Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów
w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja"

Wzór wniosku o przyznanie stypendium
w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja "
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer porządkowy wni osku: .../.../2013{/K..}
Numer sprawy: ……………………………………
……………………………………
data wpływu dokumentu

Proszę o przyznanie stypendium w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendi a dla doktorantów V edycja"

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i jego załącznikami oraz że
przyjmuję do wiadomości i akceptuję warunki oraz zasady przyznawania stypendium

TAK/NIE

określone w ww. dokumentach a także, że zobowiązuję się wykonać wszelkie zadania
wynikające z udziału w projekcie określone w Regulaminie oraz umowie stypendialnej

Dane podstawowe osoby ubieg ającej się o stypendium
(1)

Imię (imiona)

(2)
(3)

Nazwisko
Data urodzenia

(4)

M iejsce urodzenia

(5)

Imię ojca

(6)

Imię matki

(7)

PESEL

(8)
(9)

Płeć

KOBIETA/M ĘŻCZYZNA

Obywatelstwo

(10)

Rodzaj dokumentu tożsamości

(11)

Seria i numer dokumentu tożsamości

(12)

Stan cywilny

(13)

Nr rachunku bankowego

(14)

Nazwa banku

DOWÓD OSOBISTY/PASZPORT
STAN WOLNY, ZAM ĘŻNA/ŻONATY

ADRES ZAMIES ZKANIA
(15)

M iejscowość

(15a)

Gmina

(15b)

Powiat

(15c)

Województwo
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(16)

Ulica

(17)

Nr domu

(18)

Nr lokalu

(19)

Kod pocztowy

(20)

Poczta
ADRES DO KORES PONDENCJI

(21)

M iejscowość

(21a)

Gmina

(21b)

Powiat

(21c)

Województwo

(22)

Ulica

(23)

Nr domu

(24)

Nr lokalu

(25)

Kod pocztowy

(26)

Poczta
INNE DAN E KONTAKTO WE

(27)

Telefon kontaktowy

(28)

Adres e-mail

(29)

Krótka notka biograficzna

(30)

Wyrażam zgodę na publikację treści notki biograficznej w Informatorze

TAK/NIE

(31)

Zdjęcie wnioskodawcy

przesłano/nieprzesłano

(32)

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku

TAK/NIE

DANE DO INFORMATORA

DANE O S TATUS IE OSOBY UBIEGAJĄC EJ S IĘ O S TYPENDIUM
Oświadczam, że byłem/łam stypendystą projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów

TAK/NIE

III edycja"
Oświadczam, że byłem/łam stypendystą projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów
IV edycja"

TAK/NIE

Oświadczam, że byłem/łam stypendystą programu stypendialnego współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do doktorantów

TAK/NIE

(33)

Uczelnia

Oświadczam, że jestem mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu art. 25
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18.05.1964 r. z późn. zm.)

(34)

Wydział uczelni

(35)

Imię i nazwisko promotora rozprawy doktorskiej

TAK/NIE
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CZĘŚ Ć PIERWS ZA
(36) Otwarty przewód doktorski

TAK/NIE

data wszczęcia przewodu (dzień, miesiąc, rok)
(37) Lista publikacji naukowych (1000 znaków):
(37a)

publikacje zamieszczone w części A wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za
publikacje w tych czasopismach
TAK/NIE

(37b)

publikacje zamieszczone w części B wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za
publikacje w tych czasopismach
TAK/NIE

(38) współpraca z przedsiębiorstwem/ami w zakresie wykorzystywania rozwiązań opisanych w pracy doktorskiej
w przedsiębiorstwie (500 znaków przypada na opis jednej współpracy):
(38a) jestem zaangażowany w działalność przedsiębiorstwa typu spin-off
(proszę podać nazwę firmy), co potwierdzam załączoną umową do wniosku

TAK/NIE

(38b) jestem zaangażowany w działalność przedsiębiorstwa typu spin-out
(proszę podać nazwę firmy), co potwierdzam załączoną umową do wniosku

TAK/NIE

(38c) prowadzę działalność gospodarczą (proszę podać nazwę firmy),
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracuję z innym przedsiębiorstwem
(proszę podać nazwę firmy), co potwierdzam załączoną umową do wniosku

TAK/NIE

(38d) współpracuję w ramach umowy z przedsiębiorstwem:
- współpracuję z przedsiębiorstwem (proszę podać nazwę firmy), co potwierdzam
załączoną umową do wniosku
TAK/NIE
- współpracuję w ramach umowy zawartej pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwem (proszę podać nazwę firmy),
w ramach umowy wskazany/wskazana jestem jako osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie badań,
co potwierdzam załączoną umową do wniosku
TAK/NIE
- współpracuję w ramach umowy zawartej pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwem (proszę podać nazwę firmy),
jednakże w ramach umowy nie zostałam/nie zostałem wskazana/y jako osoba odpowiedzialna
za przeprowadzenie badań, co potwierdzam załączoną umową do wniosku oraz zaświadczeniem
wystawionym przez uczelnię potwierdzającym zaangażowanie w prowadzenie badań
TAK/NIE

(39) Dyscyplina naukowa, w ramach której opracowywana jest rozprawa doktorska:

Dziedzina nauk matematycznych
dyscyplina:
- matematyka,
- informatyka.
Dziedzina nauk fizycznych
dyscyplina:
- astronomia,
- biofizyka,
- fizyka,
- geofizyka.
Dziedzina nauk chemicznych
dyscyplina:
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- biochemia,
- chemia,
- ochrona środowiska.
Dziedzina nauk technicznych
dyscyplina:
- architektura i urbanistyka,
- automatyka i robotyka,
- biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
- biotechnologia,
- budowa i eksploatacja maszyn,
- budownictwo,
- elektronika,
- elektrotechnika,
- energetyka,
- geodezja i kartografia,
- górnictwo i geologia inżynierska,
- informatyka,
- inżynieria chemiczna,
- inżynieria materiałowa,
- inżynieria produkcji,
- mechanika,
- metalurgia,
- technologia chemiczna,
- telekomunikacja,
- włókiennictwo.
Dziedzina nauk biologicznych:
dyscyplina:
- biochemia,
- biofizyka,
- biologia,
- biotechnologia,
- mikrobiologia,
- ochrona środowiska.
Dziedzina nauk o Ziemi:
dyscyplina:
- geofizyka,
- geografia,
- geologia.

CZĘŚ Ć MERYTORYC ZNA

(40)

Rozprawa doktorska

(40a)

Tytuł pracy doktorskiej (500 znaków ze spacjami)

(40b)

5 słów kluczowych dotyczących pracy doktorskiej i prowadzonych badań (500 znaków ze spacjami)

(41)

Opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy doktorskiej (4000 znaków ze spacjami), w tym:
(41a) cel pracy, problem badawczy (1000 znaków ze spacjami)
(41b) metodologia badań - metody, techniki i narzędzia badawcze (1000 znaków ze spacjami)
(41c) spodziewane rezultaty (1000 znaków ze spacjami)
(41d) stopień zaawansowania prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej (1000 znaków ze spacjami)
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(42) S zczegółowy opis zakresu współpracy z przedsiębi orstwem (umowy z przedsiębiorstwem, spin-off, spin-out, działalność
gospodarczą) w ramach prowadzonych badań naukowych (4500 znaków ze spacjami dla pól 42b-42g na opis współpracy
z jednym przedsiębiorstwem)
(42a)
okres na jaki została zawarta umowa o współpracy (zgodnie z treścią umowy)
data rozpoczęcia współpracy (dzień, miesiąc, rok), data zakończenia współpracy (dzień, miesiąc, rok) – należy wybrać daty
z kalendarza
(42b)

zwięzły opis przedsiębiorstwa, z którym nawiązana została współpraca (500 znaków ze spacjami)

(42c)
określenie problemu jaki ma zostać rozwiązany w ramach prowadzonych badań we współpracy z firmą (1000 znaków ze
spacjami)
(42d)

opis prowadzonych badań we współpracy z przedsiębiorstwem (1000 znaków ze spacjami)

(42e)

opis produktu, który podlegać będzie komercjalizacji (1000 znaków ze spacjami)

(42f)

miejsce i sposób komercjalizacji/wdrożenia produktu (1000 znaków ze spacjami)

(42g)
przełożenie podjętej współpracy i wypracowanego produktu na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego (1000 znaków
ze spacjami)
(43) Zgodność zakresu współpracy z przedsiębiorstwem w ramach prowadzonych badań naukowych (opis w pkt 42 wniosku)
z dziedzinami gospodarki i nauki najistotniejszymi z punktu widzenia potencjału regionu (tzw. inteligentnymi specjalizacjami)
– (500 znaków ze spacjami):
(43a) najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania,
(43b) medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna,
(43c) motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa,
(43d) narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych,
(43e) przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie usługi ICT,
(43f) biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka,
(43g) transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe,
(43h) dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne.
(43i) nie dotyczy.
(44) Harmonogram pracy naukowej we współpracy z przedsiębiorstwem w roku akademickim 2013/2014 (w ramach jednego
semestru można dokonać opisu maksymalnie 10 etapów, z czego na opis jednego etapu przypada 500 znaków ze spacjami)
Etapy prac prowadzonych w ramach realizowanej
Lp.
Zakres planowanych prac w ramach danego etapu
współpracy
Okres październik 2013 r. – luty 2014 r.
1
2
…
Okres marzec 2014 r. – wrzesień 2014 r.
…
…
…
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Zatwierdzam harmonogram pracy naukowej we współpracy z przedsiębiorstwem w roku akademickim 2013/2014 oraz informacje
zawarte w polach 40-43 wniosku
tytuł /stopień naukowy promotora …………….………………………………
imię i nazwisko ……………………….……………………
podpis promotora …………………………………………….

Potwierdzam zgodność harmonogramu pracy naukowej we współpracy z przedsiębiorstwem w roku akademickim 2013/2014
z zaplanowanymi działaniami z firmą ………………..….
(nazwa i adres firmy)
.…………………………………………………
podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej
pieczęć firmy
…………………………………………………….

Załącznik nr 1

TAK/NIE

Zaświadczenie potwierdzające wszczęcie przewodu doktorskiego wraz ze wskazaniem określonej dziedziny nauki w zakresie danej
dyscypliny naukowej, w której wnioskodawca przygotowuje rozprawę doktorską (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.03.2003 r.
o stopniach nauk. i tytule nauk. oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki)
Załącznik nr 2

TAK/NIE

Kserokopie publikacji wyszczególnionych we wniosku o przyznanie stypendium
Załącznik nr 3

TAK/NIE

Udokumentowanie nawiązanej współpracy z przedsiębiorstwem/przedsiębiorstwami
Załącznik nr 4

TAK/NIE

Oświadczenie dot. innych stypendiów w ramach projektów stypendialnych realizowanych
w ramach priorytetu IV i VIII PO KL
Załącznik nr 5

TAK/NIE

Oświadczenie dot. wsparcia stypendialnego z innych źródeł publicznych niż Europejski Fundusz
Społeczny
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OŚ WIADC ZENIA
TAK/NIE
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych,
w tym danych wrażliwych, zawartych we wniosku o przyznaniu stypendium gromadzonych na
potrzeby rekrutacji i realizacji projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja"
- zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych
(art. 233 § 1 Kodeksu Karnego) oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku
informacje są zgodne ze stanem faktycznym

TAK/NIE
……………………………….
podpis wnioskodawcy
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