Data wpływu wniosku
do kierownika studiów doktoranckich

Załącznik nr 1 do Regulaminu zwiększenia
stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej

Jego Magnificencja Rektor UKSW
...................................................
...................................................

WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM
DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH
OBOWIĄZUJĄCY DOKTORANTÓW
PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UKSW
W ROKU AKADEMICKIM............./...........

1. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko:
Numer indeksu:
Instytut:
Specjalność:
Opiekun naukowy:
Adres do korespondencji:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
WYNIK:
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2. Wynik z rekrutacji na studia doktoranckie

otrzymane punkty:

Łączny wynik punktowy na liście rankingowej:

1. 60 – 75 pkt – dostateczny
2. 76 – 85 pkt – dobry
3. 86 – 100 pkt – bardzo dobry

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu o stypendium doktoranckie,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)

…………………….….…………………………………………
(data i podpis doktoranta)

Osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne są potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
które pozostaną w teczce akt osobowych doktoranta prowadzonej przez uczelnię.

………………………………………………………
(data i podpis kierownika studiów doktoranckich)
Opinia Komisji Doktoranckiej:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis Przewodniczącego Komisji
………………………………………
Podpisy Członków Komisji
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
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