Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania
stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich
w ramach dotacji na działalność statutową

...................................................
(imię i nazwisko doktoranta)

...................................................
(Wydział)

...................................................
(dyscyplina naukowa)

...................................................
(rok studiów)

WNIOSEK
O PRZYZANIE STYPENDIUM

...................................................
(nr albumu)

rok ……………….
Dziekan Wydziału ……………………..
……………………………………………
Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium w ramach zadania badawczego tytuł:
……………………….. nr ……………………………….
na okres od ................... r. do ........................ r . *
.............................. , dnia .........................

...................................................
(podpis stypendysty)

Opinia opiekuna naukowego lub promotora dot. działalności naukowo-badawczej
stypendysty:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Opinia komisji konkursowej wraz z oceną :
Przewodniczący:.................................................................................................................
1 członek: ...........................................................................................................................
2 członek: ...........................................................................................................................
3 przedstawiciel doktorantów:…………………………………………………………
Dziekan Wydziału:
TAK/NIE** decyzja w załączeniu

pieczęć
oraz podpis

pieczęć
oraz podpis

pieczęć
oraz podpis

Wymagane Załączniki:
1. Udokumentowany dorobek naukowy
2. Zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego
3. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na studia
*Środki finansowe przyznane na finansowanie stypendium niewykorzystane w danym roku kalendarzowym (na który została przyznana
dotacja) pozostają w jednostce naukowej na rok następny, z przeznaczeniem na cel na jaki zostały przyznane
**niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania i wypłacania
stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich
w ramach dotacji na działalność statutową

UMOWA Z UCZESTNIKIEM STUDIÓW DOKTORANCKICH W RAMACH ZADANIA
BADAWCZEGO FINANSOWANEGO Z DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
NR: .....................................................................................................................................
WYDZIAŁ: .........................................................................................................................

Instytut/Katedra: .....................................................................................
DYSCYPLINA NAUKOWA: ............................................................................................

UMOWA NR: ....................................
Zawarta w dniu ……………….......................... w Gliwicach, pomiędzy Politechniką Śląską,
reprezentowaną przez:
1. Dziekana Wydziału …………………………………………………………………….
Panią/Pana………………………………………………………………………………
2. Kwestora/Z-cę Kwestora (kontrasygnata finansowa)
Panią/Pana ……………………………………………………………………………. ,
zwaną w dalszej części umowy Uczelnią,
a
Panią/Panem ………………………………………………………………………………….
zamieszkałą/ym ………………………………………………………………………………...
urodzoną/ym w ………………….. w dniu …………………….. r.
NIP: …………………………………………………,
PESEL: ……………………………………………...,
legitymującą/ym się dowodem osobistym: seria …………………. nr ……………………,
nr tel. kontaktowego ……………………………………..
zwaną/ym w dalszej części umowy „Stypendystą”

1.
2.
3.

4.

§1
Wydział organizuje i prowadzi studia doktoranckie, zwane dalej studiami, w zakresie
dyscypliny naukowej: ……………………………………....................................................
Czas trwania studiów wynosi 4 lata – od…………………….. do …………………………
Uczelnia oświadcza, że w trakcie studiów, o których mowa w ust. 1 realizowane będą
badania w ramach zadania badawczego pt.:
„………………………………………………………………….........................................”
Nr ……………………………………………, którego kierownikiem jest Pan/i
……………………………………………………………………………………………....
Szczegółowy opis czynności w ww. zadaniu badawczym wykazano w Załączniku
do niniejszej umowy.

§2
1. Na podstawie niniejszej umowy w związku z realizacją badań, o których mowa w § 1
ust. 3, stypendysta otrzymuje stypendium na okres od …………….. do ……………...... .
2. Wysokość przyznanego stypendium wynosi …………………….. zł.
(słownie: ……………………………………………………) miesięcznie.
3. Stypendium wypłacane jest miesięcznie w terminie do 10 dnia miesiąca za poprzedni
miesiąc, na poniższy rachunek bankowy wskazany przez stypendystę:
……………………………………………………………………………………………….
4. Stypendium finansowane jest ze środków przyznanych na realizację zadania badawczego
z dotacji na działalność statutową.
5. Zasady przyznawania ww. stypendium określa Regulamin przyznawania i wypłacania
stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich w ramach dotacji na działalność
statutową.
6. Wypłata stypendium możliwa jest wyłącznie w terminie trwania studiów doktoranckich.
§3
Rozwiązanie umowy następuje:
a) z dniem prawomocnego skreślenia stypendysty z listy uczestników studiów
doktoranckich, które może nastąpić w przypadkach określonych w Regulaminie
studiów doktoranckich,
b) w przypadku gdy stypendysta nie wykona żadnych badań w zakresie zadania
badawczego i zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonanie badań
lub ryzyko niewykonania badań w czasie trwania umowy.
§4
Uczelnia, zobowiązuje stypendystę do pisemnego powiadamiania o zmianie danych
osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku
obciążać będą stypendystę.
§5
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
……………………………
(Dziekan)

……………………………………………..
(Kwestor/Z-ca Kwestora – kontrasygnata finansowa)

Kopie otrzymują:
Wydział, RO1, KW, RN

…………………………………
(Stypendysta)

Załącznik do Umowy z uczestnikiem studiów doktoranckich
w ramach zadania badawczego finansowanegoz dotacji na działalność statutową
ZAKRES ZADAŃ DO WYKONANIA PRZEZ STYPENDYSTĘ
ETAP

ZADANIE

TERMIN WYKONANIA
(Miesiąc, Rok)

1

2

3

………………….....................
(podpis stypendysty)
ZATWIERDZAM:
…………………………….............................
(podpis kierownika zadania badawczego)

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania i wypłacania
stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich
w ramach dotacji na działalność statutową

KARTA WYKONANYCH ZADAŃ STYPENDYSTY
ZA MIESIĄC ………………………
ETAP

ZADANIE

OPIS WYKONANYCH CZYNNOŚCI

STATUS ZADANIA
ZREALIZOWANE/W TOKU

……………………………………
data podpis stypendysty
ZATWIERDZAM :
…………………………......................................
data i podpis kierownika zadania badawczego

