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Załącznik nr 6  
do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  

na dofinansowanie zadań projakościowych 
 (Uchwała nr 55/2016/2017 Senatu PCz z dnia 22 marca 2017) 

 

Wykaz osiągnięć doktoranta od drugiego roku wzwyż za poprzedni rok akademicki 
(nie dotyczy kandydatów na studia III stopnia) 

(wypełniają doktoranci, którzy nie składali wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego) 
 
Wykaz zajęć dydaktycznych wykonanych przez doktoranta w poprzednim roku akademickim 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Rok 

studiów 
Kierunek studiów 

Wymiar godzin 

samodzielnych asystentura 

1.      

2.      

3.      

4.      

RAZEM:   

 
 
Potwierdzam:      ……………………………………..……………………… 
 Pieczęć i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry 

 
Wykaz prac badawczych, w których doktorant brał udział w poprzednim roku akademickim 

Lp. Temat pracy badawczej 
Rodzaj pracy 

(BG; BS/MN; BZ, 
inne) 

Kierownik pracy 
Podpis kierownika 

pracy 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
 
Potwierdzam:      ……………………………………..……………………… 
 Pieczęć i podpis  dyrektora instytutu/kierownika katedry 

 
 

PODSTAWOWE KRYTERIUM: 
Potwierdzenie przez opiekuna 

naukowego/promotora 

Doktorant spełnił łącznie następujące warunki1: 
a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich, 
b) wykazał się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 
w realizacji badań naukowych prowadzonych przez 
jednostkę organizacyjną uczelni, 

c) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku  
o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się 
postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu 
rozprawy doktorskiej. 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Data i podpis 

 
 

                                                 
1 Na podstawie § 2 ust. 6 regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 
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Wykaz publikacji wydanych w poprzednim roku akademickim 
 

Lp. Tytuł publikacji 

Tytuł czasopisma, rok, nr, str. 
(jeśli jest na liście ministerialnej 
A, B, C) 
Tytuł monografii, wydawnictwo, 
rok, str. 
Tytuł rozdziału w monografii, 
wydawnictwo, rok 
Tytuł materiałów 
konferencyjnych, rok, strony 

Współautorzy 

Liczba 
punktów 

przypadająca 
na doktoranta 

zgodnie 
 z załącznikiem 

4 

Podpis 
doktoranta 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
 
 
Potwierdzam:      ……………………………………..……………………… 
 Czytelny podpis opiekuna/promotora 

 
 
Data Uchwały Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego  
(4 punkty liczone od momentu otwarcia przewodu do końca regulaminowego czasu trwania 
studiów) 
 
………………………………………………………… 
 
Średnia ocen za poprzedni rok akademicki  
(z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) 
 
………………………………………………………… 
 
Potwierdzam:      ……………………………………..……………………… 
 Podpis i pieczęć pracownika dziekanatu 
         

 
 
 
 
 
Załącznik 1. Opinia opiekuna naukowego albo promotora zawierająca informacje o postępach doktoranta 
w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

                                                 
należy dołączyć wydruk z bazy BIBLIO zawierający wykaz publikacji wydanych w poprzednim roku akademickim wraz z podaną 

liczbą punktów potwierdzony przez Bibliotekę Główną ze wskazaniem przez wnioskodawcę dokładnej daty wydania publikacji 
(miesiąc i rok wydania) 

 


