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WNIOSEK O PRZYZNANIE 

ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORACKIEGO 

Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ 

DLA DOKTORANTÓW II i KOLEJNYCH LAT STUDIÓW DOKTORANCKICH 

UAP 

 

 

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

(nazwisko i imię doktoranta) 

 

PESEL............................................................. 

 

 

Rok studiów......................................................Wydział.................................................. 

 

Forma studiów: □ stacjonarne       □ niestacjonarne 

 

Adres zameldowania  ...................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania w trakcie studiów (korespondencyjny) 

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

 

Telefon kontaktowy.............................................e-mail.................................................. 

 

 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

 

 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji (art. 233 §1 
kodeksu karnego), odpowiedzialności na podstawie art. 286 kodeksu karnego oraz 
odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 
 
1. wszystkie informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą, 
 
2. oświadczam, że zapoznałem(am) się z kryteriami przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego, spisanymi w treści Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i 
zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów UAP. 

 
Proszę o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim ………………………….. 
 
Poniżej wskazuję okoliczności uzasadniające mój wniosek oraz dowody ich zaistnienia. 
 

 
……………………………………………………………. 

(data, podpis doktoranta) 



2 

 

 
 

UWAGA! 
Należy wykazać wyłącznie osiągnięcia, które doktorant uzyskał w poprzednim roku akademickim (tj. od 1 
października do 30 września br.).  
Wszystkie wykazane osiągnięcia muszą być odpowiednio udokumentowane! 
W przypadku, gdy liczba osiągnięć nie pozwala na ich pomieszczenie w poniższym formularzu należy pozostałe 
osiągnięcia przedstawić na dodatkowej kartce z odwołaniem do konkretnej rubryki poniższej tabeli.  

 
 
 

 

KATEGORIE 
 

 

OSIĄGNIĘCIA DOKTORANTA 

 
I. OSIĄGNIĘCIA W PRACY 
DYDAKTYCZNEJ 
 

WYPEŁNIA DOKTORANT 

1. prelekcje na konferencjach 
międzynarodowych (seminariach 
itp.) 

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

2. prelekcje na konferencjach 
krajowych (seminariach itp.) 

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

 

3. organizacja warsztatów lub 
plenerów 
 

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

 
4. udział w warsztatach lub 
plenerach 

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

 
5. inne osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej 

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

 
II. OSIĄGNIĘCIA W PRACY 
BADAWCZEJ 
 

WYPEŁNIA DOKTORANT 

1. międzynarodowe nagrody i 
wyróżnienia za działalność 
badawczą  

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

2. udział w międzynarodowych 
projektach badawczych 

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



3 

 

3. krajowe nagrody i wyróżnienia za 
działalność badawczą 

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

4. udział w krajowych projektach 
badawczych 

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

5. publikacje badawcze (według 
punktacji z listy MNiSW) 

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

6. inne osiągnięcia w pracy 
badawczej 

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

III. OSIĄGNIECIA ARTYSTYCZNE 
 

WYPEŁNIA DOKTORANT 

 
1. indywidualne nagrody i 
wyróżnienia oraz wystawy 
międzynarodowe (konkursy, 
festiwale, biennale itp.) 

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

 
2. indywidualne nagrody i 
wyróżnienia oraz wystawy krajowe 
(konkursy, festiwale, biennale itp.) 

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

3. zbiorowe nagrody i wyróżnienia 
oraz wystawy międzynarodowe 
(konkursy, festiwale, biennale itp.) 

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

4. zbiorowe nagrody i wyróżnienia 
oraz wystawy krajowe(konkursy, 
festiwale, biennale itp.) 

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

5. Inne osiągnięcia artystyczne 

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

 
 
DALSZE OSIĄGNIĘCIA: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

……………………………………………………………. 
(data, podpis doktoranta) 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Komisja Doktorancka         Poznań, dnia ……………………….. 

przy Wydziale …………………………………………… 

UAP 

 

KARTA PUNKTACJI 

 

Po rozpoznaniu wniosku Doktoranta, w oparciu o przedstawione dowody, Komisja 

Doktorancka przy Wydziale ………………………………………………….. postanowiła przyznać 

doktorantowi następującą liczbę punktów: 

 

 

KATEGORIE 
 

 
 

 

I. OSIĄGNIĘCIA W PRACY DYDAKTYCZNEJ 
 

OGÓLNA - …… 

KRYTERIUM UZNANE OSIĄGNIĘCIA 
PUNKTY ZA 

OSIĄGNIĘCIA 
PUNKTY ZA 
KRYTERIA 

 
1. prelekcje na 
konferencjach 
międzynarodowych 
(seminariach itp.) 

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

 

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

….. 

 
2. prelekcje na 
konferencjach 
krajowych 
(seminariach itp.) 

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

 

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

 
….. 

 
3. organizacja 
warsztatów lub 
plenerów 

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

 

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

….. 

 
4. udział w 
warsztatach lub 
plenerach 

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

 

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

….. 

 
5. Inne osiągnięcia w 
pracy dydaktycznej 

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

 

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

….. 
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II. OSIĄGNIĘCIA W PRACY BADAWCZEJ 

 

OGÓLNA - …… 

KRYTERIUM UZNANE OSIĄGNIĘCIA 
PUNKTY ZA 

OSIĄGNIĘCIA 
PUNKTY ZA 
KRYTERIA 

1. międzynarodowe 
nagrody i wyróżnienia 
za działalność 
badawczą 

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

 

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

 

….. 

2. udział w 
międzynarodowych 
projektach 
badawczych 

 

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

 

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

 

….. 

3. krajowe nagrody i 
wyróżnienia za 
działalność badawczą 

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

 

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

 

….. 

4. udział w krajowych 
projektach 
badawczych 

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

 

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

 

….. 

5. publikacje badawcze 
(według punktacji z 
listy MNiSW) 

 

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

 

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

….. 

6. inne osiągnięcia w 
pracy badawczej 

 
   

 

III. OSIĄGNIECIA ARTYSTYCZNE 

 
OGÓLNA - …… 

KRYTERIUM UZNANE OSIĄGNIĘCIA 
PUNKTY ZA 

OSIĄGNIĘCIA 
PUNKTY ZA 
KRYTERIA 

1. indywidualne 
nagrody i wyróżnienia 
oraz wystawy 
międzynarodowe 
(konkursy, festiwale, 
biennale itp.) 

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

 

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

 

….. 

2. indywidualne 
nagrody i wyróżnienia 
oraz wystawy krajowe 
(konkursy, festiwale, 
biennale itp.) 

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

 

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

…………………………… 
 

….. 
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3. zbiorowe 
nagrody i wyróżnienia 
oraz wystawy 
międzynarodowe 
(konkursy, festiwale, 
biennale itp.) 

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

 

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

 

….. 

4. zbiorowe 
nagrody i wyróżnienia 
oraz wystawy krajowe 
(konkursy, festiwale, 
biennale itp.) 

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

 

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

 

….. 

5. Inne osiągnięcia 
artystyczne 

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

 

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

….. 

 
 

RAZEM 
 
 
 

KATEGORIA I KATEGORIA II KATEGORIA III 

……… 
…… …… ….. 

 

W związku z powyższym wskazujemy, że w ocenie Komisji Doktoranckiej oraz 

mając na uwadze listę rankingową sporządzoną dla potrzeb rozpoznania 

wniosków o zwiększenie stypendium, wnioskodawca*:  

□ spełnia kryteria uzyskania zwiększenia i znalazł się w gronie 30 % najlepszych 

doktorantów danego roku, 

□ spełnia kryteria uzyskania zwiększenia, jednak nie znalazł się w gronie 30 % 

najlepszych doktorantów danego roku, 

□ nie spełnia kryteriów uzyskania zwiększenia. 

 

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI DOKTORANCKIEJ: 

 

 

 

* zakreślić właściwe. 


