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GRUPA I.  

WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE 
 

średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w roku 

akademickim poprzedzającym przyznanie 

stypendium (w przeliczeniu  średniej ocen na 

punkty) 
5,0 – 5 pkt, 4,99 – 4,5 – 4 pkt, 4,49 – 4,0 – 3 pkt. 

   

(średnią ocen wypełnia pracownik dziekanatu) (data, podpis, pieczęć pracownika dziekanatu) 

(punkty przyznane przez 

Komisję Stypendialną 

Doktorantów) 

 

GRUPA II.  

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  
 

1. OPUBLIKOWANE PRACE NAUKOWE w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium 

 Wszystkie publikacje naukowe we wniosku należy wykazać tylko jeden raz.  

 W roku akademickim 2021/2022 będą punktowane wyłącznie opublikowane artykuły naukowe. 
1) publikację monografii naukowej, rozdziału monografii naukowej, artykułu naukowego, recenzji monografii, hasła encyklopedycznego należy potwierdzić 

załączając do wniosku: kserokopię okładki publikacji, spis treści z imieniem i nazwiskiem autora/współautorów oraz tytułem artykułu, stronę artykułu z imieniem 

i nazwiskiem wnioskodawcy, a także stronę artykułu i źródło bazy międzynarodowej czasopisma naukowego albo źródło ministerialnego wykazu czasopism 

naukowych. Należy dołączyć potwierdzenie recenzji pozycji wydawniczej oraz miesięczną datę wydania; 
2) monografia naukowa – recenzowana publikacja w formie książki lub odrębnego tomu lub publikacja w formie elektronicznej, przedstawiająca określone 

zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem 

naukowym, posiadająca ISBN, ISSN lub DOI. Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla 

danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury, na inny język nowożytny dzieła istotnego dla 

nauki lub kultury, wydanego w języku polskim i edycja naukowa tekstów źródłowych; 

3) edycja tekstów źródłowych – wydanie tekstów źródłowych; wymagana jest edycja naukowa, przeznaczona do badań, jako źródło, które podlega analizie. Nie 

podlegają punktacji opracowania źródłowych poglądów; 

4) artykuł naukowy – recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, 
przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony przypisami, bibliografią lub innym 

właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Artykułem naukowym jest również artykuł  

recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony 

abstrakt, list, errata i nota redakcyjna; 

5) wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych stanowi załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

9 lutego 2021 r. ze zmianą i sprostowaniem Komunikatu z dnia 18 lutego 2021 roku; 
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6) wykaz czasopism obejmuje czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie: Scopus (jeśli posiadają status czasopism aktywnych), Web of 

Science (Core Collection): Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation 

Index, a także DBLP Computer Science Bibliography, baza informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association 

of Australasia (CORE), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJHS), Journal Citation Reports (JCR), czasopisma naukowe ujęte w 

międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+), oraz wykaz czasopism w Biuletynie Informacji Publicznej.  

7) wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (POZIOM II i POZIOM I) stanowi załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;  

8)  rozdział w monografii naukowej – opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odpowiadającej tej objętości tekstu odrębnie 

publikowane mapy oraz hasła opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, 

spełniających wymogi monografii naukowej; 

9) redakcja publikacji: do trzech redaktorów punkty są przyznawane na osobę. W przypadku większej liczby redaktorów punkty są przyznawane procentowo, 

według wkładu procentowego, ocenionego przez redaktora naczelnego. Redakcję publikacji należy wykazać załączając do wniosku kserokopię strony publikacji 

z potwierdzeniem pełnienia przez wnioskodawcę funkcji redaktora lub członka zespołu redakcyjnego oraz miesięczną datę wydania;  

10) hasło encyklopedyczne – jest punktowane od ilości publikacji encyklopedycznych podlegających recenzji naukowej, w której ukazały się dane hasła, bez względu 
na ich liczbę; 

11) w przypadku współautorstwa artykułu, pracy - wkład procentowy w publikację powinien być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem z podpisem/podpisami 

współautora/współautorów publikacji lub promotora/opiekuna naukowego. Ilość punktów jest przyznawana adekwatnie do wielkości wkładu procentowego 

współautora/współautorów publikacji; 

12) osiągnięcia naukowe powinny mieć związek tematyczny z badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach danej dyscypliny; 

13) wszystkie osiągnięcia doktoranta wymagają potwierdzenia przez odpowiednie organy (w przypadku braku możliwości potwierdzenia aktywności naukowej przez 

odpowiedni organ, uwzględniane będzie potwierdzenie przez promotora/opiekuna naukowego); 
14) wersje elektroniczne publikacji w czasopismach naukowych (e-booki) są punktowane, jeżeli zostały udostępnione pod wskazanym adresem internetowym, 

stanowiącym część czasopisma online, w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer, itp.) lub posiadają numer DOI (Digital Object 

Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) oraz odpowiedni rok wydania. 

15) publikacja naukowa, która została opublikowana w różnych formach (miękka lub twarda oprawa) posiadająca różne numery ISBN lub wydana w formie 

elektronicznej (e-booka) jest traktowana jako jedna publikacja i jest liczona jeden raz. 

 

Na każdym załączniku należy podać odpowiedni symbol z poniższej tabeli. 

symbol rodzaj publikacji 

liczba publikacji 

(wypełnia 

wnioskodawca) 

punkty przyznane przez  

Komisję Stypendialną 

Doktorantów 

n1 monografia naukowa (publikacja zbiorowa) w języku obcym - 20 pkt    

n2 monografia naukowa  (publikacja zbiorowa ) w języku polskim - 16 pkt   

n3 edycja naukowa tekstów źródłowych w języku obcym- 5 pkt   

n4 edycja naukowa tekstów źródłowych w języku polskim – 4 pkt   

n5 

artykuł naukowy w języku obcym lub w języku polskim w recenzowanym 

czasopiśmie krajowym lub zagranicznym ujętym w międzynarodowej bazie 

czasopism naukowych/w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych – 15 pkt 
  

n6 
monografia naukowa w języku polskim lub w języku obcym recenzowana i wykazana 

w publikujących wydawnictwach (POZIOM II) – 20 pkt 
  

n7 
monografia naukowa w języku polskim lub w języku obcym recenzowana i wykazana 

w publikujących wydawnictwach (POZIOM I) – 8 pkt 
  

n8 

artykuł naukowy recenzowany w czasopiśmie naukowym ( nie ujęty w 

międzynarodowej bazie czasopism naukowych/ministerialnym wykazie czasopism 

punktowanych), pracy zbiorowej lub w publikacji pokonferencyjnej w języku obcym 

- 4 pkt 

  

n9 

artykuł naukowy recenzowany w czasopiśmie naukowym ( nie ujęty w 

międzynarodowej bazie czasopism naukowych/ministerialnym wykazie czasopism 

punktowanych), pracy zbiorowej lub w publikacji pokonferencyjnej w języku polskim 

- 3 pkt 

  

n10 rozdział w monografii naukowej w języku obcym – 5 pkt   

n11 rozdział w monografii naukowej w języku polskim – 4 pkt   

n12 redakcja publikacji - 5 pkt   

n13 recenzja monografii lub artykułu naukowego w języku obcym - 2 pkt   

n14 recenzja monografii lub artykułu naukowego w języku polskim - 1 pkt   

n15 hasło encyklopedyczne - 2 pkt   
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2. UDZIAŁ W PROGRAMACH BADAWCZYCH w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium  

Uzyskanie grantu badawczego należy wykazać tylko jeden raz. Należy potwierdzić zaświadczeniem instytucji przyznającej grant, które musi zawierać 

następujące informacje: tytuł, numer grantu (jeżeli grant badawczy nie posiada nadanego numeru, należy niniejszą informację umieścić w zaświadczeniu), 

datę uzyskania i czas trwania grantu, zakres udziału wnioskodawcy w grancie badawczym. W przypadku współudziału w grancie badawczym jest wymagany 

wkład procentowy każdego z uczestników. Wysokość wkładu procentowego wnioskodawcy należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. Udział 

w zespołowym programie badawczym należy potwierdzić zaświadczeniem kierownika programu badawczego, które musi zawierać następujące informacje: 

nazwę i numer programu badawczego (jeżeli program badawczy nie posiada nadanego numeru, należy niniejszą informację umieścić w zaświadczeniu), datę 

jego rozpoczęcia, czas trwania programu, zakres udziału wnioskodawcy w programie badawczym.  

Udział w indywidualnym programie badawczym należy potwierdzić zaświadczeniem potwierdzonym przez promotora lub opiekuna naukowego, które musi 

zawierać następujące informacje: nazwę i numer programu badawczego (jeżeli program badawczy nie posiada nadanego numeru, należy niniejszą informację 

umieścić w zaświadczeniu), datę jego rozpoczęcia, czas trwania programu, zakres prac wnioskodawcy w projekcie badawczym.  

 

Na każdym załączniku należy podać odpowiedni symbol z poniższej tabeli. 

symbol rodzaj działalności naukowej  
liczba osiągnięć 

(wypełnia 
wnioskodawca) 

punkty przyznane przez 

Komisję Stypendialną 

Doktorantów  

n16 
uzyskanie grantu badawczego NCN, NCBiR lub równorzędnych i zagranicznych – 30 

pkt 
  

n17 
uzyskanie grantu badawczego np. ministerstwa, prezydenta miasta, samorządowego,  

itp. - 15 pkt 
  

n18 uzyskanie grantu wewnętrznego uczelni – 10 pkt   

n19 
udział w zespołowym programie badawczym prowadzonym przez jednostkę 

organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową - 5 pkt 
  

n20 indywidualny udział w programie badawczym - 5 pkt   

 

 

3. CZYNNY UDZIAŁ W SESJACH NAUKOWYCH (konferencjach, sympozjach) w roku akademickim poprzedzającym 

przyznanie stypendium  
 Punkty są przyznawane jednorazowo, niezależnie od ilości aktywności naukowych na danej sesji naukowej. 
 Wymaganym załącznikiem do wniosku w przedmiocie czynnego udziału w sesjach naukowych (konferencjach, sympozjach) jest certyfikat uczestnictwa albo 

zaświadczenie potwierdzone przez właściwy organ i zawierające następujące informacje: datę, miejsce sesji, nazwę organizatora konferencji, zasięg 

konferencji (zagraniczna, międzynarodowa w kraju, ogólnopolska), temat sesji oraz formę i tytuł wystąpienia wnioskodawcy. W przypadku współautorstwa 
jest wymagany wkład procentowy współautorów. Wielkość wkładu procentowego wnioskodawcy należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. 

 Za czynny udział w sesji naukowej uznaje się:  

1) wygłoszenie referatu; 
2) prezentację posteru;  

3) głos w dyskusji panelowej w charakterze eksperta (pod warunkiem udokumentowania aktywności eksperckiej w opublikowanym sprawozdaniu 

z konferencji). 
Konferencje online (internetowe) w kategorii czynnego udziału w sesjach naukowych, związanych z obszarem badawczym w poprzednim roku 

akademickim, będą punktowane w zależności od zasięgu konferencji (sesja zagraniczna, międzynarodowa w kraju, ogólnopolska) taką samą liczbą punktów 
jak mobilne sesje naukowe (wyjazdowe). Wymaganym załącznikiem jest: certyfikat lub zaświadczenie potwierdzone przez organizatora konferencji, 

odsyłacz do strony konferencji (lub kopii programu); strona internetowa konferencji (program) powinna zawierać: nazwę konferencji i termin konferencji. 

 

Na każdym załączniku należy podać odpowiedni symbol z poniższej tabeli. 

symbol rodzaj sesji naukowej (konferencja, seminarium, inne) 
liczba osiągnięć 

(wypełnia 

wnioskodawca) 

punkty przyznane przez 

Komisję Stypendialną 

Doktorantów  

n21 sesja zagraniczna - 8 pkt  
 

n22 sesja międzynarodowa w kraju - 6 pkt   
 

n23 sesja ogólnopolska - 4 pkt  
 

 

 

4. PRZYGOTOWYWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 
W przypadku gdy zostanie otwarty przewód doktorski, należy podać datę podjęcia uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału 

w przedmiotowej sprawie, a także dołączyć kserokopię uchwały lub zawiadomienia o jej podjęciu. Otwarcie przewodu doktorskiego należy wykazać tylko jeden 

raz. 

 

Na każdym załączniku należy podać odpowiedni symbol z poniższej tabeli. 

symbol etapy realizacji rozprawy doktorskiej 
podpis promotora lub 

opiekuna naukowego 

punkty przyznane przez 

Komisję Stypendialną 

Doktorantów  

n24 otwarcie przewodu doktorskiego - 30 pkt 

 

 
data uchwały 

Rady Wydziału 

  

n25 

ocena stopnia zaawansowania w przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej – max. 5 pkt (bdb (5,0) - 5 pkt, 

db+ (4,5) – 4 pkt, db (4,0) - 3 pkt, dst+ (3,5) - 2 pkt, 

dst (3,0) - 1 pkt) 

 

 
wymagane punkty/ocena 
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GRUPA III.  

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 
 

Przez osiągnięcia artystyczne rozumie się osiągnięcia w dziedzinie sztuk fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich, teatralno-recytatorskich, muzyczno-

tanecznych w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium. Każdy rodzaj osiągnięcia artystycznego należy udokumentować stosownym 
zaświadczeniem lub dyplomem, które muszą zawierać informacje o: wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia 

artystycznego. Nie podlegają punktacji osiągnięcia artystyczne które stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów doktoranckich. 
 

Na każdym załączniku należy podać odpowiedni symbol z poniższej tabeli. 

symbol rodzaj działalności artystycznej 
liczba osiągnięć 

(wypełnia 
wnioskodawca) 

oświadczenie* 
punkty przyznane przez 

Komisję Stypendialną 

Doktorantów 

a1 
zajęcie czołowego miejsca (od I do IX) w Mistrzostwach Świata lub 

Europy – 30 pkt 
  

 

a2 
zajęcie czołowego miejsca (od I do V) w Mistrzostwach Polski – 15 

pkt 
  

 

a3 

zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, 

festiwalach, wystawach, pucharach o zasięgu międzynarodowym  - 15 

pkt 

  

 

a4 
zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, 

festiwalach, wystawach, pucharach o zasięgu ogólnopolskim – 12 pkt 
  

 

a5 
trener, instruktor, choreograf zdobywców miejsca I-III w zawodach o 

zasięgu międzynarodowym – 10 pkt  
  

 

a6 
trener, instruktor, choreograf zdobywców miejsca I-III w zawodach o 

zasięgu ogólnopolskim - 8 pkt 
  

 

*Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku osiągnięcia stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów doktoranckich. 

 

GRUPA IV.  

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
 

Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym uzyskane w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium należy 

udokumentować stosownym zaświadczeniem, które musi zawierać informacje o: wnioskodawcy, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia sportowego, 
potwierdzonym przez polski związek sportowy (wykaz polskich związków sportowych – Komunikat z 22 września 2020 r. znajduje się na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/archiwum-sport/wykaz-polskich-zwiazkow-sportowych---komunikat-z-22-wrzesnia-2020), związek sportowy o zasięgu ogólnokrajowym, 

działający w środowisku akademickim lub przez właściwą organizację krajową zajmującą się sportem, także osób niepełnosprawnych. 
 

Na każdym załączniku należy podać odpowiedni symbol z poniższej tabeli. 

symbol rodzaj działalności sportowej 
liczba osiągnięć 

(wypełnia 

wnioskodawca) 
oświadczenie* 

Punkty przyznane 

przez Komisję Stypendialną 

Doktorantów 

s1 udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich – 30 pkt   
 

s2 udział w Uniwersjadzie - 30 pkt   
 

s3 
zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Mistrzostwach Świata 

– 28 pkt 
  

 

s4 
zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Akademickich 

Mistrzostwach Świata - 26 pkt 
  

 

s5 
zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Mistrzostwach Europy 

– 24 pkt 
  

 

s6 
zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Akademickich 

Mistrzostwach Europy – 22 pkt 
  

 

s7 
zajęcie punktowanego miejsca (od I do VI) w Mistrzostwach Polski 

– 20 pkt 
  

 

s8 

zajęcie punktowanego miejsca (od I do VIII) w Finałach 

Akademickich Mistrzostw Polski lub miejsca (od I do VI) w typie 

uniwersytety w Finałach Akademickich Mistrzostw Polski - 16 pkt 

  

 

s9 
zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) w zawodach o zasięgu 

międzynarodowym – 20 pkt 
  

 

s10 
zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) w zawodach o zasięgu 

ogólnopolskim – 12 pkt 
  

 

s11 
zajęcie punktowanego miejsca (od I do VIII) w Półfinałach 

Akademickich Mistrzostw Polski – 8 pkt 
  

 

s12 
trener, instruktor zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu 

międzynarodowym – 6 pkt 
  

 

s13 
trener, instruktor zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu 

ogólnopolskim – 4 pkt 
  

 

*Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku osiągnięcia stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów doktoranckich. 
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DOKUMENTACJA DO WNIOSKU (tylko w języku polskim) 

 

lista załączników: 

1._______________________________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________________________________________________ 

8._______________________________________________________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________________________________________________ 

10.______________________________________________________________________________________________________ 

11.______________________________________________________________________________________________________ 

12.______________________________________________________________________________________________________ 

13.______________________________________________________________________________________________________ 

14.______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W PRZEDMIOCIE PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA DLA 

DOKTORANTÓW CZWARTEGO ROKU STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 

2021/2022 

 

Oświadczam, że: 
a) jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, na podstawie art. 233 § 1 i § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

Karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.); 

b) zapoznałam/em się z Regulaminem zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 

2021/2022 i zobowiązuję się do jego przestrzegania*; 
TAK        NIE   

c) składałam/em wniosek o przyznanie stypendium rektora na innej uczelni lub w innej dziedzinie/dyscyplinie studiów*; 

TAK        NIE    
 

d) pobieram stypendium rektora na innej uczelni lub w innej dziedzinie/dyscyplinie studiów*; 

TAK        NIE   
 

e) studiuję dodatkowo na studiach: 

 TAK   

_________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                     (nazwa uczelni) 

_____________________________________________________________________                             ______________________________ 
           (rok, dziedzina, dyscyplina)                                                                                                                                  (stopień studiów) 

 NIE 

f) odbyłam/em studia doktoranckie*: 

 TAK  
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________                                                                             _  __ - __ __ - __ __ __ __ 
         (dziedzina, dyscyplina studiów)                         (data ukończenia studiów) 

 NIE 
g) pobierałam/em dotychczas stypendium rektora (od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich po raz pierwszy – dotyczy kształcenia na wszystkich 

dziedzinach/dyscyplinach studiów doktoranckich)*; 

TAK       NIE  

liczba miesięcy, w trakcie których pobierałam/em stypendium rektora: ________________ 

h) dane zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz z Regulaminem zasad i trybu przyznawania 

świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022*; 

TAK        NIE   
i) jestem kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy 

i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych*; 

TAK        NIE   
j) jestem funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie 

skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie*; 
TAK        NIE    

k) zobowiązuję się do zwrotu świadczeń pobranych na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych lub oświadczeń, stanowiących świadczenie 

nienależne w rozumieniu art. 410 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) i podlegających zwrotowi na 
zasadach określonych przez przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu; 

TAK         

l) zobowiązuję się do powiadomienia Rektora o dacie nadania stopnia naukowego doktora przez Radę Wydziału w terminie 7 dni od daty zaistniałej 
okoliczności; 

TAK         

m) w przypadku zmiany okoliczności mającej wpływ na prawo do otrzymywania stypendium rektora (tj. rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy doktorantów) 

zobowiązuję się w terminie 7 dni od daty zaistniałej okoliczności do powiadomienia o tym fakcie odpowiedni organ uczelni; 

TAK          

n) w przypadku braku rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego prowadzonego w złotych (PLN) na dzień składania wniosku zobowiązuję się do jego 
dostarczenia na właściwym druku US do odpowiedniego organu, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku; 

TAK         
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o) w przypadku zmiany adresu do korespondencji lub zmiany numeru rachunku bankowego prowadzonego w złotych (PLN) zobowiązuję się w terminie 7 dni 
od daty zaistniałej zmiany do powiadomienia o tym fakcie odpowiedni organ uczelni; 

TAK          

p) przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane w procesie obsługi stypendium rektora na Uniwersytecie Szczecińskim, a ich 
przetwarzanie wynika z obowiązków sprawozdawczych, nakładanych przez obowiązujące prawo. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet 

Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, Al. Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

Obowiązki prawne wynikają z ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1669 ze zm.) w szczególności z art. 281 ust. 1 i 2; oraz wydanych we wskazanym zakresie aktów wykonawczych i regulacji wewnętrznych 
Uniwersytetu Szczecińskiego, w szczególności Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 

Szczecińskiego w roku akademickim 2021/2022; 

TAK         
q) wyrażam zgodę na przesyłanie przez Uniwersytet Szczeciński, na podany przeze mnie adres e-mailowy lub numer telefonu komórkowego, wiadomości, 

zawierających treści związane z procedowaniem wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim*; 

TAK        NIE 
r) wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną*;      

TAK        NIE 
 

 * zakreśl właściwe w wyżej wymienionych punktach 

 

          

       _________________________________                                                                 __________________________________  
                             miejscowość, data                                                                                          CZYTELNY PODPIS DOKTORANTA 

  

            
 * 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW  

CZWARTEGO ROKU STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

 
1) Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów czwartego roku studiów należy wypełnić w formie elektronicznej, 

po uprzednim dokonaniu rejestracji poprzez indywidualne konto w programie do obsługi wniosków stypendialnych. 

Wydrukowany wniosek, potwierdzony przez właściwe organy, należy złożyć w Sekcji ds. Stypendiów Uniwersytetu 

Szczecińskiego. 

2) Wniosek o przyznanie stypendium rektora należy złożyć w terminie od dnia 13 września do dnia 22 października 2021 roku. 

3) Doktorant jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem oświadczenie w sprawie wskazania studiów, na których będzie pobierane 

stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022. Oświadczenie stanowi część składową niniejszego wniosku dla 

doktorantów czwartego roku w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022. 

4) Jeżeli doktorant nie posiada rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego prowadzonego w złotych (PLN), na dzień składania 

wniosku jest zobowiązany do jego otwarcia i dostarczenia informacji o numerze rachunku a właściwym druku US, do 

odpowiedniego organu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

 

 

 

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ DOKTORANTÓW 

LICZBA PUNKTÓW 
DECYZJA 

POZYTYWNA 

UZASADNIENIE 

WYSOKOŚĆ 

PRZYZNANEGO 

STYPENDIUM 

(zgodnie z 

progami) 

ODMOWA 

PRZYZNANIA 

STYPENDIUM 

UZASADNIENIE 

za osiągnięcia z GRUPY I : 

  

 

wyróżniające wyniki w nauce   

za osiągnięcia z GRUPY II:  

osiągnięcia naukowe lub  

za osiągniecia z GRUPY III:  

osiągniecia artystyczne lub  

za osiągniecia z GRUPY IV:  

osiągnięcia sportowe  

SUMA PUNKTÓW:  

 

 

 

                                                                                                                                                
                                              ______________________________________ 
                        data i podpis upoważnionego członka Komisji Stypendialnej Doktorantów  
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DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ DOKTORANTÓW 

LICZBA PUNKTÓW 
DECYZJA 

POZYTYWNA 

UZASADNIENIE 

WYSOKOŚĆ 

PRZYZNANEGO 

STYPENDIUM 

(zgodnie z 

progami) 

ODMOWA 

PRZYZNANIA 

STYPENDIUM 

UZASADNIENIE 

za osiągnięcia z GRUPY I : 

  

 

wyróżniające wyniki w nauce   

za osiągnięcia z GRUPY II:  

osiągnięcia naukowe lub  

za osiągniecia z GRUPY III:  

osiągniecia artystyczne lub  

za osiągniecia z GRUPY IV:  

osiągnięcia sportowe  

SUMA PUNKTÓW:  

 

 

 

 

                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                             data i podpis upoważnionego członka Odwoławczej Komisji  

                                                                                                                                                                                                                              Stypendialnej Doktorantów  
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     OŚWIADCZENIE 

w sprawie wskazania studiów, na których będzie pobierane stypendium rektora dla doktorantów czwartego 

roku studiów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2021/2022 

 

 

DANE OSOBOWE DOKTORANTA 

 

imię i nazwisko doktoranta:___________________________________________________________________________________ 

 

wydział:__________________________________________________________________________________________________ 

 

dziedzina/dyscyplina: ________________________________________________________ rok studiów: ____________________ 

 
nr albumu 

 

adres do korespondencji: _____________________________________________________________________________________ 

 
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WSKAZANIA STUDIÓW, NA KTÓRYCH BĘDZIE POBIERANE STYPENDIUM 

REKTORA DLA DOKTORANTÓW CZWARTEGO ROKU STUDIÓW W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM W 

ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, na podstawie art. 233 § 1 i § 1a 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.) oraz odpowiedzialności 

dyscyplinarnej z art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 478 ze zm.); 

 

Oświadczam, że w bieżącym roku akademickim stypendium rektora będę pobierać na studiach doktoranckich w ramach 

dziedziny/dyscypliny: _____________________________________________________________________________________ 

wydział:_________________________________________________________________________________________________ 

uczelnia: ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 ___________________       ____________________ 
           miejscowość, data                      podpis doktoranta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK SEKCJI DS. STYPENDIÓW  

 

uwagi: 

____________________________ 
data złożenia oświadczenia, podpis i pieczątka pracownika 

 

      


