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Jego Magnificencja Rektor UKSW 
      ................................................... 
             
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO  
W ROKU AKADEMICKIM ........................... 

Doktorantowi II, III i IV roku studiów doktoranckich  
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………………………. 

PESEL …………………………………………………………………………………………………………….. 

Rok Studiów…………………………………………………………………………………………………… 

Numer indeksu…………………………………………..............................................……... 

 

1. Informacja o przebiegu studiów doktoranckich 
 
1.1. Data rozpoczęcia studiów……………………………………………………………………………………………………….. 

1.2. Promotor ……………………………….……………………………………………………………………………………………… 

1.3. Temat pracy doktorskiej…………………………………………………………………………………………………………. 

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

1.4. Data otwarcia przewodu doktorskiego…………………………………………………………………………………… 

1.5. Przewidywany termin złożenia rozprawy………………………………………………………………………………. 

WYNIK: 
 
 
Instrukcja do wniosku: 

 do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowo-badawcze, 
dydaktyczne i organizacyjne. Dokumenty te pozostają w teczce akt osobowych doktoranta prowadzonych 
przez uczelnię 

 doktorant wypełnia część 1-7, promotor część 8, odpowiedzialny  za ćwiczenia  część 9, kierownik studium 
doktoranckiego część 10 komisja doktorancka część 10.  

 w przypadku doktorantów, którzy otrzymywali stypendium doktoranckie w poprzednich latach akademickich, 
nie są brane pod uwagę osiągnięcia, które były podstawą przyznania tego stypendium 

 doktoranci ubiegający się o stypendium doktoranckie po raz pierwszy  
wykazują wszystkie dotychczas zdobyte osiągnięcia od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.   

 w przypadku kilku jednakowych wyników, decyduje ocena  z punktu 1.6  
 
- Wynik w rankingu stypendiów jest wyliczano  sumując wszystkie zdobyte punkty: 
 

 

 

Data wpływu wniosku  

 do kierownika studiów doktoranckich 
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1.6. Średnia ocena z egzaminów w poprzednim roku akademickim ……………………………………………. 

1.7. Uzyskane stypendia (rodzaj, okres, na jaki zostały przyznane, np. doktoranckie, Fundacji Nauki Polskiej, 

granty, itp.) ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Działalność naukowo – badawcza    otrzymano punktów 

 
Publikacje  
(należy wymienić wszystkie publikacje wraz z danymi bibliograficznym. 
W punktach 2.1. – 2.16.  Każda publikacja punktowana jest oddzielnie) 

 
2.1. W czasopiśmie z listy filadelfijskiej,  w czasopiśmie z ministerialnej listy A lub w czasopiśmie w z 

ministerialnej  listy B za każdy artykuł tyle punktów ile posiada dane czasopismo.  

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

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

 

2.2. W innym czasopiśmie o charakterze naukowym na UKSW:  
(za każdy artykuł – 4 pkt.)……………………………………………………………… 

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

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

2.3. W innym czasopiśmie o charakterze naukowym poza UKSW:  
(za każdy artykuł  5 pkt.)  

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

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

2.4. Autorstwo rozdziału w monografii, pracy zbiorowej lub publikacji pokonferencyjnej w języku polskim: 
(za każdą publikację 3 pkt.) …………………………………………………………………… 

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

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

 
2.5. Autorstwo rozdziału w monografii, pracy zbiorowej lub publikacji pokonferencyjnej w języku obcym:  

(za każdą publikację 4 

pkt.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

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

2.6. Redakcja monografii, pracy zbiorowej, podręcznika akademickiego lub publikacji pokonferencyjnej w języku 
polskim: 

(za każdą publikację 5 pkt.)…………………………………………………………………………..………… 

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

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

2.7. Redakcja monografii, pracy zbiorowej, podręcznika akademickiego lub publikacji pokonferencyjnej w języku 
obcym: 

 (za każdą publikację 5 pkt.)  

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

……………………………………………………………………………………………………………………......... 
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2.8.  Redakcja czasopisma naukowego na UKSW w języku polskim: 
(za każdą publikację 4 pkt.) 

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

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

 

2.9.  Redakcja czasopisma naukowego na UKSW w języku obcym: 
(za każdą publikację 5 pkt.) 

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

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

2.10. Redagowanie czasopisma naukowego poza UKSW w języku polskim: 
(za każdą publikację 5 pkt.) 

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

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

2.11. Redagowanie czasopisma naukowego poza UKSW w języku obcym: 
(za każda publikację 6 pkt.) 

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

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

2.12. Autorstwo monografii w języku polskim:  
(za każdą publikację  10 pkt.) 

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

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

 

2.15.  Autorstwo monografii w języku obcym:   
(za każdą publikację  15  pkt.) 

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

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

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

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

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

2.16. Inne publikacje (np. recenzje, sprawozdania, artykuł naukowy na stronie internetowej):  
(za każdą publikację 2 pkt.) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………......... 
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3. Konferencje i sympozja naukowe     otrzymano punktów   
(należy wymienić tytuł, datę i miejsce konferencji lub sympozjum, tytuł referatu) 
 
3.1. Udział z referatem wygłoszonym w języku polskim na konferencji krajowej na UKSW: 

(za każdy referat 5 pkt.) 

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

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

3.2.Udział z referatem wygłoszonym w języku polskim na konferencji krajowej poza UKSW:  
(za każdy referat 6 pkt.) 

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

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

3.3.Udział z referatem wygłoszonym w języku polskim na konferencji międzynarodowej na UKSW:  
(za każdy referat 9 pkt.) 

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

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

3.4. Udział z referatem wygłoszonym w języku polskim na konferencji międzynarodowej poza UKSW: 
(za każdy referat 9)  

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

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

3.5.Udział z referatem wygłoszonym w języku obcym na konferencji krajowej na UKSW:  
(za każdy referat 7 pkt.)  

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

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

3.6.Udział z referatem wygłoszonym w języku obcym na konferencji krajowej poza UKSW:  
(za każdy referat 8 pkt.) 

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

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

3.7.Udział z referatem wygłoszonym w języku obcym na konferencji międzynarodowej na UKSW:  
(za każdy referat 10 pkt.) 

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

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

3.8.Udział z referatem wygłoszonym w języku obcym na konferencji międzynarodowej poza UKSW: 
(za każdy referat 11 pkt.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3.9.Uczestnictwo w konferencji lub sympozjum (potwierdzone wpisem do indeksu lub stosownym 
zaświadczeniem):  

(w konferencji  lub sympozjum krajowym 1 pkt., uczestnictwo w konferencji międzynarodowej 2 pkt.) 

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

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

 

 

4. Udział w projektach badawczych    otrzymano punktów   
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4.1.Prowadzonych poza UKSW lub na UKSW jeżeli nie wynikają z programu studiów doktoranckich lub  

w projektach badawczych prowadzonych w ramach  WPK UKSW: 

(w każdym z projektów po 5 pkt.) ……………………………………………………………………………………………………. 

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

 
4.2.Staż badawczy krajowy 

(do 2 tygodni - 1 pkt.; do 5 tygodni - 3pkt.; do 3 miesięcy - 5 pkt.) ………………………………………………….. 

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

 

4.3.Staż badawczy zagraniczny 

(do 2 tygodni - 2 pkt.; do 5 tygodni -6 pkt.; do 3 miesięcy – 8 pkt.) ………………………………………………… 

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

 
 
 

5. Działalność dydaktyczna       otrzymano punktów 

 
 

 5.1. Członkostwo w Zarządzie Koła Naukowego (należy podać nazwę koła oraz dostarczyć sprawozdanie z jego 
działalności): 

 (2 pkt.- jeśli nie wynika z podejmowanej pracy zawodowej )     
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      
5.2.Wyjazdy naukowe ze studentami (należy podać terminy wyjazdów):   

(2 pkt. za jeden wyjazd) 
 

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

 
5.3.  Cykliczne zajęcia ze studentami UKSW (np. współpraca ze Studencka Poradnią Prawną) 
               (za każdą wymienioną aktywność 5  pkt.) 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
               ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Działalność organizacyjna     otrzymano punktów 

      

 
6.1.Udział w organizacji konferencji lub sympozjum na UKSW:    

(za każdą konferencję lub sympozjum 3 pkt.) 
……………………………………………………………………………………………………………………. …………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6.2.Udział w organizacji konferencji lub sympozjum poza UKSW: 

(za każdą konferencję lub  sympozjum 4 pkt.) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.3.Potwierdzony przez dziekana lub prodziekana udział w pracach administracyjnych wydziału (np. pomoc przy 
rekrutacji na studia, dyżury w czytelni, pomoc w dziekanacie lub sekretariacie):   

(2 pkt. za każdą z wymienionych aktywności) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
6.4.Inna aktywność (np. członkostwo w zarządzie Samorządu Doktorantów, w komisjach senackich, 
rektorskich, wydziałowych, socjalnych): 
(3 pkt. za każdą z wymienionych aktywności.) 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

                7.  Średnia wyników uzyskanych z egzaminów uzyskanych w poprzednim roku 
akademickim                                                                                   otrzymano punktów ……….. 

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

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu o  stypendium doktoranckie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
 o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

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

        (data i podpis doktoranta) 
 
 

 
Do wniosku dołączam:  
 

 zaświadczenie o zaliczeniu poprzedniego roku studiów 
 zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne  

i organizacyjne wykazywane we wniosku 
 

 
 

8.Opinia promotora o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej  
 (opinia nie jest punktowana, ale jest  koniecznym warunkiem, aby otrzymać stypendium doktoranckie.) 

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

………………………………………………………………………………. 
(data i podpis promotora) 

 
 
 
 
 

9. Opinia kierownika studiów doktoranckich 
 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                                      (data i podpis kierownika studiów doktoranckich) 

 
 
 

10. Ocena wniosku sporządzona przez komisję doktorancką   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
                                                                     
 
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                            (data i podpisy członków komisji doktoranckiej) 


