
 
 

Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacana świadczeń  
z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego  

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH 
DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM ………../……… 

……………………………………………… 
Imię i nazwisko doktoranta 

……………………………………………… 
Adres zamieszkania 

……………………………………………… 
Adres e – mail  

……………………………………………… 
Zakład 

……………………………………………… 
Rok studiów 
 
                          
nr konta 
 

Komisja Stypendialna 
Międzynarodowe Studium Doktoranckie 

Instytut Fizyki Jądrowej 
Polskiej Akademii Nauk 

 
Proszę o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w Instytucie Fizyki Jądrowej 

Polskiej Akademii Nauk. Niniejszym przedstawiam Komisji moje osiągnięcia naukowe w 

roku akademickim ………../………. 

 
Opiekun/Promotor*……………………………………………………………………………. 
 
Opiekun pomocniczy…………………………………………………………………………… 
 
Przewód doktorski: otwarty/nieotwarty* 
 
Data otwarcia przewodu doktorskiego:…………………………………………………………. 
 
Temat/tematyka** rozprawy doktorskiej……………………………………………………….. 
 
Załączniki:* 

1. Opinia opiekuna/promotora* o postępach w pracy naukowej oraz przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej (słowa kluczowe: zaawansowana, średnio zaawansowana, małe postępy), ewentualny 

przewidywany termin złożenia pracy (opinia musi być własnoręcznie podpisana przez 

opiekuna/promotora*). 



2. Lista publikacji (należy podać wszystkich autorów, bądź podać ich liczbę, gdy jest ich więcej 

niż10.W przypadku prac przyjętych do druku należy dołączyć zaświadczenie z wydawnictwa). 

3. Lista konferencji, w których doktorant brał czynny udział (należy podać formę wystąpienia: 

ustne/plakat oraz podać zasięg konferencji krajowa/międzynarodowa). 

4. Realizowanie przez doktoranta badań naukowych (należy podać konkretne prace, które 

doktorant wykonał w danych roku akademickim), udział doktoranta w projektach 

badawczych (w tym realizacja grantu, należy podać rolę doktoranta w projekcie 

kierownik/współautor/wykonawca oraz zasięg projektu krajowy/międzynarodowy). 

5. Zaświadczenia/oświadczenia o działalności doktoranta w organizacjach o charakterze 

naukowym.  

6. Zaświadczenia/oświadczenia o wyróżnieniach/nagrodach otrzymanych przez doktoranta. 

7. ……………………………………………………………………………………………….. 

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

8. ……………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kraków,…………..       ……………………………. 
 
                    Podpis doktoranta 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 



 
 

Kryterium  Punkty  
(wypełnia 
Komisja 
Stypendialna) 

Skala 
punktowa 
(oznaczenie) 

Średnia ocena z postępowania rekrutacyjnego 
*** (wypełnia doktorant) 

  2,0 – 5,0 (A) 

Średnia ocen**** (wypełnia doktorant)   2,0 – 5,0 (A) 

Liczba punktów przyznana przez Kierownika 
Studium (wypełnia Kierownik Studium) 
 

  max. 15 (B) 

Liczba punktów za publikacje   0 – 25,0 (C) 

Liczba punktów za czynny udział w 
konferencjach 

  0 – 15,0 (D) 

Liczba punktów prowadzenie badań 
naukowych/realizację projektów 

  0 – 10,0 (E) 

Liczba punktów za dodatkową działalność 
doktoranta w organizacjach o charakterze 
naukowym 

  0 – 5,0 (F) 

Liczba punktów za wyróżnienia/nagrody   0 – 10,0 (G) 

Suma punktów    

 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
** w przypadku otwartego przewodu doktorskiego podać zatwierdzony przez Radę Naukową IFJ PAN 
temat 
*** dotyczy doktorantów pierwszego roku 
**** dotyczy doktorantów drugiego i trzeciego roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Decyzja komisji Funduszu Pomocy Stypendialnej dla Doktorantów 

 
Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższych (Dz. U. z 
2012 r., z poz. 572, z późn. zm.) oraz Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i 
wypłacania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów Instytut Fizyki 
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, z dnia…..., 
po rozpatrzeniu wniosku Pani/Pana*…………………….……… z dnia……….. komisja 
przyznaje stypendium socjalne w kwocie…… na miesiąc / nie przyznaje stypendium 
socjalnego.* 
Powód nie przyznania stypendium:…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Kraków, …………. 
 
 
            
      

 ……………………………………... 
 Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 
Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Komisji Odwoławczej w Instytucie 
Fizyki Jądrowej PAN w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji z wnioskiem o 
ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 173 paragraf 3 kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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