Załącznik nr 1 do Regulaminu

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

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

(data złożenia wniosku)

(podpis pracownika przyjmującego wniosek)

...................................................................................................
Imię i nazwisko doktoranta
Nr PESEL1 ...............................................................................
Wydział: ...................................................................................
Dyscyplina naukowa: ...............................................................
Rok studiów ............................. Nr albumu ..............................
....................................................................................................
Adres stałego miejsca zamieszkania
JM Rektor
Politechniki Opolskiej
........................................................................

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
Proszę o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na
dofinansowanie zadań projakościowych na stacjonarnych studiach doktoranckich na Politechnice
Opolskiej na okres od ........................ do ...................... w roku akademickim ..................................
Oświadczam, że nie występuję o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na innym
wydziale Politechniki Opolskiej i innej uczelni.

Opole, dnia ................................

.................................................
(podpis doktoranta)

1.

Oświadczenie uczestnika studiów doktoranckich o wszczętym przewodzie doktorskim:
Punktacja dotycząca wszczętego przewodu doktorskiego

Wszczęty przewód
doktorski

Wszczęty przewód
doktorski

1
2

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

 TAK2

Nr uchwały: ......................................

 NIE

z dnia: ...............................................

15 pkt

Liczba punktów: ..........

W przypadku braku numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W przypadku wszczętego przewodu doktorskiego, wymagane jest podanie nr uchwały oraz dnia jej uchwalenia.

2.

Osiągnięcia doktoranta w poprzednim roku akademickim dotyczące publikacji
popularnonaukowych:

1. Liczbę punktów dzieli się odpowiednio na liczbę autorów publikacji, z wyłączeniem opiekuna
naukowego / promotora oraz promotora pomocniczego.
2. Spośród wymienionych przez doktoranta publikacji, uznawane są tylko te, które wykonane zostały pod
afiliacją Politechniki Opolskiej.
Punktacja dotycząca publikacji popularnonaukowych
Rodzaj publikacji
Wymagania
Wydana publikacja w czasopiśmie z listy A MNiSW
Kserokopia pierwszej strony
artykułu zawierającej:
Zgłoszenie publikacji do czasopisma z listy A MNiSW
autorów,
afiliację, tytuł,
skierowane do recenzji*
nazwę
czasopisma,
nr i rok
Wydana publikacja w czasopiśmie z listy B MNiSW
wydania, strony
Wydana publikacja w recenzowanych materiałach
(w przypadku braku danych
konferencji w bazie JCR Thomson Reuters (Web of
na pierwszej stronie
Science) lub Scopus
artykułu należy dołączyć
Wydana publikacja w recenzowanym czasopiśmie
kserokopię okładki
branżowym ogólnopolskim lub międzynarodowym
czasopisma
o charakterze naukowym napisana w języku polskim
i kserokopię spisu treści).
Wydana publikacja w recenzowanym czasopiśmie
branżowym ogólnopolskim lub międzynarodowym
*Dodatkowo należy
o charakterze naukowym napisana w języku obcym
dołączyć potwierdzenie od
nowożytnym zachodnioeuropejskim
redakcji o skierowaniu
Rozdział w zwartym recenzowanym opracowaniu
publikacji przez redakcję do
akademickim branżowym obejmujący co najmniej pół
recenzji podpisane przez
arkusza wydawniczego i 20 000 znaków typograficznych
promotora / opiekuna
(ok. 10 stron)
naukowego oraz pierwszą
Zeszyty Naukowe
stronę zgłoszonego artykułu.
Materiały konferencyjne z konferencji naukowej napisane
Punkty za zgłoszenie
w języku polskim
i wydanie publikacji sumują
Materiały konferencyjne z konferencji naukowej napisane
się.
w języku nowożytnym zachodnioeuropejskim

Liczba punktów
wg listy MNiSW,
minimum 25 pkt
10 pkt
15 pkt
15 pkt

6 pkt

7 pkt

5 pkt
5 pkt
3 pkt
4 pkt

Lista publikacji popularnonaukowych doktoranta
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Autorzy

Tytuł

Nazwa czasopisma,
zeszytu, konferencji

Miesiąc i rok
Punkty
wydania

6.

7.

8.
Suma
punktów:

3.

Osiągnięcia doktoranta w poprzednim roku akademickim dotyczące grantów
i patentów:

Punktacja dotycząca grantów i patentów
Rodzaj osiągnięcia
Wymagania
Kierowanie projektem naukowo-badawczym
NCN/NCBiR realizowanym na Politechnice
Opolskiej
Potwierdzenie z NCN/NCBiR
Udział w projekcie naukowo-badawczym
podpisane przez opiekuna
realizowanym na Politechnice Opolskiej
naukowego lub promotora
Złożenie wniosku o finansowanie projektu
badawczego NCN/NCBiR (tylko kierownik
projektu)
Złożenie wniosku patentowego
Potwierdzenie z Urzędu
Patentowego
Przyznanie patentu

Liczba punktów
25 pkt
5 pkt
15 pkt
4 pkt
10 pkt
Liczba punktów

Granty i patenty
kierownictwo grantu............................................................................
Granty:

udział w grancie...................................................................................
złożenie wniosku.................................................................................
złożenie wniosku patentowego............................................................

Patenty:
przyznanie patentu...............................................................................
Suma punktów:

4.

Inne osiągnięcia doktoranta:

Inne osiągnięcia doktoranta
Rodzaj osiągnięcia
Wymagania
Liczna punktów
Odbycie stażu w ośrodku naukowo-badawczym
Potwierdzenie z ośrodka naukowow wymiarze co najmniej 1 miesiąc
badawczego podpisane przez opiekuna
10 pkt
naukowego lub promotora
Osiągnięcie współczynnika Hirscha na poziomie
Wydruk raportu z bazy podpisany
minimum 2 i tylko na podstawie bazy JCR
przez opiekuna naukowego lub
10 pkt
Thomson Reuters (Web of Science)
promotora

Inne osiągnięcia

Liczba punktów

Staż: .................................................................................................................
(nazwa ośrodka, w którym odbył się staż oraz termin jego odbycia)

Współczynnik Hirscha: .................................................................................
(poziom współczynnika Hirscha)

Suma punktów:

5.

Oświadczenie uczestnika studiów doktoranckich o publikacjach:

W okresie od ……..……. do ………..….. opublikowałem/am* pozycje literaturowe wymienione we
wniosku i zgromadziłem/am* następującą ilość punktów:
Osiągnięcia

Liczba punktów

Wszczęcie przewodu:
Publikacje:
Granty i patenty:
Inne osiągnięcia:
Suma punktów:

Opole, dnia ....................................

............................................
(podpis doktoranta)

6.

Oświadczenie uczestnika studiów doktoranckich o świadomości konsekwencji za
podanie nieprawidłowych danych:

Świadomy(a)

konsekwencji

za

podanie

nieprawidłowych

danych,

pod

rygorem

odpowiedzialności

dyscyplinarnej, określonej w przepisie art. 211 i nast. ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), włącznie z wydaleniem z Politechniki Opolskiej, a także odpowiedzialności karnej i
cywilnej oraz mając na uwadze, że zwiększenie stypendium doktoranckiego otrzymane na podstawie nieprawdziwych
danych podlega natychmiastowemu zwrotowi oświadczam, że podane przeze mnie informacje zawarte w całym wniosku
są zgodne ze stanem faktycznym.

Opole, dnia ................................

.................................................
(podpis doktoranta)

Opinia komisji doktoranckiej:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Opole, dnia ............................................

...........................................................
(podpis Przewodniczącego Komisji)
……………………………………………
(podpisy pozostałych członków Komisji)

_______________________________________________________________________________________
Decyzja Rektora w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego
Rektor przyznaje/ nie przyznaje* zwiększenie stypendium doktoranckiego w wysokości
............................................... na okres od ............................... do ........................................ .

Opole, dnia .....................................

* niepotrzebne skreślić

............................................
(podpis Rektora)

