WNIOSEK
o przyznanie stypendium doktoranckiego
dla uczestników I roku studiów doktoranckich
w SDNP PAN w Krakowie na rok akademicki 2018/2019
Dyrektor Instytutu im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Dane doktoranta ubiegającego się o stypendium:
Imię i nazwisko:

PESEL:

Nr albumu:

Kierunek studiów doktoranckich:

rok studiów:

obywatelstwo:

Adres zameldowania na pobyt stały:

Opiekun naukowy/promotor:

Telefon, e-mail i adres do korespondencji:

Wynik osiągnięty z postępowania rekrutacyjnego – wyłącznie ocena bardzo
dobra (15 punktów):
Ocena końcowa postępowania rekrutacyjnego wyrażona w skali
ocen przewidzianej regulaminem studiów doktoranckich

Punkty

bardzo dobry

15 pkt.

Oświadczenia ubiegającego się o stypendium doktoranckie
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1
Kodeksu Karnego) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:
- podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym,
- przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty są zgodne z prawdą, a
załączone i poświadczone przeze mnie kopie dokumentów są zgodne z oryginałami;
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez IB PAN danych osobowych zawartych we wniosku oraz podtrzymuję wniosek
zawarty w części I.2.

Kraków, dn.:..................... 20........ r.
............................................................................................................. (czytelny podpis Doktoranta)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie z Komisji rekrutacyjnej o uzyskaniu bardzo dobrego wyniku
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Komisja stypendialna
1. Posumowanie liczby uzyskanych punktów:
Liczba punktów
Rekrutacja

Łączna liczba punktów:

Opinia komisji:
Na podstawie miejsca doktoranta w rankingu ……….… roku studiów doktoranckich
komisja proponuje:
1. przyznanie stypendium doktoranckiego *:
2. nieprzyznanie stypendium doktoranckiego*
*niepotrzebne skreślić
Podpisy członków komisji oraz uwagi:

Decyzja Dyrektora:
Dyrektor Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
postanowił:
1. Przyznać stypendium doktoranckie*
2. Nie przyznać stypendium doktoranckiego*
Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Po uc z e ni e : Od decyzji odmownej w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego, doktorantowi
przysługuje prawo złożenia do Dyrektora IB PAN wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji.
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(Data i podpis Dyrektora)
*niepotrzebne skreślić
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