
 

 

Miejscowość i data 
 

 tel. / e-mail  

Imię i nazwisko doktoranta 
 

 Adres zamieszkania  

Aktualny rok studiów 
doktoranckich z zakresu 
nauk o polityce  

 PESEL lub numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 
jeśli brak  

 

 
 
Jego Magnificencja Rektor 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu 

 

 
W N I O S E K 

o przyznanie stypendium doktoranckiego 

 
Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

Do wniosku dołączam: 

- ocenę opiekuna naukowego/ promotora 

- informacje potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania stypendium doktoranckiego. 

Pouczenie: 

1. Doktorant ma prawo zapoznania się z opinią Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich z Zakresu 
Nauk o Polityce oraz zgłoszenia uwag w terminie7 dni od daty zawiadomienia o możliwości zapoznania się z 
opinią Komisji. 

2. Podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego i 
odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 226 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.  

 
 
 

.................................................................. 
podpis uczestnika studiów doktoranckich 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w związku z 
ubieganiem się o stypendium doktoranckie w niezbędnym do tego zakresie oraz zgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem przekazanych przez 
mnie danych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń), że 
przetwarzanie moich danych jest związane z ubieganiem się o stypendium doktoranckie oraz że mam prawo 
dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 
 
 

 
.................................................................. 
podpis uczestnika studiów doktoranckich 



 

Opinia Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich z Zakresu Nauk o Polityce 

 

Ocena merytoryczna wniosku doktoranta [doktorant wypełnia tylko białe pola tabel 2-

4]: 

1. Terminowa realizacja programu studiów doktoranckich:   TAK / NIE  

2. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych: 

Elementy ustalony przez 
Radę Wydziału 

Konkretne zaangażowanie Łączna 
liczba 

punktów 
uzyskanych 

przez 
doktoranta 

Hospitacja zajęć Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych 
…..................................... prowadzonych w roku 
akademickim …............... 

 

Zaangażowanie 
dydaktyczne w promocję 
Uniwersytetu lub Wydziału 

[należy wymienić konkretne zdarzenia] 
1. ... 
2. … 

 

3. Zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę: 

Element oceny Konkretne zaangażowanie Łączna 
liczba 

punktów 
uzyskanych 

przez 
doktoranta 

Autorstwo lub współautorstwo 
opublikowanej monografii lub 
artykułu naukowego 

[należy podać opis bibliograficzny publikacji] 
1. ... 
2. … 
3. … 
…. 

 

Autorstwo lub współautorstwo 
opublikowanej redakcji naukowej lub 
rozdziału w monografii 

[należy podać opis bibliograficzny publikacji] 
1. ... 
2. … 

 

Autorstwo lub współautorstwo innej 
publikacji naukowej 

[należy podać opis bibliograficzny publikacji] 
1. ... 
2. … 
3. … 

 

Realizacja projektu naukowego 
finansowanego ze źródeł 
zewnętrznych (kierownik projektu 
realizowanego na UMK) 

[należy podać dane identyfikujące projekt] 
1. … 
2. ... 
... 

 

Realizacja projektu naukowego 
finansowanego ze źródeł 
zewnętrznych (wykonawca projektu 
realizowanego na UMK) 

[należy podać dane identyfikujące projekt] 
1. … 
2. ... 

 

Realizacja projektu naukowego [należy podać dane identyfikujące projekt]  



 

finansowanego ze źródeł 
zewnętrznych (wykonawca projektu 
realizowanego poza UMK) 

1. … 

Złożenie wniosku o zewnętrzne 
finansowanie badań naukowych 
(kierownik projektu realizowanego 
na UMK) 

[należy podać dane identyfikujące projekt] 
1. … 
2. ... 

 

Czynny udział w zagranicznych 
konferencjach naukowych, szkołach 
letnich lub zimowych oraz stażach 
naukowych 

[należy podać tytuł, datę, miejsce i 
organizatora wystąpienia] 
1. ... 
2. … 

 

Czynny udział w krajowych 
konferencjach naukowych, szkołach 
letnich lub zimowych oraz stażach 
naukowych 

[należy podać tytuł, datę, miejsce i 
organizatora wystąpienia] 
1. ... 
2. … 

 

Organizacja lub współorganizacja 
międzynarodowej konferencji na 
Wydziale 

[należy podać szczegóły konferencji] 
1. … 
2. ... 

 

Organizacja lub współorganizacja 
krajowej konferencji na Wydziale 

[należy podać szczegóły konferencji] 
1. … 
2. ... 

 

Pomoc przy organizacji konferencji 
naukowej na Wydziale 

[należy podać szczegóły konferencji oraz 
charakter zaangażowania] 
1. ... 
2. … 

 

Udział w pracach redakcyjnych 
czasopism naukowych 
redagowanych  przez Wydział lub 
takich, z którymi Wydział 
współpracuje 

[należy podać nazwę redakcji i charakter 
udziału] 
1. ... 
2. … 

 

4. Postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej: 

Element oceny Konkretne postępy Łączna 
liczba 

punktów 
uzyskanych 

przez 
doktoranta 

Przyjęcie rozdziału pracy 
doktorskiej 

1. [należy podać nr i tytuł rozdziału] 
2. ... 

 

Łączna liczba punktów zdobytych przez doktoranta z realizację elementów z punktów 2-4 
wynosi: 

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

 

 

Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami i zasadami oceny merytorycznej uchwalonymi przez 



 

Radę Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK wniosek Pana/Pani 

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

............................................................................................................................................................, 

o przyznanie stypendium doktoranckiego Komisja na posiedzeniu w dniu …………………..... 
opiniuje: 

pozytywnie / negatywnie 

Uzasadnienie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpisy członków  Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich z Zakresu Nauk o Polityce: 
 
 
Przewodniczący: …....................................................... 
 
Członkowie: 
 
…………………………………………..    ………………………………………….. 
 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
 

Pouczenie: 

Doktorant ma możliwość zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o 
możliwości zapoznania się z opinią komisji. 

Zapoznałem/łam się z oceną komisji i wnoszę / nie wnoszę uwag*. 

* - niepotrzebne skreślić; w przypadku wniesienia uwag przez doktoranta należy je załączyć do wniosku. 
 

 
 
 

...................................................................................... 
data i podpis uczestnika studiów doktoranckich 


