
 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 139 Rektora UMK  

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 

Toruń, dnia .................................... 

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

 

PESEL* ………………………………………… 

 

uczestnik .............. roku** studiów doktoranckich 

 

z zakresu ............................................................... 

 

adres zamieszkania: ............................................... 

 

telefon/e-mail: ....................................................... 
 
 

JM Rektor 
 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
 

W N I O S E K  

 

o przyznanie stypendium doktoranckiego 

 
Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego. 

 

Do wniosku dołączam: 

- ocenę opiekuna naukowego/promotora 

- informacje potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania stypendium doktoranckiego. 

 

Pouczenie:  
1. Doktorant ma prawo do zapoznania się z opinią komisji oraz zgłoszenia uwag 

w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o możliwości zapoznania się z opinią komisji.  
2. Podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) i odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 322 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). 

 

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

podpis uczestnika studiów doktoranckich 
 
 
 
 
 
 
.  

* w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość  
** podać rok, na którym kształci się doktorant w chwili składania wniosku 

 

 

 



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Pana/Pani dane uzyskane w związku z wszczęciem/prowadzeniem postępowania 

administracyjnego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:  

a. prowadzenia postępowań administracyjnych,  

b. przekazywania informacji, wezwań, czynności sprawdzających, przeprowadzania 

postępowań, udostępniania akt, przeprowadzania dowodów w sprawie, rozpraw, wydawania 

decyzji i postanowień, zgodnie z  Działem  II  ustawy  kodeks  postępowania administracyjnego 

z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.), 

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze  art. 285 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), 

2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji 

celów dla których są one zbierane. Brak podania danych skutkować będzie pozostawieniem 

wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

Korzystanie z uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie dotyczy prowadzonego postępowania 

administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez kodeks postępowania 

administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących 

się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady kpa. W przypadku wniosku 

o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



 

 

Opinia Komisji ds. spraw studiów doktoranckich  
 

Ocena merytoryczna wniosku doktoranta 
 

Terminowa realizacja programu studiów doktoranckich  TAK/NIE* 
    

 
Elementy i punktacja 

Liczba 
 punktów 

  

Pkt 

uzyskana 

 Elementy przez 
  

doktoranta   

a) zaangażowanie 
w prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w ramach 
praktyk zawodowych 

   
   

   

   

   
   

   

   

b) zaangażowanie 
w realizację badań nauko- 
wych prowadzonych 
przez jednostkę 

   
   

   

   

   
   

   

   

c) postępy w pracy 
naukowej i w przygoto- 

wywaniu rozprawy 
doktorskiej 

   
   

   

   

   
   

   

    

Łączna liczba punktów:   
    

 

Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami i zasadami oceny merytorycznej wniosków ustalonymi 

przez kierownika studiów doktoranckich wraz z przedstawicielami doktorantów 
i zatwierdzonymi przez rektora w porozumieniu z właściwym organem Samorządu 

Doktorantów  
wniosek Pana/Pani ……………………………………………………….................................  

o przyznanie stypendium doktoranckiego Komisja na posiedzeniu w dniu …………………... 

 
 

roku opiniuje: 
 

pozytywnie/negatywnie
* 

 
* niepotrzebne skreślić

 

 

 

Uzasadnienie: 
 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podpisy członków Komisji ds. studiów doktoranckich 

 

………………………………………….. ………………………………………….. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

………………………………………….. ………………………………………….. 

 

 

Zapoznałem/łam się z oceną komisji i wnoszę/nie wnoszę uwag*. 
 

 

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

 

 

Doktorant ma możliwość zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od daty zawiadomienia 
o możliwości zapoznania się z opinią komisji. 
 

 
* niepotrzebne skreślić

 


