
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania  

i wypłacania stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły 
Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

 
Nazwisko i imię ……………………………………………………………..  

 

Rok studiów  ……………   Numer albumu  ………………….    Telefon ……………… 

 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………… 

 

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………………………………………..         

 

 

REKTOR  

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  

W KATOWICACH 

 

Wniosek 

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego  

w roku akademickim 20..... / 20..... 

 
 

PROSZĘ O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO  

NA PODSTAWIE WYRÓŻNIAJĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ  

W OKRESIE, O KTÓRYM MOWA W §7 REGULAMINU 

 
I. Osiągnięcia w pracy naukowej w okresie, o którym mowa w §7 Regulaminu: 

 

1. Uczestnictwo w konferencjach naukowych  
Wykaz konferencji  

należy podać w następującej kolejności:  

data, miejsce, nazwa konferencji, podmiot organizujący oraz tytuł swojego wystąpienia 

(wypełnia wnioskodawca, puste pola przekreślić) 

 

Załączniki: zaświadczenie organizatora o uczestnictwie w konferencji naukowej z uwzględnieniem formy 

uczestnictwa, terminem, miejscem konferencji oraz tytułem wystąpienia oraz program konferencji i abstrakt 

wystąpienia 

Punkty 

(wypełnia 

Doktorancka Komisja 

Stypendialna) 

Krajowe z wygłoszeniem referatu    

Krajowe z przedstawionym 

posterem/plakatem/komunikatem 
  

Międzynarodowe z wygłoszonym 

referatem w języku obcym 
  

Międzynarodowe z przedstawionym 

posterem/plakatem/komunikatem 

 w języku obcym 

  

Międzynarodowe z przedstawionym 

referatem w języku polskim 
  

Międzynarodowe z przedstawionym 

posterem/plakatem/komunikatem  

w języku polskim 

  

 



 

2. Wykaz publikacji naukowych (tylko recenzowane, na podstawie decyzji o przyjęciu do druku) 

 
Wykaz publikacji  

Należy sporządzić w porządku chronologicznym 

 

Załączniki:  
kopie publikacji: strony potwierdzające tytuł czasopisma (wraz z numerem ISSN, numerem e-ISSN) oraz 

monografii lub podręcznika (wraz z numerem ISBN, numerem e-ISBN),  

nazwisko autora, recenzentów, komitet wydawniczy,  

spis treści i pierwsza strona swojego artykułu/rozdziału  

lub potwierdzenia przyjęcia do druku 

Punkty 

(wypełnia 

Doktorancka Komisja 

Stypendialna) 

Czasopisma na liście MNiSW 

wymienione w załączniku do komunikatu 

z dnia 31 lipca 2019 r.1 

  

Czasopisma na liście MNiSW2 

Lista A 
  

Czasopisma na liście MNiSW2 

Lista B 
  

Czasopisma na liście MNiSW2 

Lista C 
  

Inne niż wyżej wskazane czasopisma  

w języku polskim 
  

Inne niż wyżej wskazane czasopisma  

w języku obcym 
  

Autorstwo monografii lub podręcznika  

w języku polskim 
  

Autorstwo monografii lub podręcznika  

w języku obcym 
  

Autorstwo rozdziału w monografii lub 

podręczniku w języku polskim 
  

Autorstwo rozdziału w monografii lub 

podręczniku w języku obcym 
  

Publikacja w recenzowanych materiałach  

z konferencji międzynarodowej 

uwzględnionej w Web of Science 

  

                                                 
1 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów 

z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów  
2 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydany na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 



 

3. Pozostałe osiągnięcia naukowe 

 

Opis osiągnięć 

 

Załączniki: kserokopia stosownego zaświadczenia, potwierdzającego zaliczenie wymiany, wystawione przez 

jednostkę delegującą, musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia wymiany, 

kserokopia dyplomu, itp. 

Punkty 

(wypełnia 

Doktorancka Komisja 

Stypendialna) 

Uczestnictwo w stażach naukowych 

międzynarodowych 
  

Uczestnictwo w stażach naukowych 

międzyuczelnianych 
  

Zajęcie czołowego miejsca  

(od I do III indywidualnie lub 

drużynowo) lub uzyskanie nagrody w 

konkursach 

 

naukowych za granicą 

 

  

Zajęcie czołowego miejsca (od I do 

III indywidualnie lub drużynowo) lub 

uzyskanie nagrody w konkursach 

naukowych w kraju 

 

  

 
 

II. Zaangażowanie w realizację badań naukowych w okresie, o którym mowa w §7 Regulaminu:: 
 

Wykaz realizowanych projektów badawczych 
należy podać w następującej kolejności: tytuł projektu, okres realizacji projektu, kierownika projektu, funkcję 

pełniona przez doktoranta w projekcie (kierownik, główny wykonawca, wykonawca), informacja o % 

zaangażowaniu doktoranta w realizację projektu 

Punkty 

(wypełnia 

Doktorancka Komisja 

Stypendialna) 

Krajowe projekty 

Udział: kierownik 
  

Krajowe projekty 

Udział: wykonawca 
  

Międzynarodowe projekty 

Udział: wykonawca 
  

Złożenie indywidualnego 

wniosku 
  

Udział w badaniach 

statutowych 
  

Projekt indywidualny w 

ramach tzw. młodych 

naukowców 
  

Inne projekty naukowo-

badawcze 

(np. uczestnictwo w 

wyjazdach naukowych 

związanych z dziedziną 

badawczą – praktyka, 

stypendium, warsztaty i 

szkolenia naukowe) 

  

Załącznik*:  

 notatka/kopia raportu z przebiegu prac, gdy kierownikiem projektu jest doktorant 

 w przeciwnym przypadku opinia kierownika projektu badawczego zawierającą % informację o  

zaangażowaniu doktoranta w realizację projektu 

 zaświadczenie z Biura Badań i Projektów Naukowych 

 



 

Oświadczam, że: 

a) zapoznałem(am) się z warunkami przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

zamieszczonymi w „Regulaminie przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego doktorantom 

Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 

b) wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów 

stypendialnych, 

c) wyrażam zgodę na dokonanie potrącenia z przysługujących mi świadczeń od Uniwersytetu 

jakichkolwiek kwot nienależnie wypłaconych na moją rzecz. W przypadku, gdy Uniwersytet dokona 

przelewu nienależnych świadczeń na mój rachunek bankowy, a brak będzie jakichkolwiek świadczeń 

przysługujących mi od Uniwersytetu, zobowiązuję się do zwrotu tej kwoty w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od daty powzięcia informacji o wypłaconych nienależnie środkach. 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku 

Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie 

nieprawdziwych danych oświadczam, że podane we wniosku informacje są kompletne i zgodne ze stanem 

faktycznym.                                         
 

Katowice, dnia...........................                                             ......................................... 

                                                                                                                                        Podpis doktoranta 

 

 
OPINIA DOKTORANCKIEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ (WYPEŁNIA KOMISJA) 

 

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

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

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

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

 

 

Komisja pozytywnie/negatywnie opiniuje wniosek o przyznanie stypendium. 

 

 

Katowice, dnia .......................................                              …………………………………….                                          

                                                            Podpis i pieczęć  

                                                              Przewodniczącego Doktoranckiej Komisji Stypendialnej 

 

 

 

 

DECYZJA REKTORA W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

 
Rektor przyznaje/nie przyznaje* zwiększenie stypendium doktoranckiego na okres od………… do ………… 

w wysokości …………………. . 

Uzasadnienie nieprzyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego: 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

 

Katowice, dnia.......................                                    …………………………… 

                            Podpis i pieczęć Rektora  

 

 

   


