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Wniosek o przyznanie stypendium Rektora  
dla doktorantów Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych  

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: 

1. publikacje o charakterze naukowym (wymienić autorów, podać dokładny tytuł,  nazwę czasopi-
sma/biuletynu, rok wydania, numer woluminu i zakres stron) 
  

2. czynny udział w konferencjach naukowych i seminariach wydziałowych  
(podać datę, miejsce oraz tytuł konferencji i wystąpienia oraz formę wystąpienia) 

  

3. autorstwo monografii lub podręcznika (wymienić autorów, tytuł, datę wydania, wydawnictwo) 
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4. autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku (wymienić autorów, tytuł, datę wydania, wydaw-
nictwo, zakres stron rozdziału) 
  

5. patent (przez kogo nadany, gdzie nadany, na rzecz jakiej uczelni nadany, czego dotyczy, data nadania, czas 
ochrony patentowej itp.) 
  

6. wynalazek (opisać, przez kogo i gdzie udzielony itp.) 
  

7. staże (lub pobyty naukowe) krajowe i zagraniczne nie krótsze niż dwa tygodnie  
(podać nazwę instytucji, czas trwania, określić charakter stażu) 

  

8. nagrody, wyróżnienia lub odznaczenia przyznane za działalność naukową 
  

9. uzyskane granty (podać tytuł grantu, tytuł konkursu na który wniosek grantowy był  składany, podać 
funkcję – kierownik czy wykonawca) 
  

10. aplikowane granty (podać tytuł grantu, tytuł konkursu na który wniosek grantowy był składany, podać funkcję 
na którą się aplikowało – kierownik czy wykonawca) 
 

11. otwarcie przewodu doktorskiego (data i miejsce otwarcia przewodu) 

  

12. stypendium naukowe zewnętrze w okresie ocenianym (przez kogo przyznane, na jaki okres itp.) 
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III. Działalność dydaktyczna 
Ocena z prowadzonych zajęć dydaktycznych    

 
 

........................................................................ .............................................................. 
data, miejscowość czytelny podpis doktoranta 

 
 
** pole  kwadratów wypełnia Komisja, wpisując ilość pkt. 
 
 

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. ..................................................................................................................................................................................................... 
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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, datę 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) 


