
Do użytku wewnętrznego 

Wersja ujednolicona wraz  

z wprowadzonymi zmianami 

 
Zarządzenie Nr  31 /2014  

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 25 sierpnia 2014 r. 

 
w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich   oraz 

zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim 

 

 

Na podstawie postanowień art. 66 ust. 2, art. 200 i art. 200 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011 r. , nr 225, 

poz. 1351)  i § 38 Statutu Uniwersytetu Opolskiego zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

W Uniwersytecie Opolskim wprowadza się „Regulamin przyznawania stypendiów 

doktoranckich  oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim” stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia 

i Studentów. 

§ 3 

 

Traci moc zarządzenie nr 17/2013 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 marca 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich   oraz 

zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

 
Załącznik do zarządzenia nr 31/2014 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia  25.08.2014  r. 

 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich  

oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  

na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim 

 

                                                                                            § 1 

 

Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich. 

 

§ 2 

 

1. Stypendium doktoranckie przyznaje Rektor na wniosek doktoranta, po zaopiniowaniu 

przez Komisję doktorancką właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 

Opolskiego. 

 

2. Komisję doktorancką powołuje Rektor.  

 

3. W skład Komisji doktoranckiej wchodzi: 

1) co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich 

(opiekunów naukowych) zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu 

Opolskiego posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo 

doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin 

artystycznych, albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami 

doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 

w tym wszyscy kierownicy studiów doktoranckich jednostki organizacyjnej,  

2) oraz co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów każdego kierunku studiów 

prowadzonych w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego, delegowany 

przez Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego. 

 

4. Funkcję przewodniczącego Komisji pełni kierownik studiów doktoranckich. W 

przypadku, gdy w skład Komisji wchodzi więcej kierowników studiów doktoranckich, 

wybierają oni spośród siebie przewodniczącego Komisji. 

 

5. W przypadku parzystej liczby członków komisji, w sytuacji nierozstrzygniętej, głos 

decydujący ma przewodniczący. 

 

6. Dziekan wydziału przedkłada Rektorowi proponowany skład komisji w terminie do 20 

września każdego roku. 

§ 3 
 

1. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje 

program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w: 

1) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 



2) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną 

Uniwersytetu Opolskiego. 

 

2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

3. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o 

przyznanie stypendium doktoranckiego: 

1) uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich; 

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.  

 

§ 4 

 

1. Komisja doktorancka dla oceny wniosków przyjmuje następujące wagi:  
 

 średnia ocen z kursów zrealizowanych w poprzednim roku - 20 % 

 ocena aktywności publikacyjnej (naukowej)   - 35 % 

 ocena aktywności konferencyjnej     - 30 % 

 projekty badawcze realizowanie przy współpracy z jednostką  

naukową (z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków  

statutowych dla młodych naukowców oraz uczestników  

studiów doktoranckich)      -  15 % 

 

2. Ocena aktywności publikacyjnej jest sumą punktów za: 
 

 autorstwo monografii naukowej   - 6 pkt. 

 autorstwo recenzowanego artykułu naukowego w czasopiśmie   

punktowanym, rozdział w zbiorowej pracy naukowej  - 5 pkt. 

 autorstwo recenzowanego artykułu naukowego w publikacji  

niepunktowanej   - 3 pkt. 

 redakcję zbiorowej pracy naukowej  - 3 pkt. 

 autorstwo innej publikacji o charakterze naukowym  -  1 pkt. 

 

 

Do oceny zalicza się tylko publikacje wydane. Teksty złożone do druku nie są 

uwzględniane. 
 

3. Ocena aktywności konferencyjnej jest sumą punktów za: 
 

 referat wygłoszony na konferencji naukowej zagranicznej -  6 pkt. 

 referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji  

naukowej w kraju        4 pkt. 

 referat wygłoszony na konferencji naukowej regionalnej  

i ogólnopolskiej        3 pkt. 

 referat wygłoszony na środowiskowej sesji naukowej  -  1 pkt 

 przedstawiony poster      -  1 pkt 

 



4. Ocena projektów badawczych realizowanych przy współpracy z jednostkami naukowymi 

jest sumą punktów za zajmowane w projekcie stanowisko:  

 kierownika projektu        -  5 pkt. 

 osoby zaangażowanej w projekt nie będącej jego kierownikiem -  3 pkt. 

 

§ 5 
 

Ilość stypendiów doktoranckich oraz ich wysokość na każdy rok akademicki określa Rektor 

na wniosek Rektorskiej Komisji Budżetowej. W planie rzeczowo - finansowym wyodrębnia 

się środki na finansowanie tych stypendiów. 

 

§ 6 

 

1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na wniosek złożony przez doktoranta do 

właściwego kierownika studiów doktoranckich w terminie do 15 października roku 

akademickiego, na który stypendium będzie przyznawane. 

 

2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego powinien zawierać:  

1) dane osobowe doktoranta; 

2) opinię opiekuna naukowego lub promotora na temat postępów w przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej; 

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3 lub § 

3 ust. 2. 

 

3. Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

4. Komisja doktorancka przystępuje do rozpatrywania wniosków nie wcześniej niż 

następnego dnia po upływie terminu o którym mowa w ust. 1. 

 

5. Komisja doktorancka po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium 

doktoranckiego, przekazuje Rektorowi listę doktorantów, których rekomenduje do 

przyznania stypendium. 

 

6. Od opinii Komisji doktoranckiej uczestnikowi studiów doktoranckich przysługuje 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 7 dni od momentu 

ogłoszenia na stronie internetowej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego 

listy osób rekomendowanych do otrzymania stypendium. 

 

7. Rektor podejmuje decyzję w przedmiocie przyznawania stypendium doktoranckiego.  

 

8. Przy podejmowaniu decyzji Rektor bierze pod uwagę rekomendację, o której mowa w 

ust. 5. 

§ 7 

 

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy.  

 

2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez 

doktoranta: 



1) świadczeń ze środków pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których 

mowa w art.199 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie 

wyższym; 

2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art. 199 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

3) stypendiów doktorskich, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 
 

§ 8 

 

1. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może 

przyznać stypendium doktoranckie na ten okres, uzależniając swoją decyzję m.in. od 

posiadanych środków finansowych na ten cel przez Uniwersytet Opolski. 

 

2. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich 

zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

 

3. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w 

terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał 

wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia 

studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn 

kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o 

które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć 

miesięcy. 

§ 9 

 

1. Doktorant odbywający studia doktoranckie może złożyć wniosek o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych. 

 

2. Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przysługuje nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach każdego z kierunków studiów 

doktoranckich. Ilość osób uprawnionych obliczana jest na podstawie liczby doktorantów 

w dniu 30 listopada roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który zwiększenie 

będzie przyznawane. 

 

3. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych przyznaje Rektor na wniosek doktoranta zaopiniowany przez komisję 

doktorancką właściwej jednostki organizacyjnej, która sporządza, odrębne dla każdego 

roku studiów, listy rankingowe zawierające punktację. 

 

4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych przyznawane jest na rok kalendarzowy, w którym została przyznana 

dotacja i wypłacane przez 12 miesięcy. 

 

5. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych określona jest w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 



6. Wypłat stypendiów finansowanych z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych dokonuje się ze środków finansowych otrzymywanych z ministerstwa 

właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego. 

§ 10 

 

1. Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych należy złożyć w terminie do 15 października 

roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który zwiększenie stypendium będzie 

przyznawane. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych może być przyznane: 

1) doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre 

wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się 

osiągnięciami w pracy badawczej lub osiągnięciami artystycznymi w poprzednim roku 

akademickim oraz zdobył nie mniej niż 2,2 punktu rankingowego. 

 

3. Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych powinien zawierać: 

1) dane osobowe doktoranta; 

2) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2 p. 1 lub ust. 

2 p. 2. 

 

4. Komisja doktorancka dla oceny wniosków przyjmuje wagi określone w § 4 ust. 1 oraz 

punktację określoną w § 4 ust. 2, 3 i 4. 

 

§ 11 

 

1. Rekomendowani do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych są doktoranci, którzy uzyskali 

kolejno najwięcej punktów w rankingu z zastrzeżeniem warunku wymienionego w § 10 

ust. 2 p. 2 . 

 

2. W sytuacji, gdy w rankingu, dwóch lub więcej doktorantów posiada taką samą liczbę 

punktów, do otrzymania zwiększenia stypendium rekomendowany jest doktorant, który 

uzyskał większą ilość punktów za publikacje naukowe. Jeżeli porównanie publikacji nie 

będzie rozstrzygające, bierze się pod uwagę ilość punktów za czynny udział w 

konferencjach naukowych. Jeśli nadal nie będzie można wyłonić osoby rekomendowanej 

do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych decyzję pozostawia się Rektorowi.  

 

3. Komisja doktorancka sporządza listy rankingowe uwzględniające wszystkie złożone 

wnioski, po czym przekazuje je Samorządowi Doktorantów. 

 

4. Pełne listy rankingowe sporządzone przez komisje doktoranckie poszczególnych 

jednostek organizacyjnych, zawierające punktację wraz z numerami indeksów osób 

składających wnioski, umieszczane są na stronie internetowej Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Opolskiego. 

 



5. Od wyniku uzyskanego w trakcie rozpatrywania wniosku przez Komisję doktorancką, 

uczestnikowi studiów doktoranckich przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy złożony w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia list rankingowych na stronie 

internetowej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego. Po rozpatrzeniu 

wniosków oraz ustaleniu liczby uprawnionych według zasad zawartych w § 9 ust. 2, 

komisje przekazują Rektorowi listę osób rekomendowanych do otrzymania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych. 

 

6. Decyzję w przedmiocie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych podejmuje Rektor. 

 

7. Przy podejmowaniu decyzji, Rektor bierze pod uwagę rekomendację, o której mowa w 

ust.5. 

§ 12 

 

1. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów i spełniającemu 

warunek określony w § 10 ust. 2 p. 2, któremu nie przyznano stypendium 

doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia 

stypendium, o której mowa w § 9 ust. 5. Środków tych nie przyznaje się w przypadku nie 

otrzymania przez Uczelnię dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań  

projakościowych w odpowiedniej wysokości. 

 

2. Zwiększenie o którym mowa w ust. 1 staje się stypendium doktoranckim. Nie ma w tym 

przypadku zastosowania obwarowanie, iż stypendium doktoranckie nie może być niższe 

niż 60 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o 

wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich  

oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  

na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim. 

 

 

W N I O S E K  

o przyznanie stypendium doktoranckiego  

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

 

 

 

System studiów:  Stacjonarne   Niestacjonarne 

 

Nazwisko i imię ...................................................................................................................  

Data urodzenia .............................................................................................................. ....... 

Kierunek studiów ........................................................................ rok studiów ....................  

Wydział ..................................................................................................................... ........... 

Numer albumu …………………………….. 

Adres stałego zameldowania, telefon, adres email 

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

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

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) 

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

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

 

 

 

A. ŚREDNIA OCEN 

Symbol 

załącznika 
Kryterium 

Dokumenty 

potwierdzające 

Wysokość 

średniej ocen 

(wypełnia 
wnioskujący) 

Punkty 

(wypełnia Komisja 

Doktorancka) 

A.1. 
Uzyskana 

średnia ocen 

Zaświadczenie z 

dziekanatu 
 

 

…………….. x 20% 
        (średnia) 

 Razem punkty A: 
 

 

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

 

II. PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

NA PODSTAWIE NASTEPUJĄCYCH OSIĄGNIĘĆ: 
 



B. AKTYWNOŚĆ PUBLIKACYJNA 

 

Symbol 

załącznika 
Rodzaj publikacji 

Dokumenty 

potwierdzające 

Ilość  

(wypełnia 

wnioskujący) 

Punkty (wypełnia 

Komisja 

Doktorancka) 

B.1. 
Monografia naukowa 

– 6 pkt. 

Kserokopia 

strony tytułowej, 

spisu treści i 

pierwszej strony  

tekstu 

wnioskującego 

  

B.2. 

Recenzowany artykuł 

naukowy w 

czasopiśmie 

punktowanym, 

rozdział w zbiorowej 

pracy naukowej –  

5 pkt. 

  

B.3. 

Recenzowany artykuł 

naukowy w publikacji 

niepunktowanej-  

3 pkt. 

  

B.4. 
Redakcja zbiorowej 

pracy naukowej 

– 3 pkt. 

  

B.5. 
Inna publikacja  

o charakterze 

naukowym – 1 pkt 

  

 Razem punkty B: 

 

…….….. x 35% = 

  

  =  ……………. 

 

 

C. AKTYWNOŚĆ KONFERENCYJNA  

 

Symbol 

załącznika 
Rodzaj wystąpienia 

Dokumenty 

potwierdzające 

Ilość  

(wypełnia 

wnioskujący) 

Punkty (wypełnia 

Komisja 

Doktorancka) 

C.1. 
Referat na 

konferencji 

zagranicznej – 6 pkt. 

 

 

Zaświadczenie o 

czynnym 

uczestnictwie 

oraz kserokopia 

programu 

  

C.2. 

Referat na 

konferencji 

międzynarodowej  

w kraju – 4 pkt. 

  



C.3. 
Referat na 

konferencji krajowej 

– 3 pkt. 

 

 

 

Zaświadczenie o 

czynnym 

uczestnictwie 

oraz kserokopia 

programu 

  

C.4. 
Referat wygłoszony 

na środowiskowej 

sesji naukowej – 1  

  

C.5. 
Przedstawiony poster 

– 1 pkt 

  

 Razem punkty C: 

…….….. x 30% = 

  

  =  ……………. 

 

D. PROJEKTY BADAWCZE 

 

Symbol 

załącznika 
Status 

Dokumenty 

potwierdzające 

Ilość  

(wypełnia 

wnioskujący) 

Punkty (wypełnia 

Komisja 

Doktorancka) 

D.1. 
Kierownik projektu  

– 5 pkt. 

Kopia podpisanej 

umowy na 

realizację grantu, a 

w przypadku 

projektów 
zespołowych 

dodatkowo 

oświadczenie 

kierownika projektu 

o charakterze 

udziału 

  

D.2. 
Osoba zaangażowana 

w projekt – 3 pkt. 

  

 Razem punkty D: 

…….….. x 15% = 

  

  =  ……………. 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH PRZEZ DOKTORANTA 

Symbol 

załącznika 
Rodzaj dokumentu 

 

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

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

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

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

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. 133 poz. 883) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Opolski danych osobowych zawartych 

we wniosku do celów stypendialnych, z prawem wglądu do swoich danych i z możliwością 

ich poprawiania. 

 

                                                                                             

……………………………………………..  

                                                                                                        ( czytelny podpis doktoranta) 

 

OŚWIADCZENIE  DOKTORANTA  
 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji  (art. 

233 §1 Kodeksu Karnego*), odpowiedzialności na podstawie art.286 kk** oraz 

odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

1.  zobowiązuję się do zwrotu świadczeń otrzymanych na podstawie nieprawdziwych 

danych na warunkach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów 

doktoranckich  oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowej w Uniwersytecie Opolskim, 

2.  zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich  oraz 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowe na dofinansowanie zadań 

projakościowej w Uniwersytecie Opolskim. 
 

 

 



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

                                                                                                        (czytelny podpis doktoranta)  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

                                                                                     (czytelny podpis opiekuna naukowego lub promotora) 

 

 

Komisja Doktorancka na posiedzeniu w dniu …………………………….. 

przyznała łącznie punktów …………..…………..……… . 
                                                (suma punktów z tabel A, B, C i D) 

 

 

 

..………………………………………………….. 

(podpis Przewodniczącego Komisji Doktoranckiej)        

III. OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO LUB PROMOTORA NA TEMAT POSTĘPÓW W 
PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

IV. ADNOTACJE KOMISJI DOKTORANCKIEJ 



Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich  

oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  
na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim. 

 

 

W N I O S E K  

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych 

w roku 20......... 

 

 

 

System studiów:  Stacjonarne   Niestacjonarne 

 

Nazwisko i imię ................................................................................................................... 

Data urodzenia .............................................................................................................. ....... 

Kierunek studiów ........................................................................ rok studiów .................... 

Wydział ..................................................................................................................... ........... 

Numer albumu ……………………………… 

Adres stałego zameldowania, telefon, adres email 

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

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

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyższy) 

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

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

 

 

 

A. ŚREDNIA OCEN 

Symbol 

załącznika 
Kryterium 

Dokumenty 

potwierdzające 

Wysokość 

średniej ocen 

(wypełnia 
wnioskujący) 

Punkty 

(wypełnia Komisja 

Doktorancka) 

A.1. 
Uzyskana 

średnia ocen 

Zaświadczenie z 

dziekanatu 
 

 

…………….. x 20% 
        (średnia) 

 Razem punkty A: 
 

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

 

II. PROSZĘ O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z 
DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH 

NA PODSTAWIE NASTEPUJĄCYCH OSIĄGNIĘĆ: 
 



 

B. AKTYWNOŚĆ PUBLIKACYJNA 

 

Symbol 

załącznika 
Rodzaj publikacji 

Dokumenty 

potwierdzające 

Ilość  

(wypełnia 

wnioskujący) 

Punkty (wypełnia 

Komisja 

Doktorancka) 

B.1. 
Monografia naukowa 

– 6 pkt. 

Kserokopia 

strony tytułowej, 

spisu treści i 

pierwszej strony 

tekstu 

wnioskującego 

  

B.2. 

Recenzowany artykuł 

naukowy w 

czasopiśmie 

punktowanym, 

rozdział w zbiorowej 

pracy naukowej –  

5 pkt. 

  

B.3. 

Recenzowany artykuł 

naukowy w publikacji 

niepunktowanej-  

3 pkt. 

  

B.4. 
Redakcja zbiorowej 

pracy naukowej 

– 3 pkt. 

  

B.5. 
Inna publikacja  

o charakterze 

naukowym – 1 pkt. 

  

 Razem punkty B: 

 

…….….. x 35% = 

  

  =  ……………. 

 

C. AKTYWNOŚĆ KONFERENCYJNA  

 

Symbol 

załącznika 
Rodzaj wystąpienia 

Dokumenty 

potwierdzające 

Ilość  

(wypełnia 

wnioskujący) 

Punkty (wypełnia 

Komisja 

Doktorancka) 

C.1. 

Referat na 

konferencji 

zagranicznej  

– 6 pkt. 

 

Zaświadczenie o 

czynnym 

uczestnictwie 

oraz kserokopia 

programu 

 

 

  

C.2. 

Referat na 

konferencji 

międzynarodowej  

w kraju – 4 pkt. 

  



C.3. 
Referat na 

konferencji krajowej 

– 3 pkt. 

 

 

Zaświadczenie o 

czynnym 

uczestnictwie 

oraz kserokopia 

programu 

  

C.4. 

Referat wygłoszony 

na środowiskowej 

sesji naukowej  

– 1 pkt. 

  

C.5. 
Przedstawiony poster 

– 1 pkt 

  

 Razem punkty C: 

…….….. x 30% = 

  

  =  ……………. 

 

D. PROJEKTY BADAWCZE 

 

Symbol 

załącznika 
Status 

Dokumenty 

potwierdzające 

Ilość  

(wypełnia 

wnioskujący) 

Punkty (wypełnia 

Komisja 

Doktorancka) 

D.1. 
Kierownik projektu 

 – 5 pkt. 

Kopia podpisanej 

umowy na realizację 

grantu, a w 

przypadku projektów 
zespołowych 

dodatkowo 

oświadczenie 

kierownika projektu 

o charakterze udziału 

  

D.2. 
Osoba zaangażowana 

w projekt – 3 pkt. 

  

 Razem punkty D: 

…….….. x 15% = 

  

  =  ……………. 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH PRZEZ DOKTORANTA 

Symbol 

załącznika 
Nazwa dokumentu 

 

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

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

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

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

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. 133 poz. 883) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Opolski danych osobowych zawartych we wniosku do 
celów stypendialnych, z prawem wglądu do swoich danych i z możliwością ich poprawiania. 

 

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

                                                                                                        ( czytelny podpis doktoranta) 

 

OŚWIADCZENIE  DOKTORANTA  
 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji  (art. 233 §1 

Kodeksu Karnego*), odpowiedzialności na podstawie art.286 kk** oraz odpowiedzialności 

cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

1.  zobowiązuję się do zwrotu świadczeń otrzymanych na podstawie nieprawdziwych danych na 
warunkach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich  oraz zwiększenia 
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowej w 
Uniwersytecie Opolskim, 

2.  zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich  oraz zwiększenia 
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowe na dofinansowanie zadań projakościowej w 
Uniwersytecie Opolskim. 

 

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

                                                                                                        (czytelny podpis doktoranta) 



 

 

Komisja Doktorancka na posiedzeniu w dniu …………………………….. 

przyznała łącznie punktów …………..…………..……… . 
                                                (suma punktów z tabel A, B, C i D) 

 

 

 

..………………………………………………….. 

(podpis Przewodniczącego Komisji Doktoranckiej)        

 

IV. ADNOTACJE KOMISJI DOKTORANCKIEJ 


