Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

WNIOSEK DOKTORANTA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA
NAJLEPSZEGO DOKTORANTA
w roku akademickim…………. /……………
Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko

Nr albumu

Środowiskowe studia doktoranckie
Dziedzina: sztuki plastyczne
Dyscyplina: sztuki piękne

Miejsce stałego
zamieszkania

Forma studiów (1)
Obywatelstwo

Stacjonarne 
Niestacjonarne 
Ukończone studia doktoranckie:(podać uczelnię i rok ukończenia)
…………………… ……………………………………………………………..

Telefon kontaktowy
e -mail

(1)wpisć

Rok studiów

Zakres

uzyskany tytuł zawodowy………………………………………………………

X w odpowiednim polu

Stypendium na pierwszym roku studiów
WYPEŁNIA BIURO STUDIÓW DOKTORANCKICH
Liczba
punktów
rekrutacyjnym

uzyskana

w

postępowaniu Lokata Podpis i pieczęć
pracownika

Oświadczenie doktoranta:
Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r.
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych,
o ś w i a d c z a m , że podane wyżej informacje dotyczące mojej osoby są kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym. Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przechowywanie
i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zapoznałem/am się z zasadami
przyznawania świadczeń pomocy materialnej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Przyznane świadczenie proszę przekazać na mój rachunek bankowy:
……………………………………………………………………………………………………………….....
(nazwa i adres banku)
Nr
konta

....................................................
(data, podpis doktoranta )

Wniosek został złożony w Dziale Nauczania ......................................................................................................
(data, podpis, pieczątka pracownika przyjmującego wniosek)
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WYPEŁNIA BIURO STUDIÓW DOKTORANCKICH

Stypendium od drugiego roku studiów

Średnia ocen z egzaminów
akademickim 20…./20…

uzyskana

w

roku Podpis, pieczęć pracownika

Osiągnięcia doktoranta.
Oświadczam, iż w roku akademickim 20……/20…….. zdobyłam/łem następujące
osiągnięcia:
Rodzaj osiągnięcia

Opis (data, miejsce)

Liczba
przyznanych
punktów
1. POSTĘPY W PROWADZENIU BADAŃ NAUKOWO – ARTYSTYCZNYCH
Wystawa indywidualna międzynarodowa
Wystawa zbiorowa międzynarodowa

Wystawa indywidualna krajowa

Wystawa zbiorowa krajowa
Nagroda lub wyróżnienie w konkursie
międzynarodowym
Nagroda lub wyróżnienie w konkursie
krajowym
Udział w projekcie międzynarodowym/targi,
konkursy, plenery, warsztaty, festiwale itp./
Udział w projekcie krajowym,
międzyuczelnianym, uczelnianym/targi,
konkursy, plenery, warsztaty, festiwale itp./
Udział w konferencji naukowej
międzynarodowej (prelegent)
Udział w konferencji naukowej krajowej,
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międzyuczelnianej, uczelnianej (prelegent)
Zrealizowane projekty graficzne, grafiki
użytkowej zarówno poligraficzne, jak i
komputerowe, aranżacje wystaw, zrealizowane
projekty scenograficzne
Publikacja autorskich artykułów w
wydawnictwie międzynarodowym/publikacje
książkowe, materiały pokonferencyjne,
internetowe czasopisma naukowe/
Publikacja autorskich artykułów w
wydawnictwie krajowym/ publikacje
książkowe, materiały pokonferencyjne,
internetowe czasopisma naukowe/
Udokumentowane próby i badania
technologiczne
2. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Opinia opiekuna artystycznego/promotora
Załącznik do wniosku Liczba
przyznanych
punktów

3. SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ DYDAKTYCZNĄ
Rodzaj osiągnięcia
Opis (data, miejsce)
Liczba
przyznanych
punktów
Działalność w kołach naukowych
Pomoc przy organizacji konferencji
studenckich i naukowych
Pomoc w organizacji warsztatów, wystaw
studenckich
Indywidualne autorskie programy zajęć
realizowane ponad obowiązkowy program
Inne
Oświadczenie doktoranta:
Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r.
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych,
o ś w i a d c z a m , że podane wyżej informacje dotyczące mojej osoby są kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym. Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przechowywanie
i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zapoznałem/am się z zasadami
przyznawania świadczeń pomocy materialnej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Przyznane świadczenie proszę przekazać na mój rachunek bankowy:
……………………………………………………………………………………………………………….....
(nazwa i adres banku)
Nr
konta
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....................................................
(data, podpis doktoranta )

Wniosek został złożony w Dziale Nauczania ......................................................................................................
(data, podpis, pieczątka pracownika przyjmującego wniosek)

Decyzja Uczelnianej Komisji Stypendialnej Studiów Doktoranckich:
Rodzaj świadczenia
1.

2)

przyznaję(2)

nie przyznaję(2)

kwota w zł

data, podpis, pieczątka

Stypendium dla
najlepszych doktorantów
wpisać X w odpowiednim polu

Uzasadnienie decyzji o nieprzyznaniu
…………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................................
.

....................................................................
( miejscowość, data )

.................................................
(podpis, pieczątka)
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