Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2019 Rektora UKSW z dnia 18 października 2019r.
Data wpływu wniosku
do kierownika studiów doktoranckich

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora
UKSW z dnia 6 września 2018r.

Jego Magnificencja Rektor UKSW
……………………………………………..

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
DLA DOKTORANTÓW OD II DO IV ROKU STUDIÓW
W ROKU AKADEMICKIM
NA WYDZIALE SPOŁECZNO - EKONOMICZNYM UKSW
WYNIK:
WYNIK:

Punktowane są wyłącznie osiągnięcia w dziedzinie/dyscyplinie, w której realizowane są studia
doktoranckie i afiliowane przy UKSW. Tematy referatów i komunikatów wygłoszonych na
konferencjach nie mogą się powtarzać.

IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
Adres
Telefon
E-mail
Numer indeksu
Kierunek studiów doktoranckich
Rok studiów
Nr konta bankowego
1. Informacja o przebiegu studiów doktoranckich
1.1. Data rozpoczęcia studiów
1.2. Opiekun naukowy (promotor)

1

1.3. Temat pracy doktorskiej

1.4. Data otwarcia przewodu doktorskiego
1.5. Przewidywany termin złożenia rozprawy
1.6. Uzyskane w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku oceny z przedmiotów objętych
programem studiów
1.7. Uzyskane stypendia (rodzaj, okres, na jaki zostały przyznane, np. doktoranckie, Fundacji Nauki
Polskiej, granty, itp.)
1.8. Ocena zaangażowania w realizację projektu badawczego prowadzonego przez WSE (należy
dołączyć opinię kierownika projektu)
........................................................................................................... (3-5pkt.) *
2. Działalność naukowo - badawcza
otrzymano punktów I

2.1. Publikacje naukowe recenzowane:
(należy wymienić wszystkie publikacje naukowe recenzowane wraz z danymi
bibliograficznymi)
(Po 6 punktów za publikację)

2.2. Autorstwo monografii naukowej recenzowanej:
Wymienić tytuły
(Po 15 punktów za tytuł)

2.3. Redakcja monografii, pracy wieloautorskiej lub czasopisma:
Wymienić tytuły redagowane
(Po 5 punktów za tytuł redagowany)

2.4. Opracowanie hasła w encyklopedii lub słowniku naukowym:
(Po 4 punkty za hasło, przy ograniczeniu do 12 punktów łącznie)
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2.5. Inne publikacje (np. recenzje, sprawozdania, wstęp w pracy wieloautorskiej, opracowanie
indeksu):

(Po 2 punkty za publikację, przy ograniczeniu do 12 punktów łącznie)
2.6. Udział czynny w międzynarodowej konferencji lub sympozjum naukowym:
(należy wymienić tytuł, datę i miejsce konferencji lub sympozjum, tytuł referatu)
(Po 4 punkty za udział w konferencji z wygłoszonym referatem/2 punkty za udział w konferencji z
wygłoszonym komunikatem, przy ograniczeniu do 20 punktów łącznie)
(potwierdzone wpisem do indeksu lub stosownym zaświadczeniem):

2.7. Udział czynny w krajowej konferencji naukowej lub sympozjum naukowym:
(należy wymienić tytuł, datę i miejsce konferencji lub sympozjum, tytuł referatu)
(Po 2 punkty za udział w konferencji z wygłoszonym referatem/ 1 punkt za udział w konferencji z
wygłoszonym komunikatem, przy ograniczeniu do 10 punktów łącznie)
(potwierdzone wpisem do indeksu lub stosownym zaświadczeniem):

2.8. Udział w projektach badawczych/grantach naukowych:

2.8.1. Międzynarodowych, finansowanych ze środków spoza UKSW.
(należy wymienić tytuł projektu oraz dołączyć opinię kierownika projektu)
(Po 20 punktów za kierowanie projektem/grantem.
Po 15 punktów za udział w projekcie/grancie
Po 5 punkty za złożenie wniosku przez BBN UKSW nie przyjętego do realizacji)

2.8.2. Krajowych, finansowanych ze środków spoza UKSW, w ramach: Narodowego
Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa
Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji im. Lanckorońskich, Towarzystwa
Historyczno-Literackiego im. dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej w Paryżu.
(należy wymienić tytuł projektu oraz dołączyć opinię kierownika projektu)
(Po 15 punktów za kierowanie projektem/grantem.
Po 8 punktów za udział w projekcie/grancie
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Po 3 punkty za złożenie wniosku przez BBN UKSW nie przyjętego do realizacji)

2.8.3. Udział w projektach/grantach finansowanych przez UKSW:
(Po 10 punktów za kierowanie projektem/grantem.
Po 5 punktów za udział w projekcie/grancie)

2.8.4. Inne projekty naukowe/granty badawcze finansowane przez podmioty nienaukowe.
(Po 5 punktów za kierowanie projektem/grantem.
Po 3 punkty za udział w projekcie/grancie):

2.8.5. Staż badawczy krajowy
. do 2 tygodni (2 pkt.)
. do 5 tygodni (4 pkt.)
. do 3 miesięcy (6 pkt.)
2.8.6. Staż badawczy zagraniczny
. do 2 tygodni (4 pkt.)
. do 5 tygodni (6 pkt.)
. do 3 miesięcy (8 pkt.)

3. Działalność dydaktyczna
otrzymano punktów
3.1. Ocena zaangażowania i jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami
(każdy przedmiot/wykopaliska oceniany odrębnie, ocenie podlega: sylabus, prowadzenie
zajęć oraz rozliczenie. Ocenie podlegają zajęcia prowadzone w ramach praktyk
doktoranckich.).*
poziom niski (0 pkt.)
poziom średni (4 pkt.)
poziom wysoki (8 pkt.)

3.2. Przygotowanie i opieka nad studentami w czasie wyjazdu naukowego (należy podać
terminy wyjazdów):
(jeden wyjazd -1 pkt.)
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4. Działalność organizacyjna
4.1 Udział w organizacji konferencji lub sympozjum poza UKSW i na UKSW:
(Tytuł konferencji i kiedy się odbyła)
(Po 3 punkty za udział w organizacji)

4.2 Udział w pracach administracyjnych i organizacyjnych uczelni / wydziału /instytutu
UKSW (np. pomoc przy rekrutacji na studia, pomoc w dziekanacie lub sekretariacie; należy
wymienić):
(1 pkt za każdą działalność)
4.3 Inna aktywność (np. członkostwo w organach Samorządu Doktorantów, w komisjach
senackich, rektorskich, wydziałowych, socjalnych, aktywny udział w pracach kół naukowych):
(3 pkt. za każdą działalność)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu o stypendium doktoranckie, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja.2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

…………………………………

(data i podpis doktoranta)
Do wniosku dołączam:
•

zaświadczenie o zaliczeniu poprzedniego roku studiów

•

zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowo-badawcze,
dydaktyczne i organizacyjne wykazywane we wniosku

•

opinię do punktu 1.8 albo 3.1

5. Opinia opiekuna naukowego (promotora) o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
(opinia jest punktowana od 0 do 40 punktów )
Elementy obligatoryjne, które powinny się znaleźć w opinii:
- postęp w pracy (0-10 pkt.)
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- zaangażowanie w działalność badawczą i organizacyjną (0-10 pkt.)
- zaangażowanie w działalność dydaktyczną i edukacyjną (0-10 pkt.)
- osiągnięcia, np. stypendia, nagrody, granty, wyróżnienia (0-10 pkt.)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

(data i podpis doktoranta oraz opiekuna naukowego)

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w
sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2017 r. poz. 1696) stypendium
doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu
zajęć dydaktycznych i realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną
uczelni (Wydział).
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