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WNIOSEK DOKTORANTA DO REKTORA
1
 

o zmianę kategorii przyznanego stypendium doktoranckiego w roku akademickim 20.…/20…. 

składany do Kierownika Studiów Doktoranckich do dnia 31 marca 

 

 

WYPEŁNIA DOKTORANT: 

Imię i nazwisko doktoranta …………………………………………………..…… rok studiów…… Wydział 

………………………………………………… dyscyplina ………………………………………………….. 

Katedra /Zakład ………………………………………………………………………………………..……… 
 

PESEL  

 

 

Adres elektroniczny (e-mail): …………………………………………………………………………………. 

 

Stypendium doktoranckie kategorii .……… zostało przyznane decyzją Rektora Politechniki Wrocławskiej 

nr ….. z dnia ……………………  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), na Wydziale i w Dziale Nauczania Politechniki Wrocławskiej. Oświadczam, że 

zostałem\am poinformowany\a, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

postępowania konkursowego 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. 

 

 

 

Wrocław, dnia ................................                       ..................................................... 
Podpis Doktoranta 

 

INFORMACJA OPIEKUNA NAUKOWEGO (wypełnić właściwe):  

1. Rada Wydziału   …………….…………………………………………………………………………….           

uchwałą nr ………………. z dnia ………………. wszczęła Doktorantowi przewód doktorski. 

2. Po wszczęciu przewodu doktorskiego nastąpiło zwiększenie udokumentowanego dorobku naukowego 

doktoranta, tj.: .……………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

Informacja może zostać przedstawiona na osobnej stronie m. in. w formie e-maila lub jako kopia uchwały 

Rady Wydziału z zaznaczeniem, że dotyczy ona wniosku doktoranta o zmianę kategorii przyznanego 

stypendium doktoranckiego w roku akademickim 20.…/20…...   

 

Wrocław, dnia ………………...     ………………………………....  
          Podpis Opiekuna Naukowego 

 

                                                 
1
 W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku należy wezwać do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia podjęcia 

niniejszego wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie przedmiotowych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  
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OPINIA DOKTORANCKIEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ POWOŁANEJ NA WYDZIALE: 

Doktorant wypełnił warunki
2
/ Doktorant nie wypełnił warunków

2
 zmiany kategorii przyznanego 

stypendium doktoranckiego na ………. roku studiów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lub pkt 3 

Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich. 

 

W przypadku, gdy doktorant nie wypełnił warunków zmiany kategorii przyznanego stypendium 

doktoranckiego należy podać przyczynę: 

……………………………………………………………………… 

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

W przypadku gdy zmiana kategorii dotyczy § 2 ust. 2 pkt 3, Doktorancka komisja stypendialna 

dokonuje oceny punktowej zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich, 

uwzględniając szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia konkursu w sprawie przyznawania stypendiów 

doktoranckich uchwalone przez radę wydziału.  

 

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich, uwzględniając § 3, 

Doktorancka komisja Stypendialna: 

1) rekomenduje przyznanie Doktorantowi od semestru letniego w roku akademickim, którego dotyczy 

wniosek, stypendium doktoranckiego kategorii ……..  ze środków finansowych
2
: 

- przekazanych do dyspozycji Wydziału
2
, 

- pozostających w dyspozycji Rektora
2
. 

2) stwierdza, że w roku akademickim, którego dotyczy wniosek, nie może nastąpić od semestru letniego 

zmiana kategorii przyznanego Doktorantowi stypendium doktoranckiego
2
.  

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich   

  ……….……...................................................,   

Członkowie Komisji Doktoranckiej:  

1. ……..............................................................,   

2. ………………..............................................,    

3.  ….................................................................,  

4. ......................................................................,      

5. ......................................................................,                               

 

 

 

 

Wrocław, dnia ………………..…….      

                                                 
2
 Niepotrzebne skreślić. 


