Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Zarządzenie Rektora 27/2019 z dnia 25 września 2019 roku

Rok akademicki: 20…./20.....
Kraków, dnia ………..

Data wpłynięcia: ......./ ......./20.... r.
Podpis osoby przyjmującej: ......................................…
Adnotacje: .....................................................................
Wypełnia Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów

REKTOR
........................................................................
........................................................................
...............................................................

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
Nazwisko .........................................Imię………………….. Nr albumu ............…....
Nr PESEL1………………… Obywatelstwo: …………………. Adres zamieszkania: kod pocztowy…….
Miejscowość …..........………………….
Ulica ………………… nr domu …... lokal ….… telefon: …………....
adres email .............................................
Wpisany(-a) na rok studiów
przez …... semestrów*.

…….

Semestr studiów ……. Stypendium za wyniki w nauce otrzymywałem (-am)

Wnoszę o przyznanie stypendium. Średnia ocen za ostatni rok studiów wynosi:2 ……

Otwarty przewód doktorski:3 Tak

Nie

Uzyskane osiągnięcia w ubiegłym roku akademickim: 4

L.p.
1.
2.
2 a.

2 b.

2 c.
2 d.
2 e.

3.

Osiągnięcia naukowe

Wynik/ilość

Liczba pkt.
uzyskanych

Średnia ocen w poprzednim roku akademickim
(2-10 pkt)
Osiągnięcia naukowe:
Pełnotekstowe publikacje naukowe w czasopismach, książkach i monografiach:
Recenzowanych
z listy filadelfijskiej
(15 pkt)
z listy ministerialnej
(7 pkt)
pozostałe obcojęzyczne
(5 pkt)
pozostałe polskojęzyczne
(2 pkt)
Nierecenzowanych
(1 pkt)
Czynny udział w konferencjach naukowych (prezentacja ustna, plakat):
Zagranicznych międzynarodowych (6 pkt)
Krajowych międzynarodowych
(4 pkt)
Krajowych
(2 pkt)
Działalność popularyzatorska (treści naukowych)
(do 5 pkt)
Szczególne wyróżnienie się w działalności dydaktycznej*
(od 1 do 3 pkt)
Postęp w przygotowaniu pracy doktorskiej **
sformułowanie problemu badawczego
(1 pkt)
analiza literatury przedmiotu
(2 pkt)
realizacja badan pilotażowych
(3 pkt)
otwarcie przewodu doktorskiego
(5 pkt)
realizacja badań właściwych
(6 pkt)
realizacja rozprawy doktorskiej
(7 pkt)
SUMA PUNKTÓW:
1

*Wypełnia i podpisuje opiekun naukowy/promotor, weryfikowane na podstawie sprawozdania rocznego
** Punkty nie sumują się i mogą być przyznane tylko za jeden etap w danym roku akademickim
Proszę o przekazywanie stypendium na rachunek bankowy

........……………………

…………………………………..…

Data

Własnoręczny podpis doktoranta

Decyzja rektora/komisji stypendialnej*
Przyznano* stypendium dla najlepszych doktorantów na ............... miesięcy w wysokości ________ (słownie: ________________________________________________________)
Nie przyznano z powodu* ……..............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Data ...........................................................

………………………………………………………………………..
(Podpis dziekana lub przewodniczącego komisji stypendialnej)

*) Niepotrzebne skreślić.
1
2
3
4

W przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu).
Wypełnia dziekanat.
Otwarcie przewodu jest wymagane w przypadku studentów wpisanych na IV rok studiów
Wpisać liczbę punktów w kol. „liczba pkt. przyznanych”.

2

