Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,
wprowadzonego Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 51/2013 z dnia 1 października r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów
w roku akademickim 20........ / 20........

Data złożenia wniosku:

................... 20.......r.
Zar ej e str o wan o :

Komisja Stypendialna Doktorantów

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

Część I.
1. Dane doktoranta ubiegającego się o świadczenie:
Imię i nazwisko:
..................................

Imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki:

(podpis)

Opiekun naukowy/promotor:

Numer indeksu:

rok studiów:

Adres zameldowania na pobyt stały (ulica z nr, miejscowość z kodem poczt.)

e-mail:

Telefon:

2. Wnoszę o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów oraz o przekazywanie
go na moje konto bankowe:
Nazwa banku:
(oraz oddział)

Numer rachunku
bankowego

Część II. Kryteria oceny (suma punktów: max. 60 pkt) – osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego:

1. Oceny z EGZAMINÓW objętych programem studiów w r. akad.: 20......../20....... (max. 40 punktów):
Lp.

Nazwa przedmiotu

Nazwisko i imię egzaminującego

OCENA

Podpis opiekuna /
kierownika studiów

1
2
3
4

ŚREDNIA OCEN:

Liczba punktów:

2. Ocena postępów w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (max. 20 punktów):

OCENA:

Lp.
1

postępów w pracy naukowej

2

postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej

Liczba punktów

Podpis opiekuna naukowego
/ promotora

(max. 10 pkt)
(max. 10 pkt)

Łączna liczba przyznanych punktów:

1

3. Pozostałe formy aktywności, praca społeczna na rzecz uczelni, w tym w kołach i organizacjach doktorantów i samorządzie
doktorantów, udział w projektach badawczych (np. uzyskane granty) itp.:
Lp.

Krótki opis działalności/aktywności, nazwa organizacji
itp.

Sprawowane funkcje,
wykonywane obowiązki

Podpis osoby
potwierdzającej dane

Liczba
punktów

1

2

Łączna liczba punktów za aktywność:

Część III. Oświadczenia ubiegającego się o stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk) oraz odpowiedzialności
cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:

- podane przeze mnie we wniosku dane, w szczególności zawarte w Części I i II są zgodne ze stanem faktycznym,
- przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty są zgodne z prawdą, a załączone i poświadczone przeze mnie
kopie dokumentów są zgodne z oryginałami,
- zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AWFiS danych osobowych
zawartych we wniosku oraz podtrzymuję wniosek zawarty w części I.2.

Gdańsk, dn.:..................... 20........ r. .............................................................................................................

Część IV. (wypełnia

(czytelny podpis doktoranta złożony w obecności pracownika dziekanatu)

kierownik studiów/dzie kanat/komisja)
1. Posumowanie liczby uzyskanych punktów:
Łączna liczba punktów z części II wniosku w pozycjach:
Cz. I I. 1.
Cz. I I. 2.
Cz. I I. 3.
średnia ocen

ocena postępów

2. Miejsce na liście rankingowej:

Ł ączn a l ic zb a
p u n któ w

aktywność społeczna

.

Część V. ( w y p e ł n i a

Wydziałowa Komisja Stypendialna)
Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów postanowiła:
1. nie przyznać stypendium za wyniki w nauce (krótkie uzasadnienie):

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

2. przyznać stypendium za wyniki w nauce w miesięcznej wysokości:
Kwota stypendium:

(Data i podpis WKSD)*

UWAGI (w tym np.: odwołania, zmiana wysokości przyznanych świadczeń) :

Do wn io sku d oł ąc za m n a st ęp u j ąc e d oku m en ty :
1.
2.
3.

2

