PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IV:

Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1:

Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
Tytuł projektu:

Młoda kadra 2015 plus. Wzbogacenie oferty dydaktycznej Politechniki
Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych
oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

Projektodawca:

Politechnika Wrocławska

Okres realizacji:

od 1.10.2010 do 30.09.2015

Załącznik nr 5

WNIOSEK1 Nr …../ 2011
O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE STYPENDIUM NAUKOWEGO
MOTYWACYJNEGO DLA STUDENTÓW INTERDYSCYPLINARANYCH STUDIÓW
DOKTORANCKICH E W RAMACH PROJEKTU

DANE OSOBOWE KANDYDATA NA INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE
Imię (imiona)
Nazwisko ..........................................................................................................................................................................................................
Nazwisko panieńskie .....................................................................
Data urodzenia ...........................................................................................

PESEL..............................................................................................

e-mail: .........................................................................................................

tel. komórkowy ……………………….. tel. ……………...…….…

Wniosek stanowi załącznik do Karty kandydata na studia doktoranckie, której wzór jest podany w Zarządzeniu Wewnętrznym 26/2010, i musi być
składany wraz z Kartą kandydata na studia doktoranckie. Dane osobowe podlegają ochronie.
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

OŚWIADCZENIA KANDYDATA
I
Oświadczam, że zapoznałem\am się z Regulaminem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w ramach projektu „Młoda kadra 2015
plus. Wzbogacenie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie
nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich” PO KL 04.01.01-00-011/10-00 i w pełni akceptuję jego treść2.
II
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki dla uczestnika projektu określone w § 2 p.5 Regulaminu Interdyscyplinarnych Studiów
Doktoranckich w ramach projektu „Młoda kadra 2015 plus. Wzbogacenie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie
ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich” PO KL 04.01.01-00011/10-00
III
Oświadczam, że nie korzystałem\am i nie korzystam z udzielanej pomocy na realizację studiów doktoranckich – w formie stypendium lub
innej – w ramach innych projektów dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spójności.

Wrocław, dnia ..............................................

Podpis …....................................................................

INFORMACJA O PLANOWANYM INTERDYSCYPLINARNYM PRZEWODZIE DOKTORSKIM
Dane osoby proponowanej na promotora2:
Imię i nazwisko ............................................................................................................. ..........................................................
Tytuł i stopień naukowy ................................................................ Stanowisko ....................................................................
Reprezentowana dziedzina nauki ……………………………………………………………………………………………
dyscyplina naukowa …………………………………………………………………………………………………………
Podstawowe miejsce pracy (uczelnia/wydział/instytut / katedra, placówka naukowa, krajowa lub zagraniczna)
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Adres e-mailowy: ……………………………………………………..……………………………………………………..

Dane osoby proponowanej na drugiego promotora4:
Imię i nazwisko ............................................................................................................. ..........................................................
Tytuł i stopień naukowy ................................................................ Stanowisko ........................ ............................................
Reprezentowana dziedzina nauki ……………………………………………………………………………………………
dyscyplina naukowa …………………………………………………………………………………………………………
Podstawowe miejsce pracy (uczelnia/wydział/instytut / katedra, placówka naukowa, krajowa lub zagraniczna)
.................................................................................................................................................................................................. .
.................................................................................................................................................................................................
Adres e-mailowy: ……………………………………………………..……………………………………………………..

Rada jednostki naukowej proponowana do przeprowadzenia przewodu doktorskiego
Pełna nazwa rady (wydział/instytut /uczelnia, krajowa placówka naukowa)
Jednym z promotorów w przewodzie doktorskim musi być osoba zatrudniona na wydziale prowadzącym ISD. Promotorem lub drugim promotorem,
w zależności od decyzji rady, może zostać samodzielny pracownik naukowy z dowolnej uczelni, lub placówki naukowej, krajowej lub zagranicznej,
reprezentujący odmienną dyscyplinę naukową niż wyznaczony promotor.
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………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………
Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych ……………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………

Informacja o sposobie realizacji interdyscyplinarnego przewodu doktorskiego
Proponowana tematyka badań, których celem ma być wykonanie rozprawy doktorskiej dotyczy ........................................
..................................................................................................................................................................................................
Rodzaj wykonywanych badań (eksperymentalne, numeryczne, teoretyczne) ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Planowane miejsca wykonania badań (instytuty, laboratoria, placówki naukowe krajowe i zagraniczne) …………………
……………………………………………………………………………………………………………….………….....…
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Potwierdzenie informacji przez osoby proponowane na promotorów3
Tytuł, stopień, imię i nazwisko

Podpis

1.

. …………………………………………….……………

…………………………………………..

2.

. …………………………………………….……………

…………………………………………..

(Wypełnia Komisja Rekrutacyjna) Wynik oceny możliwości zrealizowania interdyscyplinarnego przewodu
doktorskiego w okresie od r.a. 2011/2012 do r.a. 2014/2015 (w skali: 0 pkt., 5 pkt. lub 10 pkt.) .………………..

WYKAZ KWALIFIKACJI KANDYDATA4
1.

Ukończone studia wyższe – należy podać wszystkie ukończone studia – uczelnia, wydział, rok ukończenia, stopień
(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie), otrzymany tytuł zawodowy,
ocena na dyplomie5:
………………………………………………………………………………………………...........................................
.....................………………………………………………………………………………….…..…………..…………

2.

Realizowany dodatkowy kierunek studiów magisterskich, uczelnia, wydział, planowany rok ukończenia:
………………………………………………………………………………….…..……………...………….…………

3.

Ukończone studia podyplomowe – uczelnia, wydział, rok ukończenia, zakres studiów, liczba semestrów, ocena na
świadectwie:
………………………………………...…………………………………………….…………………………………...
…………………………………………………………………………………………...….…..…………….…………

4.

Otrzymane stypendia, nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w nauce – stypendium MNiSW, nagroda
indywidualna Rektora, Dziekana, nagroda lub wyróżnienie na konferencji naukowej:
………………………………………...…………………………………………….…………………………………...
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Wymagane jest co najmniej jedno potwierdzenie. Można dołączyć potwierdzenie przesłane e-mailem, zaznaczając to w miejscu na podpis.
Załączyć kserokopie.
5
Warunkiem przyjęcia na interdyscyplinarne studia doktoranckie jest ukończenie studiów wyższych magisterskich z oceną końcową co najmniej
dobrą.
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…………………………………………………………………………………………...….…..…………….…………
5.

Certyfikaty zaświadczające znajomość języka obcego nowożytnego: język angielski – FCE, CAE, CPE, TOEFL,
język francuski – DELF, DL, język hiszpański – DELE, język niemiecki – ZD, język rosyjski – PURJ, język włoski
– CILS, CELI.
………………………………………...…………………………………………….…………………………………...
…………………………………………………………………………………………...….…..…………….…………

6.

Prezentacja dotychczasowej działalności naukowej w dziedzinie studiów:


publikacje w czasopismach naukowych, naukowo-technicznych, materiałach konferencyjnych, rozdziały w
książkach (monografiach), abstrakty, referaty, postery
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………



zgłoszenia patentowe ………………………………………………………………………………………………



udział w pracach zespołów badawczych (potwierdzony przez kierownika zespołu)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………



udział w organizacji konferencji lub seminariów (potwierdzony przez organizatora)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

(Wypełnia Komisja Rekrutacyjna) Kandydatowi można przyznać za kwalifikacje wyszczególnione w punktach od 1
do 6 po od 0 do 2 punktów.
Wynik oceny: 1. ……, 2. ……, 3. ……, 4. ……, 5. ……, 6. …….

Razem: ………

INFORMACJA O DOTYCHCZAS ODBYWANYCH STUDIACH DOKTORANCKICH
1. W przypadku nieodbywania wpisać „nie dotyczy” i pominąć dalsze: ………………………………………………….
2. Uczelnia: ……...………………………………….………………………………………………………………………
3. Wydział (W- ) ........................................................................................................................... ......................................
4. Dyscyplina lub interdyscyplinarne w zakresie ...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...

5. Data rozpoczęcia studiów doktoranckich ………………………………………………………………………...……...
6. Opiekun naukowy ………………………………………………………………………………………………………..
7. Data wszczęcia przewodu doktorskiego ........................................................................................ ....................................
przeprowadzająca jednostka naukowa ..……..…………………………………………………….………………..........
………………………………………………………………………………………………………………….…………

8. Promotor ……………………………….………………………………………………………………………..……….
uczelnia/jednostka ……………………….....……………….……………………………………………..…………...

9. Temat rozprawy doktorskiej …………...………………........................................................................................... ........
………...….................................................................................................................. ......................................................
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10. Drugi promotor (jeśli powołano) ……………………………..……………………………………….…………………
data powołania ……………………………… dyscyplina naukowa ………………………………………..……….....
……………………………………………………………………………………………………...……………………
uczelnia/jednostka ……………………….....……………….………………………………………..………………...

11. Przewód doktorski realizowany w trybie międzynarodowym/interdyscyplinarnym we współpracy z (nazwa jednostki
naukowej): …………………………………………………...………………………………………………………….
…............................................................................................................................................................ ...........................

12. Stypendia pobierane w związku z odbywaniem studiów doktoranckich (rodzaj stypendium i okres pobierania):


stypendium doktoranckie ………………………………………………………………………………………….



stypendium za wyniki w nauce …………………………………………………………………………………….



stypendium naukowe lub inne w innych projektach, w tym POKL .………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Opinia dotychczasowego opiekuna naukowego6, promotora8 lub promotorów8
w sprawie przerwania dotychczas odbywanych studiów doktoranckich: …………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wrocław, dnia ..............................................

Podpis …....................................................................

(Wypełnia Komisja Rekrutacyjna) Należy ocenić wpływ dotychczas odbytych studiów doktoranckich przez
kandydata na możliwość osiągnięcia celu Projektu, jakim jest wzrost liczby pracowników naukowych Uczelni o
najwyższych kwalifikacjach naukowo-badawczych, w przypadku przyjęcia kandydata na interdyscyplinarne
studia doktoranckie.
Wynik oceny za dotychczas odbyte studia doktoranckie (od – 5 do + 5 pkt., gdy nie dotyczy 0 pkt.) ………...………

Komisja Rekrutacyjna ISD
Wydziału Mechanicznego / Wydziału PPT7
Politechniki Wrocławskiej
Uprzejmie proszę o przyznanie pomocy finansowej w formie stypendium naukowego motywacyjnego
udzielanej w Projekcie8 w okresie odbywania interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie
bioinżynierii2, w zakresie procesów, technologii i materiałów przyjaznych środowisku w budowie środków
transportu2.

Niniejszy wniosek przedkładam zgodnie z posiadanymi danym, które bezzwłocznie udokumentuję
na żądanie Komisji Rekrutacyjnej.
……………………….

……………………..………

data

Wnioskodawca

6

Niepotrzebne skreślić.
Podkreślić właściwe.
8
Doktorant przyjęty na interdyscyplinarne studia doktoranckie realizowane przy udziale w Projekcie może otrzymać stypendium w kolejnych latach
odbywanych studiów na zasadach określonych w Regulaminie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich.
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DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ NR …….….. Z DNIA …………………………..….. 2011
Dotyczy Wniosku Nr …../ 2011
Kandydat: ……………………………………………………………………………………………………….
w wyniku rekrutacji został przyjęty na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie 9:
 w zakresie bioinżynierii,
 w zakresie procesów, technologii i materiałów przyjaznych środowisku w budowie środków transportu
na Wydziale Mechanicznym,
 w zakresie bioinżynierii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.
1.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego ustalony w Karcie kandydata na studia doktoranckie …………………….

2.

Wynik oceny możliwości zrealizowania interdyscyplinarnego przewodu doktorskiego w okresie od r.a. 2011/2012
do r.a. 2014/2015 ………………………………………………………………………………………………………..

3.
4.
5.

Wynik dodatkowej oceny kwalifikacji kandydata na interdyscyplinarne studia doktoranckie …………………….
Wynik oceny za dotychczas odbyte studia doktoranckie 10 …………………………………………………….....…
Ocena końcowa na dyplomie i rok ukończenia studiów wyższych magisterskich ……………………………...……

Na podstawie uzyskanych wyników Komisja Rekrutacyjna postanawia 9:
a) przyznać pomoc finansową udzielaną w Projekcie w formie naukowego stypendium motywacyjnego w okresie
od 1 października 2011 do 30 września 2012;
b) nie przyznawać pomocy finansowej udzielanej w Projekcie.

Członkowie Komisji Rekrutacyjnej:
1.

…………………………………………………………

……………………………………

2.

…………………………………………………………

……………………………………

3.

…………………………………………………………

……………………………………

4.

…………………………………………………………

……………………………………

Przedstawiciel Uczelni:
5.

…………………………………………………………

……………………………………
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Zaznaczyć właściwe.
Jeżeli kandydat korzystał z pomocy finansowej udzielonej na realizację przez doktoranta studiów doktoranckich, w formie stypendium lub innej, w
ramach różnych projektów dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych lub
Funduszu Spójności, Komisja odrzuca wniosek kandydata.
10
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