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Załącznik  

do Regulaminu zwiększania stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej  

w Uniwersytecie w Białymstoku  

wprowadzonego Zarządzeniem nr 7  

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 5 czerwca 2012 r. 

 

 

Data wpływu wniosku……………………  

 

 

…………………………………………… 

(podpis, pieczątka pracownika odpowiedzialnego 

za obsługę studiów doktoranckich)       

 

Rektor 

Uniwersytetu w Białymstoku 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ 

 

w roku akademickim      20…. / 20…. 

  

1. Imię i nazwisko doktoranta/ki: ………………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania: .………………………………………………………………………............................ 

3. Numer telefonu: ……………………………………… E-mail: ……………………………………………. 

4. Nr indeksu: …………………………………..……………………………………………………………….. 

5. Rok studiów ………………..…… 

6. Studia doktoranckie w zakresie …………………………………… 

7. Do wniosku załączam dokumenty uzasadniające wniosek.*  

8. Oświadczam, że podane przeze mnie informacje i załączone dokumenty są prawdziwe oraz że jestem 

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

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) za szkodę wyrządzoną niezgodnym 

z prawdą oświadczeniem. 

Białystok, dnia ………………………… …………………………………………… 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Komisji Doktoranckiej  

Wydziału ………………………………………………… Uniwersytetu w Białymstoku. 

Białystok, dnia ………………………… …………………………………………… 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

10. Proszę o dokonanie przelewu kwoty przyznanego 

stypendium na konto: 

 

nr konta                           
 

Białystok, dnia ………………………… …………………………………………… 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

* W przypadku kopii dokumentów wymagane jest ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem. 
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Dane dotyczące doktoranta I roku studiów: 
 

Wynik postępowania rekrutacyjnego: 

(wypełnia pracownik odpowiedzialny za obsługę studiów doktoranckich)    

…………………………………………… 

(czytelny podpis pracownika) 

Dane dotyczące doktoranta II, III, IV roku studiów: 
 

Opis pracy badawczej w poprzednim roku akademickim: 

1. Publikacje: 

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

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

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

2. Udział w konferencjach z wygłoszonym referatem lub plakatem dotyczącym tematyki pracy badawczej: 

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

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

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

3. Odbyte staże związane z tematyką pracy badawczej doktoranta: 

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

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

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

4. Postępy w pracy doktorskiej / wszczęcie przewodu doktorskiego: 

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

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

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

5. Kierowanie projektem naukowo-badawczym w ramach NCBiR lub NCN: 

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

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

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

Opis pracy dydaktycznej: 

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

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

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

 

Białystok, dnia ………………………… 

 

…………………………………………… 

          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

Opinia opiekuna naukowego lub promotora: 

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

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

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

 

Białystok, dnia ………………………… 

 

…………………………………………… 

   (podpis opiekuna naukowego lub promotora) 

Opinia Komisji Doktoranckiej Wydziału ………………………………………: 

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

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

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

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

 

Białystok, dnia ………………………… 

 

…………………………………………… 

   (podpis kierownika studiów doktoranckich) 

 

 


