Załącznik nr 3
do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów
w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja"

Karta Oceny Formalnej Wniosku
Imię i nazwisko doktoranta: .....................................................................................................
Uczelnia:

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

Wydział:

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

Tytuł pracy doktorskiej:

.......................................................................................................
WNIOSEK DOKTORANTA
NR

Lp.

Pozycje wniosku podlegające ocenie/terminowość złożenia wniosku

1

Czy wniosek w wersji papierowej został złożony w terminie

2
a.

Ocena kompletności i prawidłowości wypełnienia wniosku
Wypełnienie wszystkich pól we wniosku

b.

Podpisy we wniosku

/

/

Pozytywna (P)/
Negatywna (N) ocena
formalna/
Nie dotyczy

Uwagi
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c.
d.

3.

Wniosek został wygenerowany w Generatorze Wniosków
stworzonym dla projektu
Pozostałe elementy (np. brak stron wniosku, nieczytelny wydruk,
różne sumy kontrolne na wniosku, liczba znaków w poszczególnych
polach wniosku)
Ocena kompletności i prawidłowości wymaganych załączników do wniosku

4.

Załącznik nr 1 potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach nauk.
i tytule nauk. oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Załącznik(i) nr 2 Kserokopie publikacji wyszczególnionych we
wniosku o przyznanie stypendium
Załącznik(i) nr 3 Udokumentowanie nawiązanej współpracy z
przedsiębiorstwem /przedsiębiorstwami
Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. innych stypendiów w ramach
projektów stypendialnych realizowanych w ramach priorytetu IV i
VIII
Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. wsparcia stypendialnego z innych
źródeł publicznych niż Europejski Fundusz Społeczny
Ocena spełnienia przez doktoranta warunków ubiegania się o stypendium zgodnie z §3 ust. 1

a.

Przewód doktorski

b.

Publikacje naukowe

c.

Współpraca z przedsiębiorstwem/ami

d.

Dyscyplina naukowa, w ramach której opracowywana jest rozprawa
doktorska
Harmonogram pracy naukowej we współpracy z
przedsiębiorstwami

a.

b.
c.
d.

e.

f.
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g.

h.

i.
5.

Zamieszkanie na terenie woj. kuj.-pom. zgodnie z art. 25 k.c. (dot.
doktorantów, którzy ubiegają się na podstawie §1 ust. 1 pkt 2
Regulaminu)
Niepobieranie stypendium w ramach innego projektu
stypendialnego realizowanego w ramach priorytetu IV lub VIII PO
KL, chyba że dot. innego okresu niż określony w Regulaminie
projektu
Niepobieranie wsparcia stypendialnego ze środków publicznych
w wys. pow. 5000 zł ogółem
Data wpływu
Uzupełnienia (podać jakie):

Pozytywna (P) /negatywna
(N) ocena formalna

Uwagi

Pozytywna(P)/negatywna (N)

Ocena formalna wniosku
Czytelny podpis osoby/osób dokonujących oceny wniosku i załączników
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