
Załącznik nr 1

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium 
w roku akademickim …

WYPEŁNIA DOKTORANT:
1) tytuł zawodowy, imię i nazwisko doktoranta: .....................................................................
2) adres mailowy przydzielony przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
....................................................................................................................................................

numer telefonu komórkowego: …………………………………………………………...
3) rok studiów1: …….      dyscyplina naukowa: …………………………………………….
4) PESEL:

5) tytuł/stopień, imię i nazwisko promotora/opiekuna2, katedra, zakład:
....................................................................................................................................................
6) w przypadku, gdy został otwarty przewód doktorski:
- data otwarcia przewodu doktorskiego: ……
- jednostka, w której otwarto przewód doktorski: .....................................................................
....................................................................................................................................................
- temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej: ......................................................................
....................................................................................................................................................
7) nazwa zadania badawczego: ...............................................................................................
....................................................................................................................................................

DOŁĄCZYĆ NA OSOBNYCH STRONACH:
8) uzasadnienie wniosku o stypendium zawierające opis, celowość, zakres i harmonogram

planowanych badań, planowana forma wykorzystania wyników badań, w tym sposób
ich prezentacji;

9) osiągnięcia  naukowe  wnioskodawcy  za  okres  roku  akademickiego  poprzedzającego
wnioskowany  okres  stypendialny  (w  przypadku  dłuższego  urlopu  zdrowotnego  lub
dziekańskiego, należy podać osiągnięcia za ostatni rok akademicki sprzed urlopu):
a) publikacje (autorzy, tytuł, czasopismo, rok wydania, data ukazania się lub przyjęcia

do druku, punktacja MNiSW);
b) uzyskane  patenty  i  zgłoszenia  patentowe wnioskodawcy  uzyskane  w  roku

akademickim poprzedzającym wnioskowany okres stypendialny;
c) udział  w  konferencjach  międzynarodowych  (miejsce,  data  konferencji  i  sposób

prezentacji  wyników  naukowych)  w  roku  akademickim  poprzedzającym
wnioskowany okres stypendialny (w przypadku dłuższego urlopu zdrowotnego lub
dziekańskiego, należy podać osiągnięcia za ostatni rok akademicki sprzed urlopu);

d) uczestnictwo  (formalne)  w  projekcie  badawczym  w  roku  akademickim
poprzedzającym wnioskowany okres stypendialny  (w przypadku dłuższego urlopu
zdrowotnego lub dziekańskiego, należy podać osiągnięcia za ostatni rok akademicki
sprzed urlopu).

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami przyznawania stypendiów rozwojowych doktorantom
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
uczestniczącym w realizacji badań naukowych.

1 W przypadku przyjęcia na studia doktoranckie wpisać „0”.
2 Niepotrzebne skreślić.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2014 r. poz.  1182) przez komisję konkursową Wydziału Fizyki,
Astronomii i  Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oświadczam, że
zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia  konkursu.  Wyrażam  zgodę  na  przesłanie  mi  informacji  o  niniejszym  konkursie,  w
szczególności drogą elektroniczną. Zostałem/am także poinformowany/a, że podanie danych osobowych
jest  dobrowolne  i  że  mam  prawo  wglądu  do  moich  danych  osobowych,  jak  również  żądania  ich
poprawiania lub usunięcia.

Toruń, dnia ............................ ..............................................
Podpis doktoranta

Potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku

Toruń, dnia ............................ ..............................................
Podpis opiekuna/promotora

Ocena Komisji Konkursowej

1) opublikowanie (autorstwo/współautorstwo) artykułów naukowych w czasopiśmie o 
zasięgu międzynarodowym (uzyskane punkty): 
..............................................................................................................................................

2) autorstwo/współautorstwo rozdziału w monografii naukowej (uzyskane punkty): ............
3) autorstwo /współautorstwo patentu (uzyskane punkty): .....................................................
4) autorstwo/współautorstwo zgłoszenia patentowego (uzyskane punkty): ...........................
5) prezentacja referatu na konferencji międzynarodowej (uzyskane punkty): ........................
6) prezentacja plakatu na konferencji międzynarodowej (uzyskane punkty): ........................
7) kierowanie grantem uzyskanym w konkursie o zasięgu krajowym lub 

międzynarodowym (uzyskane punkty): 
..............................................................................................................................................

8) uczestnictwo (formalne) w grancie uzyskanym w konkursie o zasięgu krajowym lub 
międzynarodowym (uzyskane punkty): 
..............................................................................................................................................

SUMA uzyskanych punktów: ……
Miejsce na liście rankingowej: ……

W roku akademickim …………….. zostanie przyznanych …… stypendiów.



Decyzja Komisji Konkursowej z dnia ……………3

Uzyskane  na  liście  rankingowej  miejsce  zapewnia  doktorantowi  uzyskanie  stypendium.
Komisja  przyznaje  doktorantowi  w  roku  akademickim  ..…………..  stypendium  w
wysokości …………… zł (słownie: …………………………………………) miesięcznie.

Uzyskane na liście rankingowej miejsce nie zapewnia doktorantowi uzyskanie stypendium.4

Przewodniczący Komisji Konkursowej:
…………………………………………

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z DECYZJĄ KOMISJI KONKURSOWEJ

Toruń, dnia ............................ ..............................................
Podpis doktoranta

DECYZJA DZIEKANA: ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................

3 Od decyzji tej przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4 Niepotrzebne skreślić.


