
Załącznik nr 1 

do Regulaminu  

wprowadzonego Zarządzeniem nr 131 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

 
              

 

 
………………………………………………………………………….. 
(Imię i Nazwisko nr PESEL)  

 

……………………………..…………………………..…………….. 
(Dyscyplina)  

 

…………….……/…………………………………………..………….. 
(rok kształcenia/numer telefonu) 

 

…………………………………………………………………………..…………................ 

Nr konta bankowego, na które będą przekazywane świadczenia  

 

Wniosek o przyznanie  zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantowi 

drugiego, trzeciego lub czwartego roku Szkoły Doktorskiej UP w Lubinie w roku 

akademickim ……………………………. 

 

I. Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem kształcenia w Szkole doktorskiej 

(wyliczona z dokładnością do 0,01) z poprzedniego roku kształcenia co najmniej 4,00. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………

…………………………. 
      Data, podpis i pieczęć pracownika sekretariatu 

 

 

II. Potwierdzona realizacja praktyk zawodowych.  

Doktorant/ka przeprowadził/a samodzielnie w ramach praktyki zawodowej w poprzednim roku 

akademickim ……………………..godzin zajęć dydaktycznych zgodnie ze złożonym sprawozdaniem 

jednostki z wykonania zajęć dydaktycznych za poprzedni  rok akademicki 

 

……………………………………………………………

…………………………. 
     Data i podpis i pieczęć kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej 

III. Potwierdzona realizacja indywidualnego planu badawczego.  

Doktorant/ka złożył/a indywidualny plan badawczy do Dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz 

zrealizował IPB w ……………………..% . 

 

……………………………………………………………

…………………………. 
     Data i podpis i pieczęć promotora rozprawy doktorskiej 

 

Średnia (wpisuje pracownik sekretariatu 

Szkoły Doktorskiej) 
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IV. Postęp w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej wykonywanej z zakresu dyscypliny, 

w której rozprawa jest realizowana za rok akademicki  ………………./………………. 

 
Opublikowane lub przyjęte do druku artykuły z wykazu czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego obowiązującego w roku opublikowania artykułu (wpisać autora/autorów, rok wydania, tytuł 

publikacji, tytuł i nr czasopisma, liczba numerów w roku, strona, data publikacji online, DOI),  

Załączniki grupa A 

Liczba 

punktów-

zgodnie z 
zgodnie z 

wykazem 

czasopism 

MNiSW  

Obowiązujący 

IF czasopisma 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

itd.  

 

  

Złożony lub przyznany projekt o finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych (należy wpisać tytuł, numer ID, 

datę złożenia, skrócony opis -wydruk z OSF lub innej platformy)  

Załączniki grupa B 

 

1  

 

 

2  

 

 

3. 

 
  

Wygłoszony/e referat/y/wyniki badań podczas konferencji/sympozjum międzynarodowej/go naukowej w języku 

obcym (wpisać tytuł konferencji, organizatora, miejscowość i datę ) 

Załączniki grupa C 

 

1  

 

 

2  

 

 

3.  

 

 

Suma punktów załączniki grupa A 

 

Doktorant Komisja 

 

 
  

 

Oświadczam, że wymienionych powyżej osiągnięć nie przedstawiłam/em w latach poprzednich ubiegając się o 

zwiększenie stypendium doktoranckiego, a wszystkie wyżej podane informacje są zgodne z prawdą. 

Do wniosku dołączam załączniki potwierdzające osiągnięcia naukowe  (załączniki szt. ………. ) 

  

 

Lublin, dnia …………………………………                                    

 …………………………………………………………………….. 
                                                   ( podpis doktoranta) 
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OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO/PROMOTORA 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………….............................................................................................................................................

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

                                     

                                                                                            

…………………………………………………………………….. 

                   ( podpis opiekuna naukowego/promotora) 

         

            OPINIA KOMISJI DOKTORANCKIEJ  

 

Doktorant/ka spełnia kryteria zawarte w § 2 ust. 4-6 regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  i 

zajął/ęła    ……………….  miejsce na liście rankingowej    …………………..  

Komisja doktorancka wnioskuje o przyznanie/nieprzyznanie* zwiększenia stypendium doktoranckiego. 

      

………………………………………………………………

……………………. 

                   (podpis i pieczęć przewodniczącego Komisji) 
        * Niepotrzebne skreślić 


