
 
 

 

Załącznik nr 2 do „Regulaminu przyznawania uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki 

Koszalińskiej stypendiów doktoranckich”(Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.,  

zm. Zarządzeniem Nr 63/2019 z dnia 30 października 2019 r.) 

 
 

Koszalin, dnia .............................. r. 
                                           miejsce i data złożenia wniosku 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 

Adres: 

Numer telefonu: Adres e-mail: 

Wydział: Dyscyplina studiów: 

Rok studiów: Numer albumu: Forma studiów: stacjonarnie/niestacjonarne* 

 

Ankieta osiągnięć naukowych doktoranta 

Rodzaj osiągnięcia 
Liczba 

punktów** 

1.  Postępowanie rekrutacyjne** (przy wnioskach dot. stypendiów doktoranckich na I roku studiów doktoranckich) 

1.1.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego  

2.  Postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej  

2.1.  
Ocena postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (wypełnia opiekun lub promotor, przyznając punkty 

w skali od 0 – 5***)  
 

2.2.  Informacje o otwarciu przewodu doktorskiego  

3.  Publikacje naukowe (należy dołączyć do wniosku kserokopię/wydruk publikacji) 

3.1.  

Artykuły naukowe w czasopismach ujętych na liście czasopism MNiSW, opublikowane lub przyjęte do 

druku - punktacja wg MNiSW (poświadczone przez wydawnictwo) (należy podać autorów, tytuł 

publikacji, nazwę czasopisma, tom, rok, strony) 
 

  

3.2.  

Artykuły naukowe w czasopismach nieujętych na liście czasopism MNiSW, opublikowane lub przyjęte do 

druku (poświadczone przez wydawnictwo) (należy podać autorów, tytuł publikacji, nazwę czasopisma, 

tom, rok, strony) 
 

  

3.3.  
Autorstwo monografii naukowej (należy podać język publikacji, autorów, tytuł monografii, wydawcę, datę 

wydania) 
 

  

3.4.  
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej (należy podać język publikacji, autorów, tytuł monografii, 

wydawcę, datę wydania) 
 

  

3.5.  Autorstwo skryptu (należy podać autorów, tytuł skryptu, wydawcę, datę wydania)  

  

3.6.  Autorstwo rozdziału w skrypcie (należy podać autorów, tytuł skryptu, wydawcę, datę wydania)  

  



 
 

4.  
Czynny udział w konferencjach naukowych – jednak nie więcej niż 3 wystąpienia na jednej konferencji (należy dołączyć 

do wniosku dokumenty poświadczające wygłoszenie referatu/prezentację posteru wraz z oficjalnym programem konferencji) 

4.1.  
Wygłoszenie referatu/prezentacja posteru na konferencji międzynarodowej (należy podać formę 

aktywności, nazwę konferencji, miejsce i datę konferencji, tytuł referatu/posteru) 
 

  

4.2.  
Wygłoszenie referatu/prezentacja posteru na konferencji krajowej (należy podać formę aktywności, nazwę 

konferencji, miejsce i datę konferencji, tytuł referatu/posteru) 
 

  

5.  

Udział w projektach badawczych – granty MNiSW, Unii Europejskiej, uczelniane i międzyuczelniane, 

do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów poświadczających udział (należy podać nazwę  

i nr grantu, temat, przewidywany termin realizacji oraz funkcję wnioskodawcy, jaką pełni w pracach  

nad grantem) 

 

  

6.  

Wnioski/zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP (do wniosku należy złożyć kserokopię dokumentów potwierdzających fakt 

posiadania patentu/wzoru użytkowego lub złożenia zgłoszenia patentowego/wzorów użytkowych wystawionych  

przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego)  

6.1.  Autorstwo patentu (należy podać autorów)  

  

6.2.  Autorstwo wzoru użytkowego (należy podać autorów)  

  

6.3.  Zgłoszenia patentowe lub wzorów użytkowych (należy podać autorów)  

  

7.  
Staże i stypendia naukowe krajowe i międzynarodowe (należy podać miejsce i czas pobytu  

oraz dołączyć do wniosku kserokopię dokumentów poświadczających odbycie stażu naukowego) 
 

  

8.  Aktywność dydaktyczna i organizacyjna (należy dołączyć dokumenty potwierdzające prowadzenie zajęć) 

8.1.  Prowadzenie zajęć dydaktycznych (należy podać nazwę przedmiotu, rodzaj zajęć, liczbę godzin w semestrze) 

  

8.2.  
Asystowanie w zajęciach dydaktycznych (należy podać imię i nazwisko głównego prowadzącego zajęcia  

oraz nazwę przedmiotu, rodzaj zajęć, liczbę godzin w semestrze) 

  

8.3.  
Dyspozycyjność w Katedrze/Zakładzie (wypełnia opiekun lub promotor przyznając punkty w skali od  

0 – 5***) 
 

Suma punktów  

Miejsce na liście rankingowej  

 

* Niepotrzebne skreślić 
**Wypełnia Komisja ds. studiów doktoranckich 

*** Niezadowalający (0 pkt.), dostateczny (3 pkt.), dobry (4 pkt.), bardzo dobry (5 pkt.). 

 

 

Podpis opiekuna  

naukowego/promotora 


