Załącznik nr 12 do Regulaminu

W N I O S E K
O PRZYZNANIE STYPENDIUM
REKTORA DLA DOKTORANTÓW
na rok akademicki 2019/2020
(DOTYCZY DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020)

Imię i nazwisko:

Dyscyplina studiów doktoranckich:

Rok studiów:

Telefon kontaktowy:

1. PROSZĘ O PRZYZNANIE MI STYPENDIUM
W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Adres e-mail:
REKTORA

ZA

OSIĄGNIĘCIA

UZYSKANE

Średnia ocen uzyskana w poprzednim roku akademickim 2018/2019 obliczona wg obowiązującego Regulaminu świadczeń dla
studentów Politechniki Opolskiej:
________________________________
………………………………………………..
Potwierdzenie wykazanej średniej przez pracownika
sekretariatu studiów doktoranckich

2.

Do wniosku dołączam:
Osiągnięcia naukowe uzyskane w okresie poprzedniego roku akademickiego według załącznika A
Osiągnięcia artystyczne uzyskane w okresie poprzedniego roku akademickiego według załącznika B
Osiągnięcie sportowe uzyskane w okresie poprzedniego roku akademickiego według załącznika C

3.

PROSZĘ O PRZELEW PRZYZNANEGO STYPENDIUM REKTORA NA MÓJ RACHUNEK BANKOWY:

OŚWIADCZENIA
Świadomy/a konsekwencji za podanie nieprawidłowych danych, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej,
określonej w przepisie art. 307 ust. 2 i nast. w zw. z art. 322 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, włącznie z wydaleniem z Politechniki Opolskiej oświadczam, że podane przeze mnie informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że:
 nie będę pobierał/a świadczeń pomocy materialnej na innej dyscyplinie studiów doktoranckich niż
________________________________________________________________________________________________________________

nazwa dyscypliny studiów doktoranckich

oraz na żadnej dyscyplinie na innej uczelni.
 studiuję równocześnie TAK/NIE* jeśli TAK należy podać:
nazwa uczelni:________________________________________________________________________________
dyscyplina studiów doktoranckich:_________________________________________________________________
rok studiów:__________________________________________________________________________________
planowany termin ukończenia studiów: ____________________________________________________________

 studiowałem/am wcześniej TAK/NIE* jeśli TAK należy podać:
nazwa uczelni:________________________________________________________________________________
data rozpoczęcia studiów doktoranckich____________________________________________________________
data zakończenia studiów / data skreślenia _________________________________________________________

 ukończyłem/am studia TAK/NIE jeśli TAK należy podać:
nazwa uczelni:________________________________________________________________________________
dyscyplina studiów doktoranckich________________________________________________________________
rok ukończenia studiów:________________________________________________________________________

Oświadczam, że:
 nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego ani żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie
skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie
przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a także, że nie jestem funkcjonariuszem służb państwowych
w służbie kandydackiej ani funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania lub
zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów
o służbie,
 zapoznałem/am się z przepisami Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej,
 wiem o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego „Kto, w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za
pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

………..…, dnia…………………………

……………………………………….
podpis doktoranta

……………………………………….
data złożenia wniosku

………………………………………………………
podpis pracownika przyjmującego wniosek

Opinia Komisji Stypendialnej
Liczba
osiągnięć

Liczba punktów za średnią ocen, uzyskaną w poprzednim roku akademickim
2018/2019 wykazaną w pkt 1 wniosku

Liczba
punktów

_

Liczba punktów za osiągnięcia naukowe uzyskane w okresie poprzedniego roku
akademickiego 2018/2019 wykazane w załączniku A
Liczba punktów za osiągnięcia artystyczne uzyskane w okresie poprzedniego
roku akademickiego 2018/2019 wykazane w załączniku B
Liczba punktów za osiągnięcie sportowe we współzawodnictwie co najmniej na
poziomie krajowym uzyskane w okresie poprzedniego roku akademickiego
2018/2019 wykazane w załączniku C

_

Razem

Komisja Stypendialna rekomenduje przyznanie*/nieprzyznanie* stypendium rektora na rok akademicki
2019/2020 w wysokości .................. zł miesięcznie, na okres od …………………….do…………………....

Opole, dnia ....................................

.………………………………………………
podpisy członków Komisji Stypendialnej

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik A do druku nr 12
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE UZYSKANE W OKRESIE POPRZEDNIEGO
ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

……………………………………………………………
Imię i nazwisko doktoranta

1. Rodzaj osiągnięcia naukowego:
Uzyskane
osiągnięcie

Osiągnięcie

Lp.

Punktacja

Liczba
osiągnięć

Liczba
uzyskanych
punktów

Publikacje popularno-naukowe
(należy dołączyć ksero pierwszej strony artykułu)
Liczbę punktów dzieli się odpowiednio na liczbę autorów publikacji z wyłączeniem opiekuna naukowego/promotora
oraz jednej wskazanej osoby pełniącej funkcję promotora pomocniczego (należy dołączyć pismo o powołaniu promotora
pomocniczego).
pkt wg listy
dzielone przez
10 (min 2,5pkt)
1,50 pkt

Czasopisma z listy MNiSW grupa A
Czasopisma z listy MNiSW grupa B
Punktacje w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science

1,50 pkt

Rozdział w monografii w języku obcym*

0,80 pkt

Rozdział w monografii w języku polskim*

0,70 pkt

Recenzowane czasopismo branżowe o zasięgu co najmniej
ogólnopolskim **

0,70 pkt

Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej

0,50 pkt

Zeszyty naukowe w języku obcym

0,40 pkt

Zeszyty naukowe w języku polskim

0,30 pkt

Konferencja naukowa (materiały konferencyjne) w języku
obcym

0,40 pkt

Konferencja naukowa (materiały konferencyjne) w języku
polskim

0,30 pkt

Inne osiągnięcia
(należy dołączyć dokument potwierdzający)
Zgłoszenie patentu

0,40 pkt

Przyznanie patentu

0,60 pkt

Wdrożenie patentu

1,20 pkt

Kierownictwo grantu

1,20 pkt

Udział w grancie

0,60 pkt

Wszczęty przewód doktorski

1,00 pkt

* Przez monografię naukową należy rozumieć spójne tematycznie, recenzowane opracowanie naukowe,
zawierające bibliografię naukową, publikowane jako książka, przedstawiające określone zagadnienie w
sposób oryginalny i twórczy. Przez rozdział w monografii naukowej należy rozumieć opracowanie
naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków typograficznych ze spacjami).
** Przez czasopismo branżowe należy rozumieć czasopismo zawierające artykuły naukowe z jednej
tematyki. Do czasopism branżowych nie zalicza się czasopism publikujących artykuły o różnej tematyce
2. Uzyskane osiągnięcia naukowe
Autorzy

Tytuł

Nazwa czasopisma, konferencji, zeszytu

Data wydania

Liczba
punktów

SUMA PUNKTÓW

3. Oświadczenie
Oświadczam, że wykazane osiągnięcia naukowe nie wynikają z realizacji umowy o pracę.
…………..…, dnia…………………

……………………………………….
podpis doktoranta

4. Ocena merytoryczna osiągnięć naukowych
Akceptuję wyżej wymienione osiągnięcie/a naukowe uzyskane przez doktoranta w okresie poprzedniego
roku akademickiego 2018/2019
…………….……………….
imię i nazwisko doktoranta

…………………………
miejscowość

5.

………………..
data

……………………………………………..
Kierownik studiów doktoranckich

Załączniki potwierdzające osiągnięcia naukowe:
1. ……………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik B do druku nr 12
OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE UZYSKANE W OKRESIE POPRZEDNIEGO
ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

……………………………………………………………
Imię i nazwisko doktoranta

1. Rodzaj osiągnięcia artystycznego:
Lp.

Osiągnięcie

Uzyskane
osiągnięcie

Punktacja

1.

Indywidualna publikacja dzieł artystycznych (album, płyta,
itp.)

0,50 pkt

2.

Zespołowa publikacja dzieł artystycznych (album, płyta, itp.)

0,40 pkt

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji
artystycznej lub placówce o prestiżu artystycznym –
indywidualna
(za wystawy indywidualne można przyznać 0,40 pkt,
niezależnie od ilości zrealizowanych wystaw)
Prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji
artystycznej lub placówce o prestiżu artystycznym –
zespołowa
(za wystawy zespołowe można przyznać 0,30 pkt, niezależnie
od ilości zrealizowanych wystaw)
Aktywna działalność w Akademickim Chórze Politechniki
Opolskiej lub w Orkiestrze Politechniki Opolskiej
Koncert Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej w
ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udział
Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej w koncercie
towarzyszącym w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu (odsłony gwiazd na Rynku w Opolu)
(za ww. koncerty można przyznać 0,25 pkt, niezależnie od
ilości wykonanych koncertów)
Koncert Orkiestry Politechniki Opolskiej w ramach autorskich
cyklów: Muzyczne impresje, Z orkiestrą po zamkach i
pałacach, Kolej na orkiestrę czyli Opolski Ekspres Dęty, z
Orkiestrą po Odrze
(za ww. koncerty można przyznać 0,25 pkt, niezależnie od
ilości wykonanych koncertów)
Prezentacja utworów muzycznych (np. koncert),
kabaretowych, literackich, itp. - w instytucji artystycznej lub
placówce o prestiżu artystycznym – koncert indywidualny

0,40 pkt

0,30 pkt

0,40 pkt

0,25 pkt

0,25 pkt

0,40 pkt

(za koncerty indywidualne można przyznać 0,40 pkt,
niezależnie od ilości wykonanych koncertów)

9.

Prezentacja utworów muzycznych (np. koncert),
kabaretowych, literackich, itp. - w instytucji artystycznej lub
placówce o prestiżu artystycznym – koncert zespołu, chóru,
orkiestry (wyłączając Akademicki Chór Politechniki
Opolskiej oraz Orkiestrę Politechniki Opolskiej)
(za koncerty wykonane wraz z zespołem można przyznać 0,25
pkt, niezależnie od ilości wykonanych koncertów)

0,25 pkt

Liczba
osiągnięć

Liczba
uzyskanych
punktów

Nagroda lub wyróżnienie w konkursie międzynarodowym –
indywidualna
10.

11.

12.

(za nagrodę lub wyróżnienie zdobyte indywidualnie można
przyznać 0,45 pkt, niezależnie od ilości zdobytych nagród lub
wyróżnień)
Nagroda lub wyróżnienie w konkursie międzynarodowym –
zespołowa
(za nagrodę lub wyróżnienie zdobyte zespołowo można
przyznać 0,35 pkt, niezależnie od ilości zdobytych nagród lub
wyróżnień)
Nagroda lub wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim –
indywidualna
(za nagrodę lub wyróżnienie zdobyte indywidualnie można
przyznać 0,25 pkt, niezależnie od ilości zdobytych nagród lub
wyróżnień)

0,45 pkt

0,35 pkt

0,25 pkt

Nagroda lub wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim –
zespołowa
13.

(za nagrodę lub wyróżnienie zdobyte zespołowo można
przyznać 0,15 pkt, niezależnie od ilości zdobytych nagród lub
wyróżnień)

0,15 pkt

Razem

2. Szczegółowe informacje dotyczące wykazanych osiągnięć artystycznych:
 …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł dzieła, publikacji, rodzaj publikacji

 ……………………………………………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa wydarzenia artystycznego, konkursu, data, miejsce

 ……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Wydawnictwo, nazwa organizatora

 ..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
Inne

Data …………….

miejsce wydarzenia /publikacji/konkursu

…………………………..……………………

3. Oświadczenie
Oświadczam, że wykazane osiągnięcia artystyczne nie wynikają z realizacji umowy o pracę.
…………..…, dnia…………………

……………………………………….
podpis doktoranta

4. Akceptacja osiągnięć artystycznych:
Akceptuję wyżej wymienione osiągnięcia artystyczne uzyskane przez doktoranta w okresie poprzedniego
roku akademickiego 2018/2019
…………….……………………...
imię i nazwisko doktoranta

…………………………
miejscowość

………………..
data

……………………………………………..
Dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej
/Dyrygent Orkiestry Politechniki Opolskiej

5. Załączniki potwierdzające osiągnięcia artystyczne:
1. ……………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik C do druku nr 12
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB
KRAJOWYM UZYSKANE W OKRESIE POPRZEDNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

……………………………………………………………
Imię i nazwisko doktoranta

1.

Rodzaj osiągnięcia sportowego:

Doktorant może wykazać tylko jedno osiągnięcie sportowe indywidualne lub tylko jedno osiągnięcie sportowe
drużynowe. Należy podać osiągnięcie, które jest wyżej punktowane.
W przypadku, gdy w zawodach istnieje klasyfikacja indywidualna i drużynowa, która jest sumą wyników
w klasyfikacji indywidualnej, bierze się pod uwagę wynik uzyskany w klasyfikacji indywidualnej

PUNKTACJA:



















Medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata,
Mistrzostw Europy.…………………………………….……………………….… 2,50 pkt
Udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich ……..………………….….. 2,35 pkt
Udział w Mistrzostwach Świata…………………………………………………… 2,15 pkt
Udział w Mistrzostwach Europy……………………………………………….….. 2,00 pkt
Medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata……….…………………….…... 2,25 pkt
Medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy………………………………… 1,80 pkt
Medal na Uniwersjadzie i Akademickich Mistrzostwach Świata………..……..…. 2,25 pkt
Udział w Uniwersjadzie i Akademickich Mistrzostwach Świata…………………. 1,60 pkt
Medal na Akademickich Mistrzostwach Europy………………………………….. 2,00 pkt
Medal w Mistrzostwach Polski…………………………………………………..... 1,60 pkt
Złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski……………………………… 1,35 pkt
Srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Polski…………………………… 1,25 pkt
Brązowy medal w Akademickich Mistrzostwach Polski………………………….. 1,20 pkt
Miejsca 4-6 w Akademickich Mistrzostwach Polski……………………………… 0,80 pkt
Złoty medal w typie uczelni technicznych Akademickich Mistrzostw Polski…….. 1,05 pkt
Srebrny medal w typie uczelni technicznych Akademickich Mistrzostw Polski….. 0,90 pkt
Brązowy medal w typie uczelni technicznych Akademickich Mistrzostw Polski…. 0,75 pkt
Reprezentowanie Uczelni w rozgrywkach ligi Państwowej w grach zespołowych
na poziomie min rozgrywek 2-go ligowych………………………………………. 0,65 pkt

2. Szczegółowe informacje dotyczące wykazanego osiągnięcia sportowego
Dyscyplina ………..……………………………………………………………………………………………………………………..
Pełna nazwa zawodów ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

data zawodów …..…………………….…..

miejsce zawodów …………………………..…………………………………

3. Oświadczenie
Oświadczam, że wykazane osiągnięcie sportowe nie wynika z realizacji umowy o pracę, umowy zlecenia,
oraz nie było związane z działalnością zarobkową.
..………….., dnia …………………

……………………………………….
podpis doktoranta

4. Potwierdzenie osiągnięcia sportowego
Potwierdzam wyżej wymienione osiągnięcie sportowe uzyskane przez studenta w okresie poprzedniego roku
akademickiego 2018/2019.
…………….………………………..
imię i nazwisko doktoranta

…………………………

………………..

miejscowość

data

……………………………………………..
pieczęć i podpis przedstawiciela władz właściwego
polskiego związku sportowego, związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym
działającego w środowisku akademickim lub właściwej organizacji krajowej
zajmującej się sportem niepełnosprawnych

Uwaga: pieczęć i podpis przedstawiciela władz właściwego polskiego związku sportowego, związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym działającego
w środowisku akademickim lub właściwej organizacji krajowej zajmującej się sportem niepełnosprawnych mogą być zamieszczone na niniejszym druku lub
dostarczone w formie oddzielnego zaświadczenia.

5. Akceptacja osiągnięcia sportowego
Akceptuję wyżej wymienione osiągnięcie/a naukowe uzyskane przez doktoranta w okresie poprzedniego
roku akademickiego 2018/2019
…………….……………….
imię i nazwisko doktoranta

…………………………
miejscowość

………………..
data

……………………………………………..
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju WWFiF

6. Załączniki potwierdzające osiągnięcie sportowe:
1. ……………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………………………..

