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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  

na dofinansowanie zadań projakościowych 

Data złożenia wniosku: ............................ 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: ......................................... 

 

 

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni  
 

WNIOSEK  

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

na drugim i kolejnych latach studiów 
 

Imię i nazwisko: ………………………………........ 

Wydział: ………………………........ 

Dyscyplina naukowa: …………………… 

Studia stacjonarne/niestacjonarne* 
 

Proszę o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  

na okres od 1.10.20...... r. do .................. 20...... r./na rok akademicki 20....../20…....r.
**

 
 

OŚWIADCZENIE 

 Pobieram stypendium doktoranckie/nie pobieram stypendium doktoranckiego
*
 w roku 

akademickim 20.../20..../w okresie od 1.10.20...... r. do .................. 20...... r.
**

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. 
 

nr konta bankowego doktoranta: 
 

                          

 

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

              (podpis doktoranta) 
 * niepotrzebne skreślić 
**wpisać rok akad., na który doktorant ubiega się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego lub datę wynikającą z decyzji  

o przedłużeniu studiów doktoranckich (np. urlop macierzyński) 

OPINIA DOKTORANCKIEK KOMISJI 

STYPENDIALNEJ 

DECYZJA W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA 

STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

 

Proponuje się przyznać/nie przyznać* zwiększenie 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

 

Uzyskana liczba punktów: ............................... 

Stwierdza się: 

- komplet dokumentów/brak kompletu dokumentów
*
 

- poprawność informacji zawartych we wniosku. 

 

Podpisy komisji: 

przewodniczący: .................................................  

członkowie:  .......................................................  

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

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

 

*niepotrzebne skreślić  

 

Gdynia, dnia ................................... 

 

Przyznaję/nie przyznaję* zwiększenie stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej 

 

na rok akademicki 20....../20......./  

na okres od 1.10.20...... do............ 20..... r.*  

 

 
 

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

     Rektor 
 

 

 
 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

Gdynia, dnia .................................. 
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1.6. Staż naukowy zagraniczny/krajowy 

(potwierdzenie odbycia stażu, dotyczy poprzedniego 

roku akademickiego) 

2  
 

1.7. Udział w konferencjach naukowych 

międzynarodowych 
 

(wymienić nazwę i miejsce konferencji, dotyczy 

3 za referat  

 

1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA 

 
Kategoria Skala punktowa 

Liczba 

punktów 

Podpis 

oceniającego 

1.1. Ocena pracy naukowej przez 

promotora/opiekuna naukowego*
  

(opinia z propozycją liczby punktów – formularz A)
 

10-50 
  

1.2. Otwarty przewód doktorski 
(decyzja wszczęcia przewodu doktorskiego) 

30  

 

1.3. Granty/projekty badawcze:  

a) kierowanie własnym grantem/projektem 

badawczym (dokument powołania na kierownika 

projektu) 

15  
 

b) badania związane bezpośrednio z tematyką 

doktoratu (zaświadczenie wystawione przez kierownika 

grantu/projektu) 

10  
 

c)   badania związane z innymi grantami/projektami 

badawczymi i współpracą z przemysłem 

(zaświadczenie) 
5  

 

1.4.  Komercjalizacja badań  

a) patent  (ksero zaświadczenia o uzyskaniu patentu) 15 za patent   

b) zgłoszenie patentowe (ksero zgłoszenia) 5 za zgłoszenie   

1.5. Publikacje 

a) publikacje na liście A czasopism punktowanych 

MNiSzW (dotyczy poprzedniego roku akademickiego – 

formularz B - tabela dorobku katedry opiekuna 

naukowego/promotora) 

zgodnie z 

punktacją 

MNiSzW i 

uwzględnieniem 

udziałów 

współautorów 

 

 

 
b)  publikacje na liście B czasopism punktowanych 

MNiSzW (dotyczy poprzedniego roku akademickiego – 

formularz B - tabela dorobku katedry opiekuna 

naukowego/promotora) 

zgodnie z 

punktacją 

MNiSzW i 

uwzględnieniem 

udziałów 

współautorów 

 

 

 c) monografia (dotyczy poprzedniego roku akademickiego 

– formularz B - tabela dorobku katedry opiekuna 

naukowego/promotora) 

20 z 

uwzględnieniem 

udziałów 

współautorów 

 

 

 d) rozdział w monografii anglojęzycznej (dotyczy 

poprzedniego roku akademickiego – formularz B - tabela 

dorobku katedry opiekuna naukowego/promotora) 

5 z 

uwzględnieniem 

udziałów 

współautorów 

 

 

 e) rozdział w monografii polskojęzycznej (dotyczy 

poprzedniego roku akademickiego – formularz B - tabela 

dorobku katedry opiekuna naukowego/promotora) 

4 z 

uwzględnieniem 

udziałów 

współautorów 
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poprzedniego roku akademickiego– formularz C - tabela 

udziału w konferencjach opracowywana w katedrze 

opiekuna naukowego/promotora) 

1.8. Udział w konferencjach naukowych 

krajowych
  

(wymienić nazwę i miejsce konferencji, dotyczy 

poprzedniego roku akademickiego – formularz C - 

tabela udziału w konferencjach opracowywana w 

katedrze opiekuna naukowego/promotora)
 

2 za referat  

 

1.9. Referat na seminarium w jednostce 

(wymienić tytuł referatu oraz miejsce i datę seminarium, 

dotyczy poprzedniego roku akademickiego – formularz 

C - tabela udziału w konferencjach opracowywana w 

katedrze opiekuna naukowego/promotora) 

1 za referat  

 

2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 

2.1.Opinia prowadzącego przedmiot,  

w ramach, którego doktorant prowadził zajęcia 
(formularz D) 

10 - 20 

  

SUMA PUNKTÓW: 
  

 


