
Załącznik do Zarządzenia …………………………….. 

 

 

 

 

W N I O S E K 

o przyznanie stypendium doktoranckiego 

w roku akademickim 20 .............. / 20 .......  

na kierunku .............................................  
 

Rektor 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Część I. 

(wypełnia doktorant) 

Dane doktoranta ubiegającego się o stypendium doktoranckie: 

Imię i nazwisko: Imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki: 

Kierunek studiów doktoranckich: rok studiów: 

Adres zameldowania na pobyt stały (ulica z nr, miejscowość z kodem poczt.) Opiekun naukowy/promotor: 

Telefon i inne dane kontaktowe: 

Wnoszę o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o przekazywanie go na moje konto bankowe / 

wypłatę w kasie (niepotrzebne skreślić): 
Nazwa banku: (oraz 

oddział) 
 

Numer 

rachunku 

bankowego 

                          

 
 

Kielce, dn.: ........................ 20 ........ r.      ………………………………………………………………… 
(czytelny podpis doktoranta) 

Część II. (dotyczy doktorantów I roku studiów) 
 

(wypełnia kierownik studiów doktoranckich) 

 

Postępowanie rekrutacyjne: 

Doktorant uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym ..............................punktów, zajmując ... miejsce na 

liście kandydatów. 
 

 
 

……………………………………………………………… 
(podpis Kierownika studiów doktoranckich) 

Data złożenia wniosku  
u kierownika studiów 
doktoranckich:  
…………………..20 ..... r. 
Zar ej es tro w ano :  

 



Część III. (dotyczy doktorantów kolejnych lat studiów) 
 
A (wy p ełn ia  k iero wn ik  s t u di ów  d okt ora n ck i ch )  

 
Doktorant terminowo realizuje program studiów doktoranckich. 
 
Doktorant w roku akademickim  ...................... / ............  uzyskał następujące oceny z egzaminów 
objętych programem studiów doktoranckich: 
 

L.p. Przedmiot egzaminu Ocena 

   

   

   

   

 
Doktorant przeprowadził zajęcia dydaktyczne samodzielnie w wymiarze  .................................  godzin, 
hospitował w wymiarze ............................................... w ramach praktyk zawodowych. 
 
W ocenie parametrycznej dorobku naukowego za rok akademicki ………… przeprowadzonej na 
podstawie Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz 
uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach doktorant uzyskał 
………………………. punktów. 
 
 

............................................................... 
(podpis Kierownika studiów doktoranckich) 

 
 
 
B (wypełn ia promo tor  a lbo op iekun n auko wy)  

 

Doktorant wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej w roku 

akademickim poprzedzającym złożenie wniosku poprzez: 

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

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

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

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

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

 

Doktorant angażował się w realizację badań naukowych prowadzonych na Wydziale poprzez: 

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

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

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

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

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

 
 
 



W związku z powyższym wydaję następującą opinię: 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

………………………………………………………… 
(podpis opiekuna naukowego/promotora) 

 
 
 
Część IV. 
 
(wypełnia Komisja Doktorancka) 

 
1. Doktorant spełnia wymagania formalne do przyznania stypendium. 
 
2. Opinia komisji: 

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

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

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

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

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

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

 
3. Komisja rekomenduje / nie rekomenduje doktoranta do przyznania stypendium 

 

 

Podpisy członków Komisji Doktoranckiej: 

1…………………………………………………………………  

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

3….................................................................  

 


