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Kraków, dnia ..................... 

  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW  
ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW 

 

 ......................................................  
Nazwisko i imię doktoranta 

 ......................................................  
Numer albumu 

 ......................................................  
Wydział, Szkoła Doktorska, Rok kształcenia 

 ......................................................  
Nr tel. 

 ......................................................  
E-mail w domenie AGH 

 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie stypendium naukowego (zaznaczyć 

właściwe): 

□ dla doktorantów; 

□ dla doktorantów wykazujących szczególną aktywność publikacyjną. 

Zagadnienie badawcze realizowane w ramach pracy doktorskiej: 

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

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

Lp. Publikacje 

Liczba 

współautorów 

Liczba 

punktów 

(wpisuje 

doktorant) 

Liczba 

punktów 

(przyznaje 

komisja) 

     

     

     

SUMA PUBLIKACJE   

Lp. Osiągnięcie 

Liczba 

punktów 

(wpisuje 

doktorant) 

Liczba 

punktów 

(przyznaje 

komisja) 

    

    

    

SUMA OSIĄGNIĘCIA   

SUMA CAŁKOWITA   

Rektor 

Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica  

w Krakowie 
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Każde osiągnięcie wymaga udokumentowania. Załączniki do wniosku należy ponumerować 

zgodnie z kolejnością w powyższej tabeli. 

Punktacja za osiągnięcie może zostać uwzględniona, jeśli: 

1) autor umieścił prawidłową afiliację AGH, 

2) osiągnięcie zostało zarejestrowane w systemie informatycznym w Bibliotece Głównej 

AGH (BPP), 

3) w przypadku doktoranta szkoły doktorskiej, wnioskodawca  złożył oświadczenie  

o zadeklarowaniu osiągnięcia do zadeklarowanej  dyscypliny oraz upoważnił AGH do 

uwzględnienia tego osiągnięcia w ewaluacji poprzez złożenie w BG AGH oświadczenia wg 

wzoru określonego w zarządzeniu Rektora. 

 

OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam, że dane osiągnięcie naukowe nie było już podstawą do przyznania 

stypendium z Funduszu Własnego oraz nie przyznano za to osiągnięcie naukowe 

Doktorantowi dodatków w ramach filaru I i II systemu motywacyjnego oraz naukowej 

nagrody Rektora (filar III) dla pracowników AGH. 

 

 

Przyznane stypendium proszę przelać na moje konto: 

                                

Numer konta bankowego 

 

 

 

 

Decyzja Rektora 

Zgodnie z rekomendacją Komisji przyznaję stypendium 

 

❑ jednorazowe w wysokości ……………………….. 
 

❑ wypłacane co miesiąc w wysokości ……………………………. 
 

na okres od …………………….do ………………….. 
 

Odmawiam przyznania stypendium. 

Uzasadnienie  

 

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

 

 

 …………………………………… 
Data decyzji 

……………………………………………… 
Podpis i pieczęć Rektora 

……………………………………………… 
Data, podpis doktoranta 

……………………………………………… 
Data, podpis doktoranta 


