Załącznik nr 1 do Regulaminu

....................................................
Imię i nazwisko doktoranta
Nr PESEL 1............................................
Wydział: ...............................................
Dyscyplina naukowa: ...........................
Rok studiów ............ Nr albumu ..........
.......................................................................................................
Adres stałego miejsca zamieszkania

JM Rektor
Politechniki Opolskiej
........................................
........................................................
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
Proszę o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej
na dofinansowanie zadań projakościowych na stacjonarnych studiach doktoranckich na
Politechnice Opolskiej na okres od ............... do .................... w roku akademickim
....................................................... .
Do wniosku załączam opinię opiekuna naukowego (promotora) o postępach w pracy
naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Opole, dnia ....................

.............................................
(podpis doktoranta)

Oświadczenie uczestnika studiów doktoranckich o otwarciu przewodu doktorskiego
Otwarty przewód
doktorski

 TAK

 NIE

Liczba punktów

.....

Oświadczenie uczestnika studiów doktoranckich o publikacjach
W okresie od …………. do ………….. opublikowałem/am* następujące pozycje
literaturowe i zgromadziłem/am* następującą ilość punktów (dołączyć ksero pierwszej strony
artykułu)2:

1
2

W przypadku braku numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W przypadku publikacji opracowanej przez kilku autorów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby
autorów z wyłączeniem opiekuna naukowego lub promotora.

Czasopismo wyróżnione na liście filadelfijskiej (lista A MNiSW)

12 pkt

Czasopismo PAN/międzynarodowe (lista B MNiSW)

10 pkt

Zwarte opracowanie akademickie, np. rozdział

8 pkt

Czasopismo o zasięgu ogólnopolskim

8 pkt

Lp.

Autor/autorzy

Tytuł

Konferencja naukowa (materiały konferencyjne):
- w języku obcym
- w języku polskim

6 pkt
4 pkt

Zeszyty naukowe:
- w języku obcym
- w języku polskim

6 pkt
5 pkt

Nazwa czasopisma,
konferencji, zeszytu

Data
wydania

Liczba
punktów

SUMA

Opole, dnia ....................................

....................................
(podpis doktoranta)

Opinia komisji doktoranckiej
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Opole, dnia ............................................

...........................................................
(podpis Przewodniczącego Komisji)

…………………………………………………………………….
(podpisy pozostałych członków Komisji)

__________________________________________________________________________________

Decyzja Rektora w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego
w roku akademickim …………..
Przyznaję zwiększenie/nie przyznaję zwiększenia* stypendium doktoranckiego w wysokości
............................................... na okres od ............................... do .....................................,
z zastrzeżeniem, że wypłata zwiększenia stypendium doktoranckiego w okresie od stycznia do
września nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Politechnikę Opolską środków na finansowanie
zwiększenia stypendiów doktoranckich ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ciągu roku budżetowego.
Opole, dnia .....................................

............................................
(podpis Rektora)

* niepotrzebne skreślić

