
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom UR 

Kraków dnia roku 

Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów II, III i IV roku SD 
za rok akademicki 20. /20 

Imię i nazwisko doktoranta: 
Nr albumu 
Imię i nazwisko promotora (opiekuna): 
Wydział: 
Katedra: 
Rok studiów (aktualny): 
Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny *) 

A. Wykaz zaliczonych w ubiegłym roku akademickim przedmiotów obowiązkowych . 

Nazwa przedmiotu Ocena 

Średnia z ocen 

B. Wykaz zaliczonych w ubiegłym roku akademickim przedmiotów specjalistycznych : 

Nazwa przedmiotu Ocena 

-

Średnia z ocen 

C. Wykaz publikacji z poprzedniego roku akademickiego: 
Dołączyć w załączniku w postaci tabeli, dostarczyć wraz z odbitką kserograficzną strony tytułowej 
artykułu oraz strony tytułowej wydawnictwa. 

Liczba 
punktów 

Dodatkowe pimkty za: Suma 
Lp. Tytuł i wydawnictwo Liczba 

punktów - praca samodzielna punktów za Liczba 
punktów - artykuł z listy KBN pow. 20 artykuł 



D. Wykaz uczestnictwa w konferencjach w poprzednim roku akademickim (zaznaczyć 
krajowa 
czy międzynarodowa): 
Dołączyć w załączniku wraz z odbitką kserograficzną materiałów. konferencyjnych, programu, 
delegacji lub dowodu wpłaty za uczestnictwo . 

Lp. I Tytuł i rodzaj konferencji | Liczba punktów 

E. Opinia Kierownika macierzystej Katediy o szczególnym zaangażowaniu w prace dydaktyczną 

doktoranta w roku ubiegłym, wyrażona w skali od 1 do 5 (1 - to słaby rozwój; 5 - to bardzo dobry 

rozwój) 

(podpis Kierownika Katedry) 

F. Dofinansowanie badań do badań : data przyznania środków 

G. Praca w kole naukowym - udokumentowana podpisem Kierownika lub Opiekuna Sekcji Koła 

Naukowego danego Wydziału 

(data i podpis) 

Zestawienie zbiorcze zdobytych przez doktoranta punktów: 
Punkty 

Punkty za średnią z ocen z przedmiotów obowiązkowych (średnia 4,0 = 4 punkty, 4,5 = ,5 pkt, 
5,0 = 5 pkt) 
Punkty za średnią z ocen z przedmiotów specjalistycznych (średnia 4,0 = 4 pkt, 4,5 = 4,5 pkt, 
5,0 = 5 pkt) 
Pmikty za publikacje 
Punkty za konferencje 
Punkty z opinii kierownika katedry o pracy dydaktycznej doktoranta (1-5 piet) 
Punkty za uzyskanie środków na dofinansowanie badań (5 pkt.) 
Punkty za pracę w kole naukowym (2 pkt) 

Suma punktów 

(podpis promotora/opiekuna) (podpis wnioskodawcy) 



Adnotacje urzędowe * 

I) Stwierdzam kompletność dostarczonych dokumentów, wymaganych zgodnie z Regulaminem 
funduszu pomocy materialnej doktorantów UR. 

II) Stwierdzam niekompletność dostarczonych dokumentów, wymaganych zgodnie z 
Regulaminem funduszu pomocy materialnej doktorantów UR. 
Na podstawie art. 64 § 2 kodeksu postępowania adininistracyjnego wnioskodawca został 
wezwany do usunięcia braków we wniosku poprzez dostarczenie następujących dokumentów: 

1 
2 
3 

Wnioskodawca został poinformowany, iż nieusunięcie w/w braków w terminie siedmiu dni od 
dnia doręczenia tego wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Wezwanie doręczono mi w dniu 

( czytelny podpis doktoranta ) 

wezwanie wysłano w dniu 

(data i podpis pracownika selcretariatu SD) 

Uwaga: 
*) - niepotrzebne skreślić 

Opinia Doktoranckiej Komisji Stypendialnej: 

(data) (przewodniczący DKS ) 



ODWOŁANIE OD DECYZJI DZIEKANA WYDZIAŁU Z DNIA 

data i podpis przyjmującego odwołanie data, podpis wnioskodawcy 
pracownika Studium Doktoranckiego 

Opinia Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej: 

(data) (przewodniczący ODKS- czytelny podpis) 


