
JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA 

NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW – KOMPENDIUM 

I. Doktoranci będący na pierwszym roku studiów do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów 

powinni dołączyć protokół z postępowania kwalifikacyjnego lub decyzję o przyjęciu na studia 

doktoranckie z informacją o ilości uzyskanych punktów (Załącznik nr 4 do Reg. ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów PŚ) 

II. Doktoranci będący na drugim i kolejnych latach studiów do wniosku o stypendium dla najlepszych 

doktorantów powinni dołączyć: 

1. Spis załączników przygotowany zgodnie z tabelą (Załącznik nr 4a do Reg. ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów PŚ), podpisany przez 

promotora/opiekuna naukowego. 

2. Do wniosku należy dołączyć załączniki w odpowiedniej kolejności, ponumerowane zgodnie z 

numeracją w tabeli (Załącznik nr 4a jw.). 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

2.OCENA POSTĘPÓW W PRACY NAUKOWEJ I PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  

 
2.1. Opinia opiekuna naukowego/promotora, na której wskazana jest liczna punktów za pracę naukową oraz 

uzasadnienie (liczba punktów powinna być także wpisana przez promotora/opiekuna naukowego w 

tabeli (Załącznik do Zarządzenia 74/15/16) (Załącznik 1) 

2.2. Kopia decyzji Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego (Załącznik 2) 

2.3. Projekty badawcze (wyłącznie finansowane przez instytucje zewnętrzne): 

a) Kierowanie własnym projektem badawczym – należy dołączyć dokument potwierdzający kierowanie 

przez doktoranta projektem, np. kopię pierwszej strony umowy ze jednostką finansującą projekt lub 

kopię pierwszej strony decyzji o przyznaniu grantu, wraz z dokumentem potwierdzającym 

powołanie przez JMR na kierownika projektu (Załącznik 3) 

b) Badania związane bezpośrednio z tematyką doktoratu – należy dołączyć kopię umowy udziału w 

projekcie i zaświadczenie podpisane przez kierownika projektu, w którym będzie podana nazwa, 

data rozpoczęcia i planowanego zakończenia oraz jednoznacznie podkreślony BEZPOŚREDNI 

związek tematyki projektu z doktoratem (Załącznik 4) 

c) Badania związane z innymi projektami badawczymi – należy dołączyć kopię umowy udziału w 

projekcie i zaświadczenie podpisane przez kierownika projektu, w którym będzie podana jego 

nazwa, data rozpoczęcia i planowanego zakończenia oraz jednoznacznie podkreślony udział 

doktoranta w projekcie lub w badaniach z przemysłem (Załącznik 5) 

 NIE ZAŁĄCZAĆ ZAŚWIADCZENIA O UDZIALE W BKM 

2.4 Komercjalizacja badań 

a) Patent – należy dołączyć ksero zaświadczenia uzyskania patentu/patentów z jednoznacznym 

wskazaniem daty oraz autorów patentu (Załącznik 6) 

 NIE ZAŁĄCZAĆ ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH 

 

3. OCENA ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ DYDAKTYCZNĄ 

a) Hospitacja zajęć dydaktycznych - należy dołączyć kserokopię protokołu/protokołów hospitacji 

(Załącznik 7) 

b) Działalność w organizacjach doktoranckich Politechniki Śląskiej 



 w kołach naukowych Politechniki Śląskiej – należy dołączyć zaświadczenie z określeniem 

realizowanych przez doktoranta zadań/funkcji potwierdzone przez opiekuna koła naukowego 

(Załącznik 8) 

 w organizacjach doktoranckich i komisjach Politechniki Śląskiej - należy dołączyć 

zaświadczenie z wykazaniem uczestnictwa doktoranta w organizacjach doktoranckich, 

komisjach uczelnianych potwierdzone przez przewodniczącego URSD, udział w komisjach 

wydziałowych przez przewodniczących tychże komisji  (Załącznik 9) 

c) Działalność dodatkowa - należy załączyć zaświadczenie lub certyfikat wydany przez organizatora 

potwierdzający uczestnictwo doktoranta w kursach i szkoleniach związanych z dydaktyką lub/i 

badaniami naukowymi (Załącznik 10) 

 

4. DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ  

 Działalność w organizacjach sportowych Politechniki Śl - należy załączyć zaświadczenie 

wydane przez osobę oficjalnie reprezentującą taką organizację (Załącznik 11) 

 Działalność popularyzatorska – należy załączyć zaświadczenie wskazujące na CZYNNE 

UCZESTNICTWO w akcjach, których celem jest propagowanie nauki i przedsiębiorczości, 

potwierdzone przez organizatorów (Załącznik 12). NIE NALEŻY POWIELAĆ działalności 

wykazanej w ramach p.3b w Załączniku 8. 

 Nagrody i wyróżnienia – należy załączyć kserokopie dyplomów, certyfikatów wskazujących 

na wyróżnienie lub przyznaną nagrodę (Załącznik 13) 


