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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  

na dofinansowanie zadań projakościowych 

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

Data wpływu: ............................ 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: ......................................... 

 

REKTOR AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ 

W BIELSKU-BIAŁEJ 

 

WNIOSEK 

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

na drugim i kolejnych latach studiów 
 

Imię i nazwisko: ………………………………........................................................................... 

Wydział: ………………………………....................................................................................... 

Nr PESEL ………………………………………………………………………………………. 

nr albumu: ……………………………….......................................................................... 

studia stacjonarne/niestacjonarne* 

Średnia ważona ocen na studiach II stopnia: ………….. 

Średnia ważona ocen na studiach III stopnia: ………….. 

Ocena działalności naukowej (liczba punktów): ……………. 

Ocena działalności badawczej (liczba punktów): ……………. 

Ocena działalności dydaktycznej (liczba punktów): ……………. 

RAZEM (średnia + liczba punktów): ……….. 
 

 

Proszę o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  

na okres od 1.10.20...... r. do .................. 20...... r./na rok akademicki 20....../20…....r.
** 

 

OŚWIADCZENIE 

 Pobieram stypendium doktoranckie/nie pobieram stypendium doktoranckiego
*
 w roku 

akademickim 20.../20..../w okresie od 1.10.20...... r. do .................. 20...... r.
**

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
 

nr konta bankowego doktoranta: 
 

                          
 

DECYZJA W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA 

STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

 

Przyznaję/nie przyznaję* zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

 

na rok akademicki 20....../20......./ 

na okres od 1.10.20...... do............ 20..... r.* 

 

 

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

      REKTOR 
 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

Bielsko-Biała, dnia .................................. 
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...................... , dnia …………………  …………….….......................  
 (podpis doktoranta) 

 

OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO/PROMOTORA DOTYCZACA POSTĘPÓW  

W PRACY NAUKOWEJ I PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

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

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

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

 

 

...................... , dnia ……………………  ................................................................ 
 (podpis opiekuna naukowego/promotora*) 

 

 

 
 

STWIERDZENIE KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH O PRAWDZIWOŚCI DANYCH 

ZŁOŻOWNYCH WE WNIOSKU 
 

 

 

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

 (data, podpis kierownika studiów doktoranckich) 

 

 

 
 

POTWIERDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU 
 

 

 

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

 (data, podpis dziekana wydziału) 

 

 
 

OPINIA KOMISJI DS. STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

 

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

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

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

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

 

Uzyskana liczba punktów: ............................... 

Stwierdza się: 

- komplet dokumentów/ brak kompletu dokumentów
*
, 

- poprawność informacji zawartych we wniosku 
 

Proponuje się przyznać/nie przyznać* zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

 

Podpisy komisji: 

przewodniczący: ............................................... 

członkowie: ...................................................... 

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

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

*niepotrzebne skreślić  

 

Bielsko-Biała, dnia ................................... 

 


