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                                                                           Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 
 

Rodzaj studiów* S N 

Nr albumu Rok 
studiów 

Rok akademicki 
 

............. / ............ 

PESEL 

           

Wydział 

Dyscyplina** 

Nazwisko i imię doktoranta*** 

                                        

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres e-mail:..................................................................................@pwr.wroc.pl   

Data otwarcia przewodu doktorskiego  
(nie dotyczy doktorantów pierwszego i drugiego roku studiów doktoranckich) 

 

Data złożenia wniosku o dodatkowe środki finansowe  
(nie dotyczy doktorantów pierwszego i drugiego roku studiów doktoranckich) 

 

Data ukończenia studiów drugiego stopnia 
(dotyczy tylko doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich) 

 

Ocena końcowa za studia określona zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice 
Wrocławskiej (A) 
(dotyczy tylko doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich) 

 

Średnia  ocen  z kursów zrealizowanych w poprzednim roku akademickim objętych ramowym 
programem studiów doktoranckich (B): 
(nie dotyczy doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich) 

 

Średnia ocen z prowadzonych w poprzednim roku zajęć dydaktycznych (C): 
(nie dotyczy doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich) 

 
 

Aktywność publikacyjna (z poprzedniego roku akademickiego dla doktorantów drugiego i 
wyższych lat studiów; z okresu studiów I i II stopnia dla doktorantów pierwszego roku studiów) 
obliczona zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów 
(D):  

 

Średnia ważona obliczona zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla doktorantów: 

 Dla doktorantów pierwszego roku studiów (60/100 A + 40/100 D):  

 Dla doktorantów drugiego i trzeciego roku studiów (30/100 B + 30/100 C + 40/100 D):  

 Dla doktorantów czwartego roku studiów (1/100 B + 30/100 C + 69/100 D):  

Nr konta bankowego doktoranta 
                           

 

 
 

Data przyjęcia wniosku........................................ 

 
 
 
Wniosek został zweryfikowany: ........................................................................................................................ 

(data i podpis osoby weryfikującej wniosek) 

 
 
 
* Zaznaczyć właściwe 
** Wpisać dyscyplinę nauki w której został otwarty przewód doktorski, nie dotyczy doktorantów na pierwszym i drugim roku studiów 
doktoranckich 
***Wypełnić czytelnie dużymi literami 
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OŚWIADCZENIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY 

MATERIALNEJ 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk
1
), 

odpowiedzialności na podstawie art. 286 kk
2
 oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, 

że:   
           

 podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

 

 załączone i poświadczone przeze mnie kopie dokumentów są zgodne z oryginałami, 

 

 dodatkowo studiuję (podać nazwę uczelni oraz rok, poziom i kierunek studiów):  

 

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

 

 nie pobieram w tym roku akademickim stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w 

podwyższonej wysokości, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, 

stypendium dla najlepszych doktorantów ani stypendium ministra na innej uczelni lub/i innym 

kierunku studiów, a w przypadku pobierania wymienionych świadczeń na innym kierunku lub innej 

uczelni zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie właściwy dziekanat i zdeklarować 

gdzie będę pobierał ww. świadczenia, 

 

 zapoznałem/am się z zasadami przyznawania pomocy materialnej określonymi w Regulaminie pomocy 

materialnej dla doktorantów, w tym okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do tej pomocy, 

 

 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez Politechnikę Wrocławską danych osobowych zawartych we wniosku, 

 

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

nienależnie pobranych z otrzymywanych stypendiów, 

 

 

 

 

 

…………………………………………....        …………………………………………………………………………………. 
                       Miejscowość, data                                                                    Czytelny podpis doktoranta  

 

                                            
1 „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”. 
2 „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”. 
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Nazwa aktywności 

(wpisać nazwy zgodne z 
zawartymi w załączniku nr 

4) 

Autorzy Tytuł Czasopismo* Data ukazania 
się 

publikacji** 
(miesiąc, rok) 

Liczba 
autorów  

Liczba 
punktów za 
aktywność  
(podać ilość 

punktów zgodną  
z listą MNiSW lub 
załącznikiem nr 4)  

Liczba 
punktów dla 

wnioskodawcy 
(ilość punktów za 

aktywność 
podzielona przez 

ilość autorów) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 

Potwierdzam przedstawiony dorobek naukowy doktoranta.................................................... 
(podpis promotora) 

 
           

           Potwierdzam przyjęcie publikacji do druku** ………………………………………………… 
(podpis kierownika studiów doktoranckich) 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie danych osobowych Dz.U.97 Nr 133 poz. 883.Oświadczam, iż zostałem poinformowany 
 o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych oraz prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. 

 

Data i podpis doktoranta: .................................................. 
 
*    Jeśli dana aktywność nie jest publikacją w czasopiśmie, rubryki nie wypełnia się. 

**  Dotyczy analogicznie innych form aktywności. Jeśli wnioskodawca korzysta z możliwości określonej w § 17 ust. 2 Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów należy wpisać datę 

przyjęcia do druku. W takim przypadku, oprócz podpisu promotora na wniosku wymagany jest również podpis kierownika studiów doktoranckich. 


