
Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego tryb przyznawania stypendium doktoranckiego  
i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej,  

zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych  

 
Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej 
                                       

Kraków, …………………………… 

 
………………………………………………………………………………… 
 (imię / imiona i nazwisko) 

           
 (numer PESEL) 
 
………………………………………………………………………………… 
(nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość  

– dla osób, które nie posiadają numeru PESEL) 

 
…………………..……………………………………………………………. 
 
 
…………………..…………...................................................................... 
adres do korespondencji 

 
……………..………………………………………….................................. 
 nazwa wydziału 

 
……………..……………….. 
 rok studiów 
 
………………………………………………………… 
numer ewidencyjny doktoranta (numer legitymacji)        

 
Rektor Politechniki Krakowskiej 
za pośrednictwem 
Doktoranckiej Komisji Stypendialnej 

        

Zwracam się z prośbą o przyznanie (zaznaczyć znakiem X): 

☐stypendium doktoranckiego 

☐zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

w okresie od …………………. do ………………….. w oparciu o kryteria określone w ustawie 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 
oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia  
2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 558), 
zgodnie z Regulaminem określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego 
i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania 
osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych (tekst jednolity – załącznik  
nr 3 do Zarządzenia nr 30 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia  4 
lipca 2016 r.) 

Informacje potwierdzające spełnienie wymaganych kryteriów:  

1. przez doktoranta I roku studiów: 

 ocena albo liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym: …………………..…….. 

2. przez doktoranta II, III albo IV roku studiów, w tym doktoranta, który uzyskał zgodę na 
przedłużenie studiów doktoranckich: 
1)   terminowość realizacji programu studiów doktoranckich: TAK/NIE 

data zaliczenia roku studiów: ……………………… 

2) liczba godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych 
(potwierdzona w dokumentach służących do rejestrowania toku studiów doktoranta): 
……………………… 



3)    szczegółowe sprawozdanie z realizacji badań naukowych w ramach prac badawczych 
prowadzonych przez jednostkę organizacyjną PK, potwierdzone podpisem dyrektora 
instytutu (załącznik nr 1 do wniosku), 

4)    opinia opiekuna naukowego albo promotora potwierdzająca uzyskanie przez doktoranta 
postępów w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (załącznik nr 2 do 
wniosku), 

5)    uzyskana liczba punktów za działalność naukową, badawczą i dydaktyczną obliczona 
zgodnie z Zasadami punktowania osiągnieć doktorantów:  ……..………...……… 

   oraz dokumenty potwierdzające prawidłowe obliczenie powyższych punktów;  
 załączniki do wniosku (należy podać nazwę załącznika):  

zał. nr ………. – ……………………………………………………………………………… 
zał. nr ………. – ……………………………………………………………………………… 
zał. nr ………. – ……………………………………………………………………………… 

 
  ……………………………………..…… 

 podpis doktoranta 

 
 
 
ADNOTACJE KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH: 
 

data wpływu wniosku:  ……………………………………. 
 

podpis:  ………………………. 

 

 
Szczegółowa opinia Doktoranckiej Komisji Stypendialnej z dnia ………………………………………..….. 

(w uzasadnieniu opinii należy wskazać nazwę aktu prawnego  i właściwy przepis prawny, tj. artykuł lub paragraf będący   podstawą 
wydania opinii) 

☐dotycząca przyznania stypendium doktoranckiego  

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

☐dotycząca przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

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

Podpisy członków Doktoranckiej Komisji Stypendialnej: 
 
1. ................................................................... ……………………………………………………………… ……..…………………… 

                  (tytuł /stopień naukowy)                                    (imię i nazwisko)                    (podpis) 

2. .................................................................. ……………………………………………………………… ……………………………. 

                 (tytuł /stopień naukowy)                                    (imię i nazwisko)                    (podpis) 

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

                 (tytuł /stopień naukowy)                                    (imię i nazwisko)                    (podpis) 

 
          

………………………….……………….…… 

                                                                                 podpis i pieczęć Przewodniczącego 
                                                                                       Doktoranckiej Komisji Stypendialnej 


