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Załącznik nr 2  
do Procedury oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018 

Nazwisko i imię doktoranta________________________________________________________ 
Wydział ______________________________________________________________________ 
Dziedzina/dyscyplina ____________________________________________________________ 
Nr albumu ________________________________________Rok studiów__________________ 
   

Nr sprawy:_____________________________ 
Wniosek złożony dn._____________________ 
 
 
______________________________________ 

podpis i pieczątka pracownika 

(część dla doktoranta) 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA DOKTORANTÓW II ROKU I KOLEJNYCH LAT 
STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

Nr sprawy:_____________________________ 
Wniosek złożony dn._____________________ 
 
 

_________________________________ 
podpis i pieczątka pracownika 

 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię doktoranta:_______________________________________________________________________________________ 

   Pesel:            Nr albumu:       

Adres do korespondencji: _______________________________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy:______________________________ Adres e-mail: _____________________________________________________ 

Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pieniężnych na konto: 

Nr rachunku:                           

 

DANE DOTYCZĄCE STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 

  Wydział: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

  Dziedzina/dyscyplina ________________________________________________________Rok studiów_______________ Rok  

 

 

 

 

 ______________________      ________________________________ 
        data                 podpis doktoranta       

 

….………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….……………… 

 
 
__________________________                _________________________________________ 

data     podpis Przewodniczącego Doktoranckiej Komisji Stypendialnej 

 

DECYZJA REKTORA: POZYTYWNA/NEGATYWNA 
 
_____________________     ___________________________ 

                                data                         podpis Rektora 

OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO ALBO PROMOTORA 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ______________________                                                                                      ________________________________ 
                                   data                                                                                                                                          podpis opiekuna naukowego/promotora 

OPINIA DOKTORANCKIEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

PUNKTY PRZYZNANE PRZEZ DOKTORANCKĄ KOMISJĘ STYPENDIALNĄ  

PUNKTY PRZYZNANE PRZEZ REKTORA  
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INFORMACJE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW PRZEZ DOKTORANTA 

 

I. TERMINOWA REALIZACJA PROGRAMU STUDIÓW DOKTORANCKICH 

Potwierdzenie terminowego uzyskania zaliczenia roku 
akademickiego (tj. data ostatniego zdanego przez doktoranta 
egzaminu/zaliczenia przewidzianego w planie i programie studiów 
doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 

 
 
 
 

(datę wypełnia pracownik dziekanatu) 

 
 
 
 

(data, podpis, pieczęć pracownika dziekanatu) 

 

 
 

II. ZANGAŻOWANIE DOKTORANTA 

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych 
Potwierdzenie przez 

promotora lub opiekuna 
naukowego (podpis) 

Punkty 
(przyznane przez Doktorancką 

Komisję Stypendialną) 

Punkty 
(przyznane przez 

Rektora US) 

II.1.1. 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach 
praktyk zawodowych (prowadzenie i/lub 
współprowadzenie zajęć dydaktycznych) 

 
 
 
 
Liczba godzin: 

   

II.1.2. 

Ocena jakości prowadzonych zajęć 
dydaktycznych (ocena/punkty) - max. 5 pkt 
(bardzo dobry (5,0) - 5 pkt, (dobry plus (4,5) - 
4 pkt, dobry (4,0) - 3 pkt, dostateczny plus 
(3,5) - 2 pkt, dostateczny (3,0) - 1 pkt) 

 
 
 
 
 

Punkty/Ocena: 

   

 
II.1.1.– wymaganym załącznikiem do wniosku w przedmiocie zajęć dydaktycznych jest kserokopia sprawozdania wykonanych zajęć dydaktycznych albo odpowiedniki: 
zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, ewentualnie poświadczenie o współprowadzeniu zajęć dydaktycznych od prowadzącego 
przedmiot, karta okresowych osiągnięć doktoranta; 
Zajęcia dydaktyczne – od 10 pkt do 25 pkt: 
1) od 10 h do 20 h – 10 pkt 
2) od 21 h do 40 h – 15 pkt 
3) od 41 h do 60 h – 20 pkt 
4) od 61 h do 90 h – 25 pkt 
II.1.2. – ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych: skala od 3,0 do 5,0. 
 

 
 

2. Realizacja badań naukowych 

Symbol 
 

Rodzaj działalności naukowej 

Liczba osiągnięć 
(max. 3 aktywności w 

danej kategorii) 
(wypełnia wnioskodawca) 

Punkty 
(przyznane przez 

Doktorancką Komisję 
Stypendialną) 

Punkty 
(przyznane przez 

Rektora US) 

II.2.1. Uzyskanie grantu badawczego NCN lub NCBiR - 30 pkt   
 

II.2.2. 
Uzyskanie grantu badawczego np.  Ministerstwa,  prezydenta miasta 
samorządowego itp. - 15  pkt 

  
 

II.2.3. 
Udział w zespołowym programie badawczym prowadzonym przez jednostkę 
organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową - 5 pkt 

  
 

II.2.4. 

Uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej: międzyuczelnianej lub międzyinstytucjonalnej (stypendium staż): 

powyżej 1 miesiąca - 8 pkt   
 

powyżej 1 tygodnia - 4 pkt   
 

Uczestnictwo w wymianie naukowej krajowej: międzyuczelnianej lub międzyinstytucjonalnej (stypendium staż): 
 

powyżej 1 miesiąca - 4 pkt   
 

powyżej 1 tygodnia - 2 pkt   
 

II.2.5. 

Nieodpłatne badania zlecone przez kierownika katedry/dyrektora instytutu związane z dyscypliną badawczą, którą zajmuje się jednostka, na rzecz której 
wykonywana jest rozprawa doktorska (z wykluczeniem badań statutowych jednostki, grantów i badań związanych z rozprawą doktorską) 

badania międzynarodowe powyżej 1 miesiąca - 8 pkt    

badania międzynarodowe powyżej 1 tygodnia - 6 pkt    
 

badania krajowe powyżej 1 miesiąca - 4 pkt    
 

badania krajowe powyżej 1 tygodnia - 2 pkt   
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II.2.1. – uzyskanie indywidualnie grantu badawczego NCN lub NCBiR jest punktowanie maksymalną liczbą punktów; uzyskanie grantu badawczego przez zespół 

badawczy – liczba punktów jest dzielona przez liczbę uczestników grantu. Uzyskanie grantu badawczego należy potwierdzić zaświadczeniem danej instytucji 

przyznającej grant, które musi zawierać następujące informacje: nazwę  programu, datę uzyskania grantu, liczbę uczestników projektu/grantu. 

II.2.2. – uzyskanie indywidualne grantu badawczego, np. Ministerstwa,  prezydenta miasta, samorządowego itp. jest punktowanie maksymalną liczbą punktów; 

uzyskanie grantu badawczego przez zespół badawczy – liczba punktów jest dzielona przez liczbę uczestników grantu. Uzyskanie grantu badawczego należy 

potwierdzić zaświadczeniem danej instytucji przyznającej grant, które musi zawierać następujące informacje: nazwę  programu, datę uzyskania grantu, liczbę 

uczestników projektu/grantu. 

II.2.3. - udział w zespołowym programie badawczym należy potwierdzić zaświadczeniem kierownika programu badawczego, które musi zawierać następujące 

informacje: nazwę i numer programu badawczego (jeżeli program badawczy nie posiada nadanego numeru należy niniejszą informację umieścić w zaświadczeniu), datę 

jego rozpoczęcia, czas trwania programu, zakres udziału wnioskodawcy w programie badawczym. 

II.2.4. - w przypadku uczestnictwa w wymianie naukowej należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające wymiany, wystawione przez jednostkę delegującą. 

Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia wymiany oraz miejsce pobytu. 

II.2.5. - badania statutowe jednostek, granty oraz badania związane z rozprawą doktorską nie będą podlegały punktacji jako nieodpłatne badania zlecone. 
 

 

 
Za zaświadczenie potwierdzające publikacje naukowe uznaje się: 

 w przypadku artykułów naukowych opublikowanych: kserokopia okładki publikacji, spis treści z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem artykułu, listę 
recenzentów (nie dotyczy symbolu III.1.5) oraz miesięczną datę wydania publikacji; 

 przypadku artykułów naukowych nieopublikowanych: zaświadczenie o przyjęciu do druku wraz z datą przyjęcia publikacji do druku oraz potwierdzenie 
uzyskania opinii recenzenckiej artykułu (nie dotyczy symbolu III.1.5.), monografii, podpisane i opieczętowane przez odpowiednią osobę lub instytucję; 

 listy czasopism naukowych punktowanych: Journal Citation Reports (JCR), European Reference Index for the Humanities (ERIH), Thomson Scientific Master 
Journal List (lista filadelfijska) oraz lista Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punkty w tej kategorii będą przyznawane w oparciu o ww. listy aktualne 
na dzień złożenia przez doktoranta wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego; 

 monografia naukowa – spójne tematycznie opracowanie naukowe, przedstawiające określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, poddane 
procedurze recenzji wydawniczej, opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map, posiadająca objętość co najmniej 
6 arkuszy wydawniczych lub będącą mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu; 

 rozdział w monografii naukowej – opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odpowiadającej tej objętości tekstu odrębnie 
publikowane mapy oraz hasła opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, 
spełniających wymogi monografii naukowej; 

 redakcja publikacji - do trzech redaktorów publikacji punkty są przyznawane na osobę. W przypadku większej liczby redaktorów punkty są przyznawane 
procentowo, według wielkości wkładu procentowego ocenionego przez redaktora naczelnego;  

 w przypadku współautorstwa artykułu, pracy - wkład procentowy w publikację powinien być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem z podpisem 

 współautora/współautorów publikacji lub promotora/opiekuna naukowego. Ilość punktów jest przyznawana adekwatnie do wielkości wkładu procentowego 

współautora/współautorów.  

 
 

Symbol 

 
Rodzaj sesji naukowych (konferencja, seminarium, inne) 

Liczba sesji 
(max. 3 aktywności  
w danej kategorii) 

(wypełnia wnioskodawca) 

Punkty 
(przyznane przez 

Doktorancką Komisję 
Stypendialną) 

Punkty 
(przyznane przez 

Rektora US) 

III.1.9. Sesja zagraniczna - 8 pkt   
 

III.1.10 Sesja międzynarodowa w kraju - 6 pkt   
 

III.1.11 Sesja ogólnopolska - 4 pkt     
 

 
Za czynny udział w sesji naukowej uznaje się: wygłoszenie referatu, prezentację posteru, głos w dyskusji panelowej w charakterze eksperta (pod warunkiem 
udokumentowania aktywności eksperckiej w opublikowanym sprawozdaniu z konferencji). Wymaganym załącznikiem do wniosku w przedmiocie czynnego udziału 
w sesjach naukowych jest: certyfikat uczestnictwa albo zaświadczenie potwierdzone przez właściwy organ i zawierające następujące informacje : datę, miejsce sesji, 
organizatora konferencji, zasięg konferencji (zagraniczna, międzynarodowa w kraju, ogólnopolska), temat sesji oraz formę i tytuł wystąpienia wnioskodawcy. 
W przypadku wielu autorów należy wskazać wielkość wkładu procentowego wnioskodawcy. Wielkość wkładu procentowego wnioskodawcy należy potwierdzić 
stosownym zaświadczeniem. Punkty za czynny udział w sesji naukowej są przyznawane jednorazowo, niezależnie od liczby aktywności na danej sesji. 
Konferencje online (internetowe) w kategorii: czynny udział w sesjach naukowych związanych z obszarem badawczym w roku akademickim poprzedzającym przyznanie 
stypendium, nie będą punktowane. 

III. POSTĘPY W PRACY NAUKOWEJ I PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

1. Postępy w pracy naukowej 

Symbol 
 

Rodzaj publikacji 

Liczba publikacji 
(max. 5 publikacji w 

danej kategorii) 
(wypełnia wnioskodawca) 

Punkty 
(przyznane przez 

Doktorancką Komisję 
Stypendialną) 

Punkty 
(przyznane przez 

Rektora US) 

III.1.1. Monografia naukowa (książka) w języku obcym - 25 pkt   
 

III.1.2. Monografia naukowa (książka) w języku polskim - 20 pkt   
 

III.1.3. Rozdział w monografii naukowej w języku obcym - 5 pkt   
 

III.1.4. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim – 4 pkt   
 

III.1.5. 
Artykuł naukowy w języku obcym lub w języku polskim w recenzowanym 
czasopiśmie krajowym lub zagranicznym z list - wartość z listy czasopism 
punktowanych x 2,5 pkt 

  
 

III.1.6. 
Artykuł naukowy recenzowany w czasopiśmie spoza listy, pracy zbiorowej lub 
w publikacji pokonferencyjnej w języku obcym - 5 pkt 

  
 

III.1.7. 
Artykuł naukowy recenzowany w czasopiśmie spoza listy, pracy zbiorowej lub 
w publikacji pokonferencyjnej w języku polskim - 4 pkt 

  
 

III.1.8. Redakcja publikacji - 5 pkt   
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III.2.1. - w przypadku, gdy zostanie otwarty przewód doktorski należy podać datę podjęcia uchwały przez Radę Wydziału w przedmiotowej sprawie, a także dołączyć 

kserokopię uchwały lub zawiadomienia o jej podjęciu. Otwarcie przewodu doktorskiego należy wykazać tylko jeden raz. 

III.2.2. - punkty zostaną przyznane za postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej  w stosunku do roku akademickiego poprzedzającego przyznanie stypendium. 

 

 

 

 

Szczegółowe zestawienie przyznanej punktacji potwierdzające spełnienie kryteriów do przyznania stypendium 

Kryteria 
Punkty przyznane 
przez Doktorancką 

Komisję Stypendialną 

Punkty przyznane przez 
Rektora US 

Terminowa realizacja programu studiów doktoranckich 
  

Zaangażowanie 
doktoranta 

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
ramach praktyk zawodowych 

 
 

  

2. Realizacja badań naukowych 
 

 
 

Postępy w pracy 
naukowej i przygotowaniu 
rozprawy doktorskiej 

1.Postępy w pracy naukowej   
 

 
 

  

2. Postępy w przygotowaniu rozprawy 
doktorskiej 

 

OGÓŁEM:    

 

 

 

 

 

Doktorancka Komisja Stypendialna 

na posiedzeniu w dniu ……………… przyznała łącznie punktów  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej 

Symbol 
Postępy  

Potwierdzenie 
przez promotora lub 
opiekuna naukowego 

(podpis) 

Punkty 
(przyznane przez 

Doktorancką Komisję 
Stypendialną) 

Punkty 
(przyznane 

przez 
Rektora) 

III.2.1. Otwarcie przewodu doktorskiego - 30 pkt 
data: 

   

III.2.2. 

Punkty przyznane za postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej – max. 9 
pkt: 
1) od 1 do 3 pkt – napisana ¼ pracy doktorskiej, zgodnie z projektem 
badawczym lub zebrany i uporządkowany materiał badawczy (z zebraną i 
uporządkowaną bibliografią do pracy); 
2) od 4 do 6 pkt  – praca doktorska napisana w 50 % zgodnie z projektem 

badawczym lub zebrany i uporządkowany materiał badawczy do całej pracy; 

3) od 7 do 9 pkt – pierwsza wersja pracy doktorskiej, napisana zgodnie z 

projektem badawczym. Punkty: 
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DOKUMENTACJA DO WNIOSKU ( tylko w języku polskim) 

 

1. ........................................................................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................................................................................ 

6. ........................................................................................................................................................................................................ 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY PRZEDMIOCIE PRZYZNANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W ROKU  
AKADEMICKIM 2017/2018 

 
 

Oświadczam, że: 

 jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, na podstawie art. 233 § 1 w zw. z § 6 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 t.j. ze zm.)  oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 226 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.); 

 dane zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz z Procedurą oceny wniosków 
o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018; 

 zapoznałam/em się z Procedurą oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim w roku 

akademickim 2017/2018 i zobowiązuję się do jego przestrzegania; 

 zobowiązuję się do zwrotu świadczeń pobranych na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych lub oświadczeń, stanowiących 
świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 t.j.) 
i podlegających zwrotowi na zasadach określonych przez przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu; 

 zobowiązuje się do powiadomienia Rektora o dacie nadania stopnia naukowego doktora przez Radę Wydziału w terminie 7 dni od daty 
zaistniałej okoliczności; 

 w przypadku braku rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego na dzień składania wniosku, zobowiązuję się do jego dostarczenia 
na właściwym druku US do odpowiedniego organu, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku; 

 w przypadku zmiany okoliczności mającej wpływ na prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego (tj. rezygnacji ze studiów, skreślenia 
z listy doktorantów) zobowiązuję się w terminie 7 dni od daty zaistniałej okoliczności do powiadomienia o tym fakcie odpowiedni organ 
uczelni; 

 w przypadku zmiany adresu do korespondencji lub zmiany numeru rachunku bankowego zobowiązuję się w terminie 7 dni od daty zaistniałej 
zmiany do powiadomienia o tym fakcie odpowiedni organ uczelni; 

 zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.j.) wyrażam 
zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałam/em  
poinformowana/y o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

 
 
 
 
 
 
                     _______________________________                                                               ________________________________            

                     miejscowość, data                      podpis doktoranta 
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     OŚWIADCZENIE 
w sprawie wskazania studiów, na których będzie pobierane  stypendium doktoranckie  

w roku akademickim 2017/2018 
 

 

DANE OSOBOWE DOKTORANTA 

 
Imię i nazwisko doktoranta:__________________________________________________________________________ 
 
Nr albumu   

 
Wydział: _______________________________________________________________________________________ 
 
Dziedzina/dyscyplina:________________________________________________________________ Rok studiów:____________ 

 
Adres do korespondencji: ___________________________________________________________________________ 
 
 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WSKAZANIA STUDIÓW, NA KTÓRYCH BĘDZIE POBIERANE STYPENDIUM 
DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, na podstawie art. 233 § 1 w zw. z § 6 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 t.j. ze zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej 
z art. 226 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).  
 
 
 Oświadczam, że w bieżącym roku akademickim stypendium doktoranckie będę pobierać na studiach 

doktoranckich w ramach dziedziny/dyscypliny:________________________________________________________________ 

Wydział:_________________________________________________________________________________________________ 

Uczelnia: ________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________                __________________________________ 

 miejscowość, data                                                                             podpis doktoranta 
 

 
 

WYPEŁNIA PRACOWNIK SEKCJI DS. STYPENDIÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI 

 

Uwagi: 

____________________________ 
data złożenia oświadczenia, podpis i pieczątka pracownika 

 
 

 
 

      


