
 

 

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 
dofinansowanie zada

 
System studiów:  �

 
Imię i nazwisko ......................................................................................

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

Kierunek studiów ........................................................................

Wydział ....................................................................... Numer albumu ……………………..

Adres stałego zameldowania, telefon, adres email 

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

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

Adres do korespondencji (jeśli jest inny ni

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

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

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. 133 poz. 883) wyra
przetwarzanie przez Uniwersytet Opolski danych osobowych zawartych we wniosku do celów 
prawem wglądu do swoich danych i z mo
 
                                                                                             
                                                                                                        
OŚWIADCZENIE  DOKTORANTA 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji  (art. 233 §1 Kode
Karnego*), odpowiedzialności na podstawie art.286 kk** oraz odpowiedzialno
dyscyplinarnej oświadczam, że: 
1.  zobowiązuję się do zwrotu świadcze

określonych w Regulaminie 
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada

2.  zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich
doktoranckiego z dotacji podmiotowe na dofinansowanie zada
Opolskim. 

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

I. DANE 

 

II. PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 
NA PODSTAWIE WYNIKÓW PP

1 

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 
oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych w
 

W N I O S E K  
kszenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych doktorantowi I roku
w roku 20......... 

 

� Stacjonarne   � Niestacjonarne

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

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

Kierunek studiów ...............................................................................................................

........................................ Numer albumu ……………………..

wania, telefon, adres email 

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

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

śli jest inny niż powyższy) 

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

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

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

przetwarzanie przez Uniwersytet Opolski danych osobowych zawartych we wniosku do celów 
du do swoich danych i z możliwością ich poprawiania. 

                                                                                             …………………………………………….. 
                                                                                                        ( czytelny podpis doktoranta)

WIADCZENIE  DOKTORANTA  

ci karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji  (art. 233 §1 Kode
ci na podstawie art.286 kk** oraz odpowiedzialno

świadczeń otrzymanych na podstawie nieprawdziwych danych
lonych w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich  oraz zwię

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowej w Uniwersytecie Opolskim,
 z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich  oraz zwi

doktoranckiego z dotacji podmiotowe na dofinansowanie zadań projakościowej

…………………………      …………………………………………….. 
                                                                                                        (czytelny podpis doktoranta)

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

 O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 
WYNIKÓW PPOSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

NA STUDIA DOKTORANCKIE  

przyznawania stypendiów doktoranckich  
kszenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  

ciowych w Uniwersytecie Opolskim. 

podmiotowej na 
ciowych doktorantowi I roku 

Niestacjonarne 

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

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

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

........................................ Numer albumu …………………….. 

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

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

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

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

 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 

……………………………………………..  
czytelny podpis doktoranta) 

ci karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji  (art. 233 §1 Kodeksu 
ci na podstawie art.286 kk** oraz odpowiedzialności cywilnej i 

 otrzymanych na podstawie nieprawdziwych danych na warunkach 
oraz zwiększenia stypendium 

w Uniwersytecie Opolskim, 
oraz zwiększenia stypendium 

ciowej w Uniwersytecie 

……………………………………………..  
czytelny podpis doktoranta) 

 O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO  
POWANIA REKRUTACYJNEGO  
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Komisja Doktorancka Wydziału ……………………….......................................................... 

na posiedzeniu w dniu …………………………, opierając się na wynikach postępowania 

rekrutacyjnego na studia doktoranckie, przyznała wnioskującemu ……………. miejsce na 

właściwej liście rankingowej. 

 

 
 

..………………………………………………….. 

(podpis Przewodniczącego Komisji Doktoranckiej) 

 

III. ADNOTACJE KOMISJI DOKTORANCKIEJ 


