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Wniosek o stypendium naukowe POKL
W semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013

Wypełnij poniższy formularz postępując zgodnie z instrukcjami. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz go zapisać i wrócić do niego później. Edycja przestanie
być możliwa po złożeniu wydrukowanej wersji wniosku z wymaganymi podpisami w sekretariacie projektu.

Pamiętaj, że we wniosku nie ma możliwości umieszczenia wzorów lub ilustracji (z  wyjątkiem użycia tagów HTML). Pozostaw miejsce, by je dołączyć do
wydrukowanej wersji.

Możesz użyć tagów HTML do formatowania wersji do wydruku. Dostępne tagi: <b>, <i>, <u>, <p>, <hr>, <center>, <blockquote>, <sub>, <sup>, <ul>,
<ol>, <li>, <img>

Uwaga: pamiętaj, by regularnie zapisywać wniosek. Dłuższa nieobecność może spowodować utratę danych!

I. Dane dotyczące osoby składającej wniosek
Jej rozwoju naukowego i przygotowania do prowadzenia badań naukowych, naukowo-technicznych lub artystycznych, oraz dane dotyczące studiów doktoranckich i
przewodu doktorskiego, a w przypadku młodych doktorów, także dane dotyczące zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej.

A. Wnioskodawca (uczestnik studiów doktoranckich):

Kto:

Nazwisko: Testowa

Imię: Doktorantka

Data urodzenia:
Format RRRR-MM-DD

PESEL:

NIP:

E-mail:

Numer tel.:

Ukończone studia:

1.

Uczelnia, wydział, rok:

Ocena na dyplomie: 

2.

Uczelnia, wydział, rok:

Ocena na dyplomie: 

3.

Uczelnia, wydział, rok:

Ocena na dyplomie: 

Tytuł(y) zawodowe:

Pełna nazwa:
1. 

2. 

3. 

Realizowany dodatkowy
kierunek studiów
magisterskich:

Uczelnia, wydział, planowany rok ukończenia:
1. 

2. 

3. 

Ukończone studia
podyplomowe:

1. 

2. 

3. 

B. Dane dotyczące studiów doktoranckich i przewodu doktorskiego

Gdy nie dotyczy – pominąć.

Uczelnia:



Wydział:

Data rozpoczęcia
studiów doktoranckich:
Format RRRR-MM-DD

Rok studiów: 0

Dyscyplina:
(aktualny wykaz dyscyplin)

Studia interdyscyplinarne
w zakresie:

Opiekun naukowy/promotor:

Przewód doktorski:

Data otwarcia:

Otwarty przed
zakończeniem III semestru:  tak  nie

Jednostka organizacyjna:

Drugi promotor:

Imię i nazwisko:

Uczelnia/jednostka:

Data powołania:
Format RRRR-MM-DD

Przewód doktorski
realizowany w trybie międzynarodowym/interdyscyplinarnym we współpracy z (nazwa jednostki naukowej):

Temat rozprawy doktorskiej (również proponowany):

Przyznane stypendium Rektorskie:  tak  nie

C. Dane dotyczące przebiegu studiów doktoranckich i przebiegu studiów magisterskich

dotychczasowa średnia ocen z przebiegu studiów doktoranckich: 

i praktyk zawodowych – prowadzonych zajęć dydaktycznych:  (nie dotyczy doktorantów pierwszego semestru studiów doktoranckich)

1.

średnia ocen z przebiegu ukończonych studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, lub równorzędnych: 2.

II. Prezentacja aktywności...
...i twórczych osiągnięć naukowych, naukowo-technicznych lub artystycznych, oraz dydaktycznych w okresie poprzedzającym składany wniosek.

1. Wykaz publikacji w czasopismach lub książkach oraz dzieł artystycznych zdokumentowanych w Bibliotece Gł. PWr.: – podać tytuły, nazwiska wszystkich autorów, rok i
miejsce publikacji, nazwę wydawnictwa wraz z numerem ISSN, ISBN lub ISAN oraz podać aktualną punktacje MNiSzW z dnia 20.12.2012 (część A, część B, część C)

Przykładowy wpis:
"publikacja -New law of thermodynamics, T. Doktorant, T. Promotor, J.Am.Chem.Soc., vol. 122, str.1234-1239 (2008)"
"rozdział w ksiażce - Modern Materials", T. Doktorant, T. Promotor, 2006, Elsevier, Amsterdam, str. 534-577, ISBN 12345678"

Wszystkie publikacje muszą być zarejestrowane w bazie DONA Biblioteki Głównej PWr i do wniosku musi być dołączone poświadczenie Bibl. Gł. PWr.

W przypadku braku określonego czasopisma w zestawieniu MNiSW, przy obliczaniu punktów należy zastosować punktację przedstawioną w załączniku 4 do Zarządzenia
Wewnętrznego Rektora PWr nr 76/2012 dostepnym w intranecie PWr

Nazwa i opis:

Punktacja MNiSW:  (jeśli korzystasz z punktacji PWr, to wprowadź ją w te pole)

Pozycja na
liście MNiSW:

 (przy korzystaniu z punktacji PWr wprowadź tu zero)

Liczba autorów:

Dodaj pozycję

2. Wykaz patentów, zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych, wdrożeń i realizacji projektów budowlanych lub architektonicznych (wdrożenia i projekty muszą być
bezpośrednio związane z realizowaną rozprawą doktorską) itp. - należy podać tytuły, nazwiska wszystkich autorów, daty zgłoszeń, daty ostatecznego zatwierdzenia, daty
i miejsca poświadczonego wdrożenia.

Należy stosować punktację według Zarządzenia Wewnętrznego Rektora PWr nr 76/2012.

W przypadku braku określonej aktywności w wyżej wymienionym Zarządzeniu, należy stosować następującą punktację:

Punktacja:

realizacja projektu architektonicznego, urbanistycznego, budowlanego itp.: 15 pkt
prawo autorskie do projektu j.w., planowanego do realizacji: 10 pkt



zagraniczna wystawa autorska: 6 pkt
ogólnopolska wystawa autorska: 3 pkt

Opis:

(podaj tytuł, nazwiska wszystkich autorów, datę zgłoszenia, datę ostatecznego zatwierdzenia, datę i miejsce poświadczonego wdrożenia)

Punktacja:  pkt

Liczba autorów:

Dodaj pozycję

3. Wykaz projektów badawczych (nie dotyczy badań statutowych oraz prac usługowych niezwiązanych z tematyką realizowanej rozprawy doktorskiej) – należy podać
symbole, rodzaje grantów, tytuły, role wnioskodawcy, instytucje finansujace, kwoty brutto

Punktacja:

Rola wnioskodawcy w projekcie:

3 pkt - koordynator lub kierownik projektu
2 pkt - główny wykonawca
1 pkt - wykonawca

Wielkość projektu - finansowanie w kwocie:

3 pkt - powyżej >100.000 zł
2 pkt - od >=20.000 zł do <=100.000 zł
1 pkt - poniżej <20.000 zł

Opis:

(podaj symbol, rodzaj grantu, tytuł, rolę wnioskodawcy, instytucję finansujacą, kwotę brutto)

Punktacja za
rolę w Projekcie:

 pkt

Punktacja za
wielkość projektu:

 pkt

Dodaj pozycję

4. Wykaz opracowań, referatów i prezentacji konferencyjnych – należy podać typ opracowania, referatu lub prezentacji, np. wykład plenarny, komunikat ustny, poster,
plakat,  pokaz multimedialny,  tytuł,  nazwiska wszystkich autorów z podaniem osoby prezentującej DUŻYMI LITERAMI,  nazwę konferencji, sympozjum, imprezy,  jej
zasięgu (krajowy, międzynarodowy), oraz miejsce, datę i język:
Uwaga: należy wymienić wyłącznie prezentacje nieuwzględnione w poz. II.1.

Wprowadź każdą pozycję w osobnej linii

W tym liczba wykładów i komunikatów ustnych na konferencjach polskich: 0  oraz międzynarodowych: 0 ; liczba posterów na koferencjach polskich: 0  oraz

międzynarodowych: 0

5. Prezentacje na festiwalach naukowych, popularno-naukowych i technicznych lub artystycznych – podać nazwę, tytuł wystąpienia, miejsce, datę i język:

Wprowadź każdą pozycję w osobnej linii

W tym liczba prezentacji w języku polskim: 0  oraz w językach obcych: 0

6. Udział w organizacji konferencji, sympozjów, festiwali, imprez naukowych, naukowo-technicznych lub artystycznych – należy podać nazwę, miejsce, datę, język oraz
pełnioną funkcję

Wprowadź każdą pozycję w osobnej linii



W tym koferencji/sympozjów/itp. polskich: 0  oraz międzynarodowych: 0

7. Bierny (szkolony) udział w szkołach naukowych lub warsztatach tematycznych – należy podać nazwę imprezy naukowej, miejsce, datę, język oraz sumaryczną liczbę
godzin:

Wprowadź każdą pozycję w osobnej linii

Łączna liczba imprez: 0

8. Czynny (szkolący) udział w szkołach naukowych lub warsztatach tematycznych – należy podać nazwę imprezy naukowej, miejsce, datę, język oraz sumaryczną liczbę
godzin:

Wprowadź każdą pozycję w osobnej linii

Łączna liczba imprez: 0

9.  Współpraca  naukowa z ośrodkami  akademickimi  lub naukowymi,  krajowymi i  zagranicznymi – należy  podać nazwę ośrodka (miasto i  państwo),  okres i  wynik
współpracy (staż naukowy, wspólne publikacje, patenty, itp.):

Wprowadź każdą pozycję w osobnej linii

Łączna liczba przypadków współpracy: 0

10.  Wykaz stypendiów naukowych uzyskanych  w trybie konkursowym uzyskanych po ukończeniu szkoły średniej  (oprócz stypendiów za wyniki  w nauce,  pomocy
materialnej oraz stypendiów doktoranckich kategorii A, B i C):

Podać w osobnych liniach nazwy stypendiów, okres ich pobierania, kwoty brutto:

W tym liczba stypendiów o kwocie łącznej większej niż >10.000 zł: 0 , liczba stypendiów o kwocie łącznej od >=2.000 zł  do <=10.000 zł: 0 , oraz liczba

stypendiów o kwocie łącznej niższej niż <2.000 zł: 0

Wykaz nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych uzyskanych po ukończeniu szkoły średniej:

Podać w osobnych liniach nazwy nagród lub wyróżnień, kwoty brutto:

W tym liczba nagród i wyróżnień o kwocie łącznej większej niż >5.000 zł: 0 , liczba nagród i wyróżnień o kwocie łącznej od >=1.000 zł do <=5.000 zł: 0 , liczba

nagród i wyróżnień o kwocie łącznej niższej niż <1.000 zł: 0 , oraz liczba dyplomów imiennych lub nagród rzeczowych: 0

11. Liczba cytowań (z wyłaczeniem autocytowań) potwierdzona przez Bibliotekę Główną PWr: 0

12. Wykaz i zakres opracowanych nowych instrukcji i uruchomionych nowych ćwiczeń, stanowisk itp., opracowanych skryptów, e-skryptów, oraz zajęcia dydaktyczne
prowadzone w językach obcych – dołączyć ocenę promotora lub opiekuna:

Wprowadź każdą pozycję w osobnej linii



W tym liczba opracowanych instrukcji lub ćwiczeń: 0  liczba opracowanych skryptów: 0  oraz liczba rodzajów zajęć prowadzonych w językach obcych: 0

13. Aktywny udział w działaniach niniejszego projektu POKL (nie dotyczy pierwszej edycji konkursu):

Uczestnictwo w interdyscyplinarnych studiach doktoranckich materiały funkcjonalne:
 tak  nie

Data rozpoczęcia, łączone dyscypliny naukowe:

1.

Pełnienie obowiązków opiekuna Profesora Wizytującego w ramach projektu:
 tak  nie

Dane profesora wizytującego, okres opieki:

2.

Potwierdzony udział w wykładach i konsultacjach Profesorów Wizytujących w ramach Projektu:
Liczba zaliczonych cykli wykładów: 0  i odbytych konsultacji: 0

3.

14. Inne osiągnięcia i aktywności oraz dodatkowe informacje mające wpływ na ocenę wniosku:

Wprowadź każdą pozycję w osobnej linii

III. Projekt planowanych badań...
...naukowych, naukowo-technicznych lub artystycznych w okresie, którego dotyczy wniosek stypendialny, opisujący cel, znaczenie, metodykę i efekty tych badań w
świetle istniejącego stanu wiedzy.

A. Projekt planowanych badań

Tytuł projektu:



Streszczenie projektu:

B. Opis celu, znaczenia, metodyki i efektu planowanych badań...

...w świetle istniejącego stanu wiedzy (nie więcej niż 3 strony):

1) Cel naukowy planowanych badań: jaki problem naukowy wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, charakterystyka efektu końcowego:

2) Znaczenie planowanych badań: co uzasadnia podjęcie tego problemu w kraju (w szczególności w Politechnice Wrocławskiej), jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę
do podjęcia proponowanego tematu,  znaczenie wyników badań dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego, czy w przypadku
pozytywnych wyników będą one mogły znaleźć praktyczne zastosowanie:

3)  Metodyka  badań:  co stanowi  podstawę naukowego warsztatu  wnioskodawcy i  jak  zamierza rozwiązać  postawiony problem, na  czym będzie polegać  analiza i
opracowanie wyników badań, jakie urządzenia (aparatura) zostaną wykorzystane w badaniach, czy wnioskodawca ma do nich bezpośredni dostęp i umiejętność obsługi:



4) Wymierny efekt realizacji podjętego projektu po zakończeniu okresu stypendialnego: zakładany sposób przekazu i upowszechnienia wyników – patenty, publikacje
naukowe oraz referaty na konferencjach w kraju i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe metody i urządzenia badawcze:

5) Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań: jaki oryginalny wkład wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej w kraju i
na świecie, czy w kraju i na świecie jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy:

6) Harmonogram planowanych badań naukowych:

Okres realizacji: od 01.04.2013 do 30.09.2013.

1.
Okres:



Nazwa:

Wynik:

Dodaj pozycję

Oświadczenia Wnioskodawcy
Zapisanie formularza jest jednoznaczne ze złożeniem poniższych oświadczeń.

I.  Oświadczam,  że nie pobieram stypendium z funduszy  Unii  Europejskiej w ramach innych działań  współfinansowanych  przez Europejski  Fundusz  Społeczny.  W
przypadku przyznania mi stypendium naukowego, nie będę występować o środki z innych źródeł EFS, których okres pobierania pokrywałby się z wnioskowanym okresem
stypendialnym.

II. Oświadczam, że nie otrzymałem/łam wcześniej i nie ubiegam się o inne krajowe lub wspólnotowe środki publiczne na realizację planowanych w III części wniosku i
opisanych w harmonogramie badań  naukowych,  naukowo-technicznych lub artystycznych.  W przypadku  przyznania  innych  krajowych lub  wspólnotowych  środków
publicznych na realizację ww. badań zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Biuro Projektu o tym fakcie. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 22 listopada 2010 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013) -
3.1.2 Sekcja 2 – Zakaz podwójnego finansowania: W ramach PO KL niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe
danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych, w szczególności: a) zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych
projektów dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych DU 97 Nr 133 poz. 883 przez Biuro
Projektu  w  Dziale  Nauczania  Politechniki  Wrocławskiej.  Oświadczam,  że  zostałem\am  poinformowany\a,  że  moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu
przeprowadzenia, rozstrzygnięcia konkursu, publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych. Wyrażam również zgodę na przesyłanie mi informacji o niniejszym
konkursie, w szczególności drogą elektroniczną. Zostałem\am także poinformowany\a, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że mam prawo wglądu do
moich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia.

Wydrukowany wniosek wraz z potwierdzeniem Opiekuna/Promotora oraz Kierownika Studiów Doktoranckich (Dziekana lub bezpośredniego przełożonego w przypadku
młodych doktorów) należy dostarczyć wraz załącznikami do Sekretariatu Projektu Młoda Kadra POKL w terminie podanym w ogłoszeniu konkursu.

Uwaga: dodatkowa część wniosku przeznaczona na potwierdzenia pojawi się po jego wydrukowaniu.

Zapisz

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


