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Doktorant studiów doktoranckich występujący o stypendium naukowe z własnego 
funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej wypełnia wniosek logując się  

na stronie Studiów Doktoranckich http://doktoranci.pwr.edu.pl  
 

Wniosek o przyznanie stypendium naukowe z własnego funduszu stypendialnego  
w semestrze…………………………..w roku akademickim 20…….…./20…..….. 

 
UWAGA! 
Stypendium jest kierowane do doktorantów (od drugiego semestru studiów doktoranckich), którzy w okresie dwóch 
ostatnich semestrów* studiów doktoranckich poprzedzających wniosek stypendialny wyróżnili się aktywnością naukową, a 
także mogą przedstawić ponadstandardowy program planowanych aktywności naukowych na semestr, którego dotyczy 
wniosek stypendialny. 
 

Osoby aplikujące o stypendium zobowiązane są dostarczyć potwierdzenia danych zawartych we wniosku. 
 

* w przypadku doktorantów studiujących na drugim semestrze – podczas pierwszego semestru 

 
I. Dane doktoranta 
 
1. Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
A. Dane dotyczące studiów doktoranckich i przewodu doktorskiego: 
 
1. Wydział/Katedra/Zakład …………………………………………………………………………. … 
 
2. Data rozpoczęcia studiów doktoranckich: … 
 
3. Rok studiów: … 
 
4. Data wszczęcia przewodu doktorskiego: …   
 
5. Jednostka organizacyjna prowadząca przewód: … 
 
6. Wstępny tytuł rozprawy doktorskiej: 

 
 
II.  Prezentacja aktywności i twórczych osiągnięć naukowych, naukowo-technicznych lub artystycznych, 

uzyskanych w okresie dwóch ostatnich semestrów poprzedzających składany wniosek stypendialny. 
 

1. Wykaz publikacji w czasopismach lub książkach oraz dzieł artystycznych zarejestrowanych w bazie 
DONA przez Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr. w formacie: tytuł, nazwiska 
wszystkich autorów, data (miesiąc i rok) oraz miejsce publikacji, nazwę wydawnictwa wraz z 
numerem ISSN, ISBN lub ISAN, aktualna punktacja według MNiSW (część A, część B, część C) 
łącznie z numerem na obowiązującej liście lub według właściwego zarządzenia wewnętrznego 
Rektora dotyczącego punktacji doktorantów za aktywności naukowe. Wykaz ma dotyczyć jedynie 
publikacji udokumentowanych w bazie DONA na chwilę składania wniosku, punktację należy 
przyjąć dokładnie taką jak w bazie DONA na chwilę składania wniosku. W wykazie należy 

http://doktoranci.pwr.edu.pl/


Zał. nr 1 do ZW 30/2019 

2 

uwzględnić jedynie publikacje z ostatnich dwóch semestrów. Uwaga: W przypadku trudności z 
określeniem konkretnego dnia ukazania się publikacji, wartość tę można podać orientacyjnie. 

 
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) w formacie: tytuł, nazwiska wszystkich autorów, data (miesiąc  
i rok) zgłoszenia i/lub data (miesiąc i rok) ostatecznego zatwierdzenia i/lub data (miesiąc i rok)  
oraz miejsce poświadczonego wdrożenia. Projekty, patenty, wzory użytkowe, wdrożenia, prace 
muszą być realizowane w ramach Politechniki Wrocławskiej. Co oznacza, że zlecenie z przemysłu 
lub projekt wykonany przez doktoranta w ramach pracy w PWr liczą się, natomiast zlecenia 
zewnętrzne wynikające ze stosunku pracy doktoranta w innym miejscu pracy lub umowy zlecenia 
nierejestrowanej w PWr nie są uwzględniane.  
 

3. Wykaz projektów badawczych (nie dotyczy badań statutowych oraz prac usługowych 
niezwiązanych z tematyką realizowanej rozprawy doktorskiej) w formacie: symbol, rodzaj grantu, 
tytuł, rola wnioskodawcy, instytucje finansujące, kwota brutto, okres realizacji: 

 
4. Wykaz opracowań, referatów i prezentacji konferencyjnych w formacie: typ opracowania, referatu 

lub prezentacji (np. wykład plenarny, komunikat ustny, plakat), tytuł, nazwiska wszystkich 
współautorów z zaznaczeniem dużymi  literami  osoby prezentującej, nazwa 
konferencji/sympozjum/imprezy, zasięg (krajowy, międzynarodowy), miejsce, data (miesiąc i rok) i 
język Aktywność musi być związana z pracą badawczą w ramach doktoratu: 

 
5. Prowadzenie szkoleń, szkół naukowych lub warsztatów tematycznych w formacie: nazwa 

wydarzenia naukowego, miejsce, data lub okres trwania (miesiąc i rok), język oraz sumaryczną 
liczbę godzin. Uwaga: Seria szkoleń w ramach jednego wydarzenia to jedna aktywność. 
Przykładowo wygłoszenie dwukrotnie tej samej prezentacji w ramach Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki to jedna aktywność, a nie dwie: 

 
6. Współpraca naukowa z ośrodkami akademickimi lub naukowymi, krajowymi i zagranicznymi  

w formacie: nazwa ośrodka (miasto i państwo), okres i wynik współpracy z odniesieniem do 
wyszczególnionego w niniejszym wniosku (staż naukowy, wspólne publikacje, patenty, itp.). 
Uwaga: Przypadek długotrwałej współpracy z danym ośrodkiem to jedna współpraca, mimo że 
powstały np. 2 publikacje. Współpraca z całym zespołem to jedna współpraca, nie wolno jej 
rozbijać na oddzielną współpracę z np. 3 członkami jednego zespołu: 

 
7. Wykaz stypendiów (nie dotyczy stypendiów przyznawanych przez PWr.) przyznanych w trybie 

konkursowym z podaniem daty (miesiąc i rok): 
 

8. Wykaz nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych z podaniem daty (miesiąc i rok): 
 

9. Wykaz i liczba cytowań (z wyłączeniem autocytowań) wraz z datą cytowania (w formacie [artykuł 
cytowany] – [artykuł cytujący] – [data publikacji artykułu cytującego,  dodać jako załącznik 
potwierdzony przez Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr.: 
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III. Zaaprobowany przez opiekuna naukowego program planowanych aktywności i zamierzonych 

dokonań naukowych w semestrze, którego dotyczy wniosek stypendialny:  

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

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

 

 
 
Wrocław, dnia ................................      ..................................................... 

(podpis doktoranta) 
 
 
IV. Potwierdzenie opiekuna naukowego zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem 
faktycznym. 
 
 
 
        ………………………………………………………………. 
               (podpis opiekuna naukowego) 
 
 
 
 
V. Ustalenie przez Kierownika Studiów Doktoranckich punktowej oceny wniosku. 
 
Punkty uzyskane w systemie:   

a) zaakceptowane, 

b) zweryfikowane. 

 
 
 
Wrocław, dnia ................................      ..................................................... 

(podpis Kierownika SD) 


