załącznik nr 8 do Regulaminu

W N I O S E K
O PRZYZNANIE STYPENDIUM
DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
na rok akademicki 2017/2018
Imię i nazwisko:

Nazwa wydziału:

Dyscyplina studiów doktoranckich:

Rok studiów:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

1. PROSZĘ O PRZYZNANIE MI STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW:
NA I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH W ROKU AKADEMICKIM ………/……..
ZA OSIĄGNIĘCIA UZYSKANE W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM …………/………….
WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA A /dotyczy doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich/

2. PROSZĘ O PRZELEW PRZYZNANEGO STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA
MÓJ RACHUNEK BANKOWY:

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z przepisami Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej.

………..…, dnia…………………………

…………………….
podpis doktoranta

……………………………………….
data złożenia wniosku

………………………………………………………
podpis pracowni ka przyjmującego wniosek

Opinia Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Uzyskana liczba punktów ………….

Wydziałowa Komisja Stypendialna rekomenduje przyznanie* /nieprzyznanie* stypendium dla najlepszych
doktorantów

na rok akademicki ............................... w wysokości

.................. zł

na okres

od ……………………………. do ………………………………………..

miesięcznie

Opole, dnia ....................................
………………………………………………
podpisy członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej
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Załącznik A do druku nr 8
(dotyczy doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich)
1. DANE DOKTORANTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH
DOKTORANTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA UZYSKANE W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM ……/…….
Imię i nazwisko:

Nazwa wydziału:
Dyscyplina studiów doktoranckich:

Rok studiów:

2. OSIĄGNIĘCIA DOKTORANTA W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM
2.1. Średnia ocen za poprzedni rok akademicki x 10 pkt
Liczba punktów1

Średnia ocen za ostatni rok akademicki ………… x 10 pkt

2.2. Publikacje popularno – naukowe (należy dołączyć ksero pierwszej strony artykułu):
Liczbę punktów dzieli się odpowiednio na liczbę autorów publikacji z wyłączeniem opiekuna naukowego /
promotora oraz jednej wskazanej w oświadczeniu osoby, z którą doktorant współpracuje (doktor, kopromotor lub
promotor pomocniczy).


Czasopisma z listy MNiSW:



Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science



Rozdział w monografii naukowej:



Recenzowane czasopismo branżowe o zasięgu co najmniej ogólnopolskim

grupa A (publikacje filadelfijskie)
grupa B

pkt wg listy
10 pkt
10 pkt

w języku obcym
8 pkt
w języku polskim
7 pkt
Przez monografię naukową należy rozumieć spójne tematycznie, recenzowane opracowanie naukowe, zawierające
bibliografię naukową, publikowane jako książka, przedstawiające określone zagadnienie w sposób oryginalny
i twórczy. Przez rozdział w monografii naukowej należy rozumieć opracowanie naukowe o objętości co najmniej
pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków typograficznych ze spacjami).
7 pkt

Przez czasopismo branżowe należy rozumieć czasopismo zawierające artykuły naukowe z jednej tematyki / jednej
dziedziny naukowej. Do czasopism branżowych nie zalicza się czasopism publikujących artykuły o różnej tematyce.


Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej



Zeszyty naukowe:

w języku obcym
w języku polskim

4 pkt
3 pkt



Konferencja naukowa (materiały konferencyjne):

w języku obcym
w języku polskim

4 pkt
3 pkt

5 pkt

3

Nazwa czasopisma,
konferencji, zeszytu

Tytuł

Autorzy

Data
wydania

Liczba
punktów

Suma
punktów:

2.3.

Inne osiągnięcia (należy dołączyć dokument potwierdzający):



Patenty:

wdrożenie patentu
przyznanie patentu
zgłoszenie patentu

12 pkt
6 pkt
4 pkt



Granty:

kierownictwo grantu
udział w grancie

12 pkt
6 pkt



Otwarty przewód doktorski

8 pkt

Inne osiągnięcia

Liczba punktów

Patenty: wdrożenie patentu / przyznanie patentu / zgłoszenie patentu
Granty:

kierownictwo grantu / udział w grancie

Otwarty przewód doktorski
Suma punktów:

2.4.

Praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich
prowadzeniu (* niepotrzebne skreślić):
TAK * NIE *
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2.5.

Sumaryczna liczba punktów:
Liczba punktów1

Kryterium
Średnia ocen
Publikacje popularno – naukowe
Inne osiągnięcia
Suma punktów 1:

OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) konsekwencji za podanie nieprawidłowych danych, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej,
określonej w przepisie art. 211 i nast. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1842, z późn. zm.), włącznie z wydaleniem z Politechniki Opolskiej, a także odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz
mając na uwadze, że pomoc materialna otrzymana na podstawie nieprawdziwych danych podlega natychmiastowemu
zwrotowi oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
………………
data

1

wypełnia pracownik wydziału

5

..........................................................
podpis doktoranta

