez ministerstwo, publikacja w czasopiśmie afiliowanym-5 pkt, publikacja roz-
działu w monografii – 4 pkt, publikacja w materiałach pokonferencyjnych-3 pkt; re-
dakcje monografii naukowych - maksymalnie 10 pkt (do uznania komisji) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Poświadczony udział w organizacji konferencji naukowych -maksymalnie 5 pkt  

 
 
 
 
 

 

Czynny udział w konferencjach naukowych - maksymalnie 10 pkt (w tym: konferen-
cja zagraniczna - 5 pkt, konferencja międzynarodowa i krajowa z udziałem przed-
stawi-cieli co najmniej pięciu ośrodków naukowych - 3 pkt, inna konferencja kra-
jowa - 2 pkt, konferencja doktorancka lub studencka - 1 pkt) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Udział w projektach badawczych: kierownictwo projektu badawczego Narodowego 
Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki, Fundacji Nauki Polskiej-40 pkt; udział w zespole realizują-
cym projekt ba-dawczy Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Fundacji Nauki Polskiej-
25 pkt; złożenie prawidłowego wniosku projektu badawczego Narodowego Cen-
trum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Programu Roz-
woju Humanistyki, Fundacji Nauki Polskiej-20 pkt; złożenie jako członek zespołu 
prawidłowego wniosku projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki, Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 
Fundacji Nauki Polskiej-8 pkt; środki uzyskane z innych źródeł powyżej 5000 zł-
maksymalnie 8 pkt (do oceny komisji) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Otwarcie przewodu doktorskiego - 10 pkt  
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Staże krajowe i zagraniczne-2 pkt; długie staże w jednostkach naukowych (od 3 
miesięcy)-10 pkt 

 

  

Nagrody i wyróżnienia-maksymalnie 10 pkt (do uznania komisji)  

Działalność w stowarzyszeniach naukowych-5 pkt  
  

Działalność w kołach naukowych-3 pkt  

  

Działalność w pracach samorządowych w ramach UJD -maksymalnie 8 pkt  

  

III. Działalność dydaktyczna (Inne formy popularyzacji nauki. Do uznania komisji.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
........................................................................ .............................................................. 

data, miejscowość czytelny podpis doktoranta 
 
 

 
 
** pola kwadratów wypełnia Komisja, wpisując ilość pkt. 
 
 
 
 
 



 Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie 

Strona 4 z 6 
 

 
 

Proszę o dokonywanie przelewu kwoty przyznanych świadczeń na konto: 
 

                          

 
Nazwa Banku: ............................................................................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 

 

Załączniki do wniosku: 

1. ........................................................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................................................................................... 

5. ........................................................................................................................................................................................................... 

6. ........................................................................................................................................................................................................... 

7. ........................................................................................................................................................................................................... 

8. ........................................................................................................................................................................................................... 

9. ........................................................................................................................................................................................................... 

10. ........................................................................................................................................................................................................... 

11. ........................................................................................................................................................................................................... 

12. ........................................................................................................................................................................................................... 

13. ........................................................................................................................................................................................................... 

14. ........................................................................................................................................................................................................... 

15. ........................................................................................................................................................................................................... 

16. ........................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

 



 Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie 

Strona 5 z 6 
 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA 
 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające 
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 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, pod-
lega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w art. 307 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczam, że: 

1) wniosek wraz z załącznikami stanowi komplet dokumentacji, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym na dzień 
składania wniosku. 

2) zapoznałem/am się z „Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długo-
sza w Częstochowie” 

3) zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Uczelni o: 
a) uzyskaniu prawa do pobierania świadczeń na innym kierunku studiów lub w innej uczelni, 
b) uzyskaniu tytułu zawodowego w trakcie roku akademickiego, w którym będę pobierał świadczenie. 

4) studiuję dodatkowo na studiach doktoranckich: 
 NIE  

 TAK      

(podać nazwę uczelni, rok i kierunek studiów, datę rozpoczęcia studiów)  

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

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

5) ukończyłem/łam studia doktoranckie 
 NIE  

 TAK      

(podać nazwę uczelni, data rozpoczęcia studiów, datę ukończenia studiów, kierunek studiów) 

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

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

6) studiowałem/łam na studiach doktoranckich, ale ich nie ukończyłem/am (należy wskazać wszystkie dotychczas studiowane 
kierunki studiów, które nie zostały ukończone np.: z powodu skreślenia lub rezygnacji ze studiów) 

 NIE  

 TAK      

(podać nazwę uczelni, kierunek, datę rozpoczęcia studiów, datę przerwania studiów)  

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

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

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

7) ubiegam o przyznanie stypendium na innym kierunku studiów doktoranckich 

 NIE  

 TAK      

(podać nazwę uczelni, kierunek studiów, rodzaj stypendium) 

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

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

 
 
 
               Częstochowa, dnia ……………………………                              .………..….…..............................…… 
                          (czytelny podpis doktoranta) 
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Wypełnia WDKS lub Dziekan działający z upoważnienia Rektora 
 
Doktorant uzyskał następującą liczbę punktów: ……………………………………  
Powyższa liczba punktów warunkuje, że doktorant znajduje się na ………..……. pozycji na liście rankingowej. 
 

DECYZJA 
WDKS / Dziekan działający z upoważnienia Rektora* (wstawić x w kratkę) 

 przyznaje 

 nie przyznaje 

w semestrze zimowym stypendium Rektora w wysokości:  
 

 
 

 
 zł 

 
Data: ......................                                                                              Przewodniczący WDKS /  
                                                                                                              Dziekan działający z upoważnienia Rektora*: 
 
 
                       
                                                                                                            ....................................................................... 

(pieczątka i podpis) 

                                                                       Podpisy członków WDKS : (w przypadku powołania komisji):  
 
 
 
* niewłaściwe skreślić 

 
Wypełnia WDKS lub Dziekan działający z upoważnienia Rektora 

DECYZJA 
WDKS / Dziekan działający z upoważnienia Rektora* (wstawić x w kratkę) 

 przyznaje 

 nie przyznaje 

w semestrze letnim stypendium Rektora w wysokości:  
 

 
 

 
 zł 

 
Data: ......................                                                                              Przewodniczący WDKS / 
                                                                                                              Dziekan działający z upoważnienia Rektora*: 
 
 

....................................................................... 
(pieczątka i podpis) 

                                                                       Podpisy członków WDKS: (w przypadku powołania komisji):  
 
 
* niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 

Wypełnia pracownik Dziekanatu 
Data złożenia wniosku w Dziekanacie: 
   -   -      

                                                                                                                                                        
................................................................. 

                                                                                                                                                                  (pieczątka i podpis) 


