
 

     
 
 
 
 
 

 
Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego 

na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 
(zarządzenie nr 52 /2017 Rektora PRz z dnia 27 września 2017 r.) 

 
 

Data złożenia wniosku …………………………………………..     
Podpis pracownika dziekanatu …………………………….. 

 

 
 

W N I O S E K 
O  PRZYZNANIE  ZWI ĘKSZENIA  STYPENDIUM  DOKTORANCKIEGO 

 

na rok akademickim 20...../20..... 
Wydziałowa Komisja Doktorancka ............................................................................................................. 

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 
 
 
DANE DOKTORANTA (wypełnia doktorant) 

Nazwisko i imię: 

Wydział: Dyscyplina nauki: 

Forma studiów:  □ stacjonarne  
Rok studiów: 

…………………. 

Nr albumu: 

…………………. 
Opiekun naukowy/Promotor: 

Adres zameldowania: 

Adres do korespondencji: 

Adres e-mail: Telefon: 
 
 

Nazwa i adres banku: 

Nr 
rachunku 

                          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Do wniosku należy dołączyć: 

1. wypełnione i podpisane załączniki nr 1, 3 i 4 do wniosku 
2. dokumenty potwierdzające wyróżniające się osiągnięcia w pracy, naukowej i dydaktycznej za poprzedni rok akademicki. 

 
 

Załącznik do zarządzenia nr 36/2018 
Rektora PRz z dnia 12 czerwca 2018 r.  

1. Wynik postępowania rekrutacyjnego - dotyczy doktorantów  pierwszego   roku                                  
 

 wypełnia Dziekanat 

Data, podpis i imienna pieczątka pracownika dziekanatu  



 

 
 

OŚWIADCZENIE 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej, aż do wydalenia z 
Uczelni i obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zwiększenia stypendium doktoranckiego oświadczam, że przedstawione we wniosku 
informacje i dane oraz załączone do wniosku dokumenty, dotyczące zwiększenia stypendium doktoranckiego są kompletne i zgodne ze 
stanem faktycznym. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym „Regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza” z dnia 27 września 2017 
r.  

 

Rzeszów, ...................                     ...................................................          
                              Podpis doktoranta 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. 
Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wskazanym w niniejszym wniosku na podstawie art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).  
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane. Odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa 
ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

7. Niniejsze dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, w celu udokumentowania przebiegu toku studiów.  
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, 
s. 1) 

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium 
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego 
Łukasiewicza z dnia 27 września 2017 r., konsekwencją takiego przetwarzania będzie decyzja administracyjna dotycząca 
przyznania/odmowy przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego. 

 
 

…………….……………………………………………… 
data i podpis 

Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Doktoranckiej 
__________________ 

*)  niepotrzebne skreślić 
 
 

Opinia Wydziałowej Komisji Doktoranckiej  
w roku akademickim 20.……./20.…… 

 

  Proponuję:   

• przyznać zwiększenie stypendium doktoranckiego*  
• odmówić przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego * 

uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce na liście rankingowej ( w przypadku propozycji przyznania): …………………………………. 

 



 

Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego 

 

Lp. 
Autor/ 

Autorzy 
Tytuł 

Nazwa czasopisma, 
konferencji, 

zeszytu, grantu 

Data wydania/ 
wystąpienia 

Liczba 
Punktów 

Opublikowane artykuły 

Czasopismo z listy A wykazu MNiSW  

1.      

2.      

Czasopismo z listy B wykazu MNiSW 

1.      

2.      

Inne czasopismo recenzowane (0,5 pkt) 

1.      

2.      

Publikacje książkowe (autorstwo lub współtworzenie) 

Skrypt (4 pkt) 

…      

Monografia (7pkt) 

…      

Rozdział w monografii (2 pkt) 

…      

Podręcznik akademicki (10 pkt) 

…      

Czynny udział w konferencji (wygłoszenie lub opublikowanie referatu) 

Konferencja krajowa (1 pkt) 

…      

      

Konferencja międzynarodowa(2 pkt) 

…      

Zorganizowanie konferencji (1-2 pkt) 

….      

Zaangażowanie w pracę naukową oraz dydaktyczną  

Kierowanie grantem badawczym (6 pkt) 

…      

Udział w pracach naukowych grantu (1 pkt) 

…      

Prowadzenie koła naukowego  (1 pkt) 

…      

Otwarty przewód doktorski ( 3 pkt) 

…      

Zgłoszenie patentowe (2pkt) 

…      

Zgłoszenie wzoru użytkowego (1pkt) 

…      

Uzyskanie patentu (8 pkt) 

…      

Uzyskanie wzoru użytkowego (4 pkt)  

…      

Inne wyróżniające się osiągnięcia naukowe (1 pkt łącznie) 

      

Zaangażowanie w pracy dydaktycznej  (2-5 pkt) 

…      

SUMA  



 

Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego 

 

System punktowy oceny dorobku doktoranta  
do wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego 

 

 

Zaangażowanie w pracę, naukową i dydaktyczną za poprzedni rok akademicki 
(wg punktacji): 
 

1) Opublikowane artykuły (wg aktualnej listy MNiSW). 

Inne czasopismo naukowe recenzowane (0,5 pkt). 

 
W przypadku prac zbiorowych punkty za artykuł przelicza się dzieląc liczbę punktów przez 

liczbę autorów. Punktowane są wyłącznie opublikowane artykuły, artykuły przyjęte przez 

wydawnictwo do druku nie mogą być punktowane.  

 

2) Publikacje książkowe (autorstwo i współtworzenie): 

a) skrypt (4 pkt), 

b) monografia (7 pkt), 

c) rozdział w monografii (2 pkt) 

d) podręcznik akademicki (10 pkt). 

 
W przypadku prac zbiorowych punkty za dorobek przelicza się dzieląc liczbę punktów stosownie 

do procentowego udziału doktoranta w zrealizowanych pracach. 

 

3) Czynny udział w konferencji: 
a) konferencja krajowa (1 pkt.), 

b) konferencja międzynarodowa (2 pkt.), 

c) organizowanie konferencji (1-2 pkt.). 

 
Czynny udział doktoranta w konferencji dokumentuje się przez pisemne potwierdzenie 

organizatora konferencji lub ksero planu wystąpień. W przypadku organizowania konferencji, 

czynny udział w komitecie organizacyjnym potwierdza kierownik studiów doktoranckich. 

 

4) Udział w grancie badawczym: 
a) kierownictwo grantu potwierdzone stosownym dokumentem (6 pkt.), 

b) udział w pracach naukowych potwierdzony przez kierownika grantu oraz 

kopię umowy na wykonanie zadań (1 pkt.). 

 

5) Prowadzenie koła naukowego (1 pkt.). 

6) Otwarty przewód doktorski (3 pkt.). 

7) Zgłoszenie patentowe (2 pkt.). 

8) Zgłoszenie wzoru użytkowego (1 pkt.). 

9) Uzyskanie patentu (8 pkt.). 

10) Uzyskanie wzoru użytkowego (4 pkt.). 

11) Inne wyróżniające się osiągnięcia naukowe (1 pkt. łącznie). 

12) Zaangażowanie w pracę dydaktyczną (2-5 pkt.). 
Zaangażowanie w pracę dydaktyczną dokumentuje się poprzez pisemny wykaz 
zajęć przeprowadzonych przez doktoranta oraz zajęć, w przeprowadzeniu których 
uczestniczył doktorant. Zaangażowanie w pracy dydaktycznej ocenia kierownik 
Zakładu/Katedry zlecający realizację zajęć dydaktycznych/uczestniczenie w ich 

prowadzeniu. 

 

Suma punktów 1-12 decyduje o miejscu na liście rankingowej.  

 

 

 

 
 



 

Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego 

 

 

 

OCENA  
 dotycząca zaangażowania doktoranta/doktorantki w prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

w realizację badań naukowych prowadzonych przez wydział  
za rok akademicki 201.../ 201...  

(wypełnia Kierownik Katedry/Zakładu zlecająca(y) realizację zajęć 
dydaktycznych/uczestniczenie w ich prowadzeniu) 

nie dotyczy doktorantów I roku 

 

 

Imię i nazwisko doktoranta/doktorantki: ……………………………………………………………………................... 

 

1. Katedra/Zakład zlecająca(y) realizację zajęć dydaktycznych/uczestniczenie w ich prowadzeniu* 

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

2. Wykaz i wymiar przeprowadzonych przez doktoranta/doktorantkę zajęć dydaktycznych: 

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

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

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

3. Wykaz i wymiar zajęć w przeprowadzeniu, których uczestniczył/a doktorant/ka : 

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

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

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

 

4. Ocena zaangażowania doktoranta/doktorantki w prowadzenie zajęć dydaktycznych: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ogólna ocena**: (2-niedostateczny, 3-dostateczny, 4-dobry, 5-bardzo dobry) 

 

 

 

 

      …………….………………………………………………… 

                  Data i podpis Kierownika Katedry/Zakładu 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
**) należy zaznaczyć odpowiednią ocenę 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego 

 

 

OCENA OPIEKUNA NAUKOWEGO/PROMOTORA 
dotycząca postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej 

doktoranta/doktorantki 
(wypełnia opiekun naukowy/promotor doktoranta/doktorantki) 

 

Imię i nazwisko doktoranta/doktorantki: ……………………………………………………………………................... 

Imię i nazwisko promotora/opiekuna naukowego: ………………………………………………………………………. 

Tytuł/Tytuł roboczy rozprawy doktorskiej: ……………………………………………………...................................... 

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

Data/Planowana data otwarcia przewodu doktorskiego: ……………………………………………………………….. 

 

1. Opinia o zaangażowaniu doktoranta/doktorantki w realizację badań naukowych prowadzonych przez 

wydział: 

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

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

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

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

Ogólna ocena**: (2-niedostateczny, 3-dostateczny, 4-dobry, 5-bardzo dobry) 

 

2. Ocena postępów w pracy naukowej (należy wskazać nowe elementy zrealizowane w ciągu roku 

akademickiego, którego dotyczy ocena): 
.......................................................................................................................................................................................

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

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

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

Ogólna ocena**: (2-niedostateczny, 3-dostateczny, 4-dobry, 5-bardzo dobry) 

 

3. Ocena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (należy wskazać elementy rozprawy doktorskiej 

zrealizowane w ciągu roku akademickiego, którego dotyczy ocena oraz podać stopień zaawansowania 

rozprawy doktorskiej w procentach) 

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

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

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

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

Ogólna ocena**: (2-niedostateczny, 3-dostateczny, 4-dobry, 5-bardzo dobry) 

 

 

OCENA PODSUMOWUJĄCA: 
 

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

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

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

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

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

 

 

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

       data, podpis i pieczęć opiekuna naukowego/promotora 

 

 

 
**) należy zaznaczyć odpowiednią ocenę 


