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Jego Magnificencja Rektor UKSW 

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

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

    

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ 

PROJAKOŚCIOWYCH DOKTORANTOWI II–IV ROKU  

WYDZIAŁU FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW 

W ROKU AKADEMICKIM ............./............. 

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO   ……………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: ……………………………………… Numer indeksu ……………….………   Rok studiów………… 

Kierunek studiów doktoranckich ………………………………………………………………………………… 

Opiekun naukowy (promotor)   …………………………………………………………………………………… 

 

Czy Doktorant zgłasza wniosek o stypendium doktoranckie lub projakościowe również na 
innym Wydziale UKSW lub w innej uczelni? 

 Nie 

 Tak, składam wniosek o stypendium doktoranckie/projakościowe na …………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Jeśli Doktorant składa wniosek o stypendium również w innej jednostce, w niniejszym 
wniosku mogą być wykazane WYŁĄCZNIE te osiągnięcia, które nie są zgłaszane we 
wniosku składanym w innej jednostce. 

WYNIK: Instrukcja do wniosku: 
- do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty, poświadczające wymienione osiągnięcia oraz 
opinię opiekuna naukowego lub promotora 
- dane osiągniecie może być wykazane we wniosku tylko raz 
- wynik w rankingu stypendiów jest sumą zdobytych punktów za poszczególne działalności doktoranta 
- w przypadku jednakowych wyników u kilku osób, decyduje liczba punktów zdobytych za działalność 
naukową wymienioną w podkategorii: Pozostałe  

Data wpływu wniosku  
 do kierownika studiów doktoranckich 
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1. Działalność naukowa      Otrzymano punktów: 

A. Publikacje naukowe 

(- Należy wymienić, wraz z danymi bibliograficznymi, wszystkie publikacje naukowe z afiliacją przy wydziale WFCh 
UKSW punktowane przez MNiSW, które zostały opublikowane w trakcie studiów doktoranckich, a które nie były 
dotychczas podstawą uzyskania stypendium.  
- W przypadku artykułów w czasopismach z list A, B lub C, można zgłosić artykuł przyjęty do druku, wraz z 
potwierdzeniem przyjęcia do druku. 
- Należy dołączyć kopie zgłaszanych publikacji lub ich wersje elektroniczne. W przypadku rozdziału w monografii, 
należy dołączyć do wglądu całą książkę, aby Komisja mogła ocenić, czy jest to monografia. 
- Każda publikacja punktowana jest oddzielnie zgodnie z aktualną punktacją MNiSW. Jeśli wśród autorów danej 
publikacji wieloautorskiej jest dwóch lub więcej doktorantów UKSW, należy dołączyć oświadczenia z procentowo 
oszacowanym wkładem w powstanie publikacji, podpisane przez wszystkich doktorantów. Przyznane punkty są 
wówczas równe iloczynowi wkładu oszacowanego procentowo i punktacji MNiSW. Jeśli wśród autorów danej 
publikacji wieloautorskiej jest tylko jeden doktorant UKSW, wówczas liczba przyznanych punktów jest równa 
punktacji MNiSW. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Konferencje i sympozja naukowe 

(Należy wymienić maksymalnie cztery wybrane wystąpienia – podać ich tytuł, datę i miejsce 
konferencji lub sympozjum – które odbyły się w ciągu ostatniego roku akademickiego) 

 Udział z referatem lub plakatem w języku polskim (1 wystąpienie – 1 pkt) 

 Udział z referatem lub plakatem w języku obcym na konferencji w Polsce (1 wystąpienie – 2 pkt) 

 Udział z referatem lub plakatem w języku obcym na konferencji za granicą (1 wystąpienie – 3 pkt) 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pozostałe  

(Wystąpienia, które odbyły się w ostatnim roku akademickim; uwzględniane są tylko w przypadku kilku 
jednakowych wyników na liście rankingowej) 
 

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

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

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

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

 

2. Działalność badawcza i dydaktyczna                                         Otrzymano punktów: 

 A. Granty badawcze 

2.1 Uzyskanie naukowego grantu badawczego prowadzonego na WFCh w zewnętrznym konkursie (z 
NCN, NCBiR, FNP, UE lub programów grantowych MNiSW, przy czym grant zostaje uzyskany na 
podstawie projektu, którego Doktorant jest kierownikiem i który jest składany przez Doktoranta do 
wymienionych instytucji) 

(za uzyskanie grantu – 1 grant = 15 pkt; za złożenie wniosku – 1 grant = 5 pkt) 

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

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

 

2.2 Uzyskanie naukowego grantu badawczego prowadzonego na WFCh z innej instytucji zewnętrznej 
niż wymienione w pkt 2.1, przy czym grant zostaje uzyskany na podstawie projektu, którego Doktorant 
jest kierownikiem i który jest składany przez Doktoranta. 

(1 grant – 5 pkt) 

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

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

 

B. Zaangażowanie w pracę dydaktyczną     
 

2.5 Ocena zajęć dokonana przez studentów w systemie USOS za zajęcia w minionym roku akademickim 
(jeśli doktorant prowadził kilka zajęć – średnia ocena) 

0 pkt – brak oceny lub ocena mniejsza niż 3,00 
1 pkt – ocena w przedziale 3,00 – 3,99 
2 pkt – ocena w przedziale 3,99 – 4,49 
3 pkt – ocena w przedziale 4,50 – 5,00 
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3. Stan zaawansowania przygotowywanej pracy doktorskiej    

Otrzymano punktów: 

(Należy wspólnie z opiekunem naukowym określić procentowy stan zaawansowania przygotowywanej 
pracy doktorskiej oraz w załączniku opisać na jednej stronie (1) stan zaawansowania pracy wraz 
z uzasadnieniem wybranego tu oszacowania procentowego  oraz (2) opisać, na czym polegał dokonany 
postęp w przygotowaniu rozprawy w ostatnim roku. Załącznik opisujący stan zaawansowania i postęp 
powinien być zaakceptowany przez opiekuna naukowego i podpisany) 

 

1. Czy w minionym roku akademickim nastąpił postęp w przygotowaniu pracy doktorskiej?  

 NIE (wówczas stypendium nie jest przyznawane, niezależnie od punktów uzyskanych w innych częściach 

wniosku) 
 TAK (wówczas punkty przyznawane są według wzoru poniżej) 

 

2. Procentowy stan zaawansowania pracy doktorskiej deklarowany w poprzednim wniosku, który był 

podstawą przyznania stypendium: …..................%*. (Jeśli Doktorant dotychczas nie otrzymał 

stypendium, powinien wpisać 0%) 

 

* Przykład. Jeżeli doktorant obecnego trzeciego roku po pierwszym roku deklarował postęp na 
poziomie 25% i otrzymał stypendium, powinien wpisać w tym miejscu 25%; jeśli nie otrzymał 
stypendium, powinien wpisać 0%. 
 

3. Aktualny stan zaawansowania pracy doktorskiej (opisany w załączniku do wniosku): …..................% 

(Warunkiem oszacowania zaawansowania powyżej 70% jest otwarcie przewodu doktorskiego) 

 

4. Postęp w przygotowaniu pracy doktorskiej (różnica pomiędzy pkt 3 a pkt 2): …..................% 

 

5. Punktacja za wykazany postęp zaawansowania pracy doktorskiej: 

 do 25% – 5 pkt 

 od 26% do 50% – 10 pkt 

  powyżej 50% – 15 pkt   
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Do wniosku dołączam (wskazane poniżej dokumenty nie są wymagane, jeśli Doktorant składa je w tym 

samym roku ubiegając się o stypendium doktoranckie):  

 Zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia  
 Kopie zgłaszanych publikacji 
 Opinię opiekuna naukowego (taka sama jak ta, która była dołączona do sprawozdania) 
 Opis stanu zaawansowania przygotowywanej pracy doktorskiej wraz z (1) uzasadnieniem 

wybranego w pkt 3 poziomu zaawansowania pracy oraz opisem postępu w ostatnim roku 
akademickim, zaakceptowany i podpisany przez opiekuna naukowego oraz (2) aktualnym 
stanem rozprawy doktorskiej lub dokumentacji badawczej w wersji elektronicznej, załączonej 
na CD lub innym nośniku 

 Oświadczenie o numerze rachunku, na które powinno zostać przekazane stypendium 

 

Zobowiązuję się do dostarczenia w wyznaczonym terminie dodatkowych materiałów, o które poprosi Komisja, 

poświadczających wskazane osiągnięcia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu o stypendium doktoranckie, zgodnie  

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

 

…………………….….………………………………………… 

        (data i podpis doktoranta) 

 

 


