
        Załącznik Nr 6 
do Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń dla 
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach 

 

 

* należy wypełnić elektronicznie 

 
....................................................                                                              Katowice, dnia  ......................... 
Nazwisko i imię 
........................          ........................     .........................................     .......................................... 
Rok studiów               Numer albumu                   Telefon                       Adres e-mail 
Adres do 
korespondencji  
Forma studiów 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….  
 stacjonarne 
 niestacjonarne 
 

Rozpoczęcie 
studiów 
 

 rok akademicki 20..... / 20..... 
 

 

REKTOR  

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  

W KATOWICACH 
 

Wniosek* 
o przyznanie stypendium rektora dla uczestników studiów doktoranckich,  

którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 
 

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

PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA 
NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH OSIĄGNIĘĆ: 

 
Uzasadnienie wniosku: 

 

1. Średnia ocen za poprzedni rok akademicki: 

 

Punkty 
(wypełnia Komisja 
Stypendialna dla 

uczestników studiów 
doktoranckich) 

Uzyskana średnia ocen: 
(dwa miejsca po przecinku) 
 

  

 

2. Czynny udział w konferencjach naukowych w poprzednim roku akademickim (wygłoszenie referatu, komunikatu, poster, plakat itp.)  
 

Rodzaj konferencji naukowej  
(konferencja, seminarium, inne) 

należy podać w następującej kolejności:  
nazwę konferencji, datę, miejsce, podmiot organizujący oraz formę i 

tytuł swojego wystąpienia 
 (wypełnia wnioskodawca, puste pola przekreślić) 

Forma potwierdzenia: zaświadczenie organizatora  
o uczestnictwie w konferencji naukowej z uwzględnieniem formy 

uczestnictwa, terminem, miejscem konferencji oraz tytułem 
wystąpienia oraz program konferencji i abstrakt wystąpienia 

Punkty 
(wypełnia Komisja 
Stypendialna dla 

uczestników studiów 
doktoranckich) 

Krajowe z wygłoszeniem referatu    

Krajowe z przedstawionym posterem/plakatem   

Międzynarodowe z wygłoszonym referatem w 
języku obcym 

  



Międzynarodowe z przedstawionym 
posterem/plakatem w języku obcym 

  

Międzynarodowe z przedstawionym referatem w 
języku polskim 

  

Międzynarodowe z przedstawionym 
posterem/plakatem w języku polskim 

  

3. Inne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauki w poprzednim roku akademickim, które nie zostały ujęte w pkt. 2   
 

Rodzaj działalności dydaktycznej i naukowej  

Puste pola przekreślić 
(wypełnia wnioskodawca) 

Forma potwierdzenia: w przypadku gdy uczestnik studiów 
doktoranckich jest kierownikiem: kopia stron umowy (w przypadku 

realizacji projektu) z widocznym nazwiskiem kierownika, w 
przypadku gdy uczestnik studiów doktoranckich jest wykonawcą 
potwierdzenie kierownika projektu z określeniem procentowego 

zaangażowania  
w realizację projektu; zaświadczenie z Biura Badań i Projektów 

Naukowych 

Punkty 
(wypełnia Komisja 
Stypendialna dla 

uczestników studiów 
doktoranckich) 

Krajowe projekty 
Udział: kierownik 

  

Krajowe projekty 
Udział: wykonawca 

  

Międzynarodowe projekty  
Udział: wykonawca  

  

Złożenie indywidualnego wniosku   

Udział w badaniach statutowych   

Projekt indywidualny w ramach tzw. młodych 
naukowców 

  

Inne projekty naukowo-badawcze 
(np. uczestnictwo w wyjazdach naukowych 
związanych z dziedzina badawczą – staż, praktyka, 
stypendium) 

  

 

4. Zaangażowanie w pracę naukowo-dydaktyczną w poprzednim roku akademickim 
  

Rodzaj działalności dydaktycznej i naukowej  
Puste pola przekreślić 

(wypełnia wnioskodawca) 

Punkty 
(wypełnia Komisja 
Stypendialna dla 

uczestników studiów 
doktoranckich) 

Praca w kole lub organizacji naukowej  
(podać jego nazwę, datę  i status przynależności)  

  

Przygotowanie autorskiego konspektu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub sylabusa, 
ocenionych przez promotora lub opiekuna 
naukowego (podać tytuł programu i przedmiot, w 
załączniku potwierdzenie promotora/opiekuna 
naukowego) 

  

Ocena prowadzonych samodzielnie zajęć 
dydaktycznych sporządzona przez opiekuna 
naukowego/promotora uczestnika studiów 
doktoranckich (załącznik: Notatka z hospitacji 
zajęć) 

  

Pozytywny wynik  badania ankietowego 
przeprowadzonego wśród studentów przez Dział 
Doskonalenia Jakości Kształcenia 

  

Udział w projektach dydaktycznych   



 

5. Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w  poprzednim roku akademickim 
 

Etapy realizacji rozprawy doktorskiej 
 Postęp pracy 

(zaznaczyć  zrealizowane etapy; puste pola przekreślić 
- wypełnia wnioskodawca) 

Punkty 
(wypełnia Komisja 
Stypendialna dla 

uczestników studiów 
doktoranckich) 

Zaprezentowanie tez rozprawy doktorskiej na 
posiedzeniu katedry/zakładu (podać datę, nazwę 
katedry/zakładu) 

  

Otwarcie przewodu doktorskiego (podać datę 
decyzji rady wydziału i nazwę wydziału) 

  

Ocena postępów w przygotowywaniu pracy 
doktorskiej dokonana przez opiekuna 
naukowego/promotora  

Załącznik – opinia dot. postępów w przygotowywaniu rozprawy 
doktorskiej, zawierające procentowe zaawansowanie pracy 

 

 

6. Publikacje naukowe (tylko recenzowane, na podstawie przyjęcia do druku) w poprzednim roku akademickim  
 

Rodzaj publikacji 

Należy podać w następującej kolejności: 
tytuł pracy zbiorowej/artykułu/monografii/czasopisma, miejsce i 

rok publikacji, wydawnictwo 
(wypełnia wnioskodawca) 

Punkty 
(wypełnia Komisja 
Stypendialna dla 

uczestników studiów 
doktoranckich) 

Czasopisma na liście MNiSW 
Lista A 

  

Czasopisma na liście MNiSW 
Lista B 

  

Czasopisma na liście MNiSW 
Lista C 

  

czasopismo nieznajdujące się w wykazie 
czasopism punktowanych MNiSW 

w języku polskim 
  

czasopismo nieznajdujące się w wykazie 
czasopism punktowanych MNiSW 

w języku obcym 
  

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku 
polskim 

  

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku 
obcym 

  

Autorstwo rozdziału w monografii lub 
podręczniku w języku polskim 

  

Autorstwo rozdziału w monografii lub 
podręczniku w języku obcym 

  

Publikacja w recenzowanych materiałach z 
konferencji międzynarodowej uwzględnionej Web 

of Science 
  

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2020r., poz. 
1444, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 
1. podane informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 
2. zapoznałem(am) się z warunkami przyznawania stypendium rektora zamieszczonymi w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i 

wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 
3. ubiegam się o przyznanie stypendium rektora tylko na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 
4. wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. 
Wyrażam zgodę na dokonanie potrącenia z przysługujących mi świadczeń od Uniwersytetu jakichkolwiek kwot nienależnie wypłaconych na 
moją rzecz. W przypadku, gdy Uniwersytet dokona przelewu nienależnych świadczeń na mój rachunek bankowy, a brak będzie jakichkolwiek 
świadczeń przysługujących mi od Uniwersytetu, zobowiązuję się do zwrotu tej kwoty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia 
informacji o wypłaconych nienależnie środkach. 

                                         

Katowice, dnia...........................                 ........................................................ 
                                                                                                                            Podpis uczestnika studiów doktoranckich 
UWAGA!!!  
Brak kompletnych informacji we wniosku wiąże się z nieprzyznaniem punktów. 
Uczestnik studiów doktoranckich, który składa wniosek po raz pierwszy lub zmienił numer rachunku bankowego, jest zobowiązany do 
wskazania w Wirtualnej Uczelni aktualnego numeru rachunku bankowego. W przypadku, gdy uczestnik studiów doktoranckich posiada 
konto w banku, którego siedziba mieści się poza granicami Polski jest zobowiązany do złożenia informacji o numerze rachunku bankowego, 
stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie numeru rachunku bankowego. 

 



 

 

 
DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 
 

Liczba zdobytych punktów: ……………….. 
 
Przyznano/nie przyznano stypendium rektora  w wysokości ........................zł 
 
 
 
 
 
Katowice, dnia ..................................                                                             ....................................... 

Podpis i pieczęć Rektora/ 
Przewodniczącego Komisji 

               


