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………………………………………………………………………. 

NAZWISKO, IMIĘ DOKTORANTA ( -tki )   

(Imię ojca i matki) …..……………………………………………… 

 

Wydział……………………………………………………………… 

Rok studiów………………………………………………………… 

Kierunek ………….…………………………….…………………. 

……………………………………………………………………..... 

(studia III stopnia stacjonarne/ niestacjonarne) 

Nr albumu  ……………………………………………………….. 

Nr PESEL ......................................................................................... 

Adres ................................................................................................. 

……………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………………….. 

Załącznik Nr …….. do Regulaminu (…) 

KATEGORIA:  wyniki w nauce 

Pozycja w rankingu: nie dotyczy 

Kryteria pomocnicze: nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JM Rektor 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
 

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora 
dla najlepszych doktorantów 

Oświadczenie wnioskodawcy 

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 do lat 3”), 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, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oraz odpowiedzialności cywilnej  

i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

 zapoznałam/em się z zasadami przyznawania pomocy materialnej określonymi w Regulaminie ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. K. Pułaskiego, w tym z okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do pomocy materialnej; 

 podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym  załączone i poświadczone przeze mnie kopie 

dokumentów są zgodne z oryginałami; 

 zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z 

otrzymywanych stypendiów. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez właściwe komórki Uniwersytetu (…) w zakresie niezbędnym do 

realizacji wypłat stypendium i sprawozdawczości. 

 

 

Data: ………………………………..  Czytelny podpis wnioskodawcy: ……………………………….…..…. 

 

Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na konto – nr rachunku: 

                          

Nazwa i adres banku: …………………………………………………………………………………………..…….……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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Proszę o  przyznanie  s typendium  Rektora  za  wyniki  w nauce d la naj lepszych  doktorantów  

na podstawie osiągnięć  uzyskanych w poprzednim roku akademicki m:  

 

I rok studiów doktoranckich: (dotyczy wniosków składanych w pierwszym roku studiów doktoranckich) 

 

Osiągnięcia Ilość punktów Uwagi 
Ilość punktów uzyskanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym: (wpisać ilość pkt.) 
Minimum 11 pkt. 

 

II rok (i kolejne) studiów doktoranckich: (dotyczy wniosków składanych w kolejnych latach studiów doktoranckich) 

 

Osiągnięcia Ilość punktów Uwagi 
Średnia ocen  

z egzaminów objętych programem: (wpisać średnią) 

Minimum 4.00 

Postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej (ilość punktów): (wpisać ilość pkt.) 

Minimum 4 pkt. przy skali 0 – 5 pkt. 

Zaangażowanie w pracy dydaktycznej  

(ilość punktów): (wpisać ilość pkt.) 

Minimum 4 pkt. przy skali 0 – 5  pkt. 

 
 
 

Wykaz załączników potwierdzających wskazane osiągnięcia: 

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

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

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

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

Data: ………………………………..  Czytelny podpis wnioskodawcy: ………………………………………..…. 

 

 

Informacje / opinie w sprawie osiągnięć (…) doktoranta 

Informacje lub opinie w sprawie wyników / osiągnięć(…) doktorantów wydaje: (…) kierownik studiów doktoranckich w sprawie średniej ocen; (…), kierownik 

studiów doktoranckich w sprawie osiągnięć doktoranta; (…) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Data: ………………………………..  Podpis i pieczątka opiniującego: …………………….………….………………..…. 

 
WYJAŚNIENIA. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane  d o k t o r a n t o w i : 

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał nie mniej niż 11 punktów, 

2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli łącznie spełnił następujące warunki: 

a) uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen z egzaminów objętych programem nie mniejszą niż 4.00, 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej ocenionymi na nie mniej niż 4 pkt. (w skali 0 – 5 pkt.) przez kierownika studiów 

na podstawie sprawozdania z działalności naukowej przedłożonego przez doktoranta (zaopiniowanego przez opiekuna naukowego), 

c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej ocenionym na nie mniej niż 4 pkt. (w skali 0 – 5 pkt.) przez kierownika studiów na podstawie 

sprawozdania z odbytych praktyk zawodowych (uczestnictwo w prowadzeniu lub prowadzenie zajęć dydaktycznych); sprawozdanie opiniuje samodzielny pracownik 

naukowy, pod opieką którego doktorant odbywał praktyki zawodowe. 

 


