Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania przez
Fundację Maspex stypendium naukowego dla studentów
studiów doktoranckich
Wniosek o udzielenie stypendium naukowego Fundacji Maspex dla
studentów studiów doktoranckich
Dane Wnioskodawcy:
1. Imię
2. Nazwisko
3. Data urodzenia
4. PESEL

Oświadczenia (wypełnia Wnioskodawca):
Oświadczenie I:
studiów doktoranckich
doktoranckich
Oświadczam, że jestem studentem: studiów

Akademii Górniczo-

Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie:
Dyscyplina naukowa:
Wydział:
Rok studiów:

Oświadczenie II:
Oświadczam, że ukończyłem
ukończyłem

Akademii

studiów
studiów doktoranckich
doktoranckich

2
2

Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
Składając niniejszy Wniosek o udzielenie stypendium oświadczam, że:
− zapoznałem
zapoznałem

się

z Regulaminem

przyznawania

przez

Fundację

Maspex stypendium naukowego dla studentów studiów doktoranckich i akceptuję
jego treść,

zapoznałem
− zapoznałem

się

z

Obowiązkiem

Informacyjnym

w

zakresie

przetwarzania przez Fundację Maspex moich danych osobowych.

Data i podpis Wnioskodawcy

1

Załączniki:
1. Wykaz osiągnięć.
2. Zaświadczenie o wpisie na listę studentów studiów doktoranckich lub Szkoły
Doktorskiej, realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.
3.

2

Załącznik 1 - Wykaz osiągnięć rok akademicki
Imię i nazwisko Doktoranta (Wnioskodawcy):
Wydział:
Rok studiów:

Dyscyplina naukowa:

Opiekun naukowy/promotor:

1.Ocena punktowa działalności proinnowacyjnej
doktoranta w zakresie:
− współpracy badawczo-rozwojowa z podmiotami
zewnętrznymi – do 20 pkt;
− działalności innowacyjnej – do 80 pkt.
2. Mobilność:*
−
uczestnictwo w programie stypendialnym
ERASMUS – do 40 pkt;
−
certyfikat znajomości języka obcego (j. angielski,
j. niemiecki) na poziomie odpowiadającym co
najmniej poziomowi B2 – za każdy przedłożony
certyfikat 10 pkt (max. 30 pkt);
−
uczestnictwo w międzynarodowych programach
stypendialnych (powyżej 4 dni) – za każdy
program 10 pkt (max. 20 pkt);
−
uczestnictwo w krajowych programach
stypendialnych (powyżej 2 tygodni) – za każdy
program 5 pkt (max. 10 pkt);
3. Działalność publikacyjna:
− publikacje zarejestrowane w BPP AGH:
• monografia naukowa – 15 pkt (max. 30 pkt)
• pozostałe publikacje – 10 pkt (max. 20 pkt)
−
publikacje
w
innych
czasopismach
lub
wydawnictwach – 10 pkt (max. 20 pkt)
Każda publikacja w języku obcym otrzymuje dodatkowych
5 pkt.
4. Udział w konferencjach naukowych:
- czynny udział w konferencji międzynarodowej:
• wygłoszenie referatu w jęz. polskim – 5 pkt (max. 20
pkt)
• wygłoszenie referatu w jęz. obcym – 10 pkt (max. 40
pkt)
• przedstawienie posteru – 2.5 pkt (max. 10 pkt)
- czynny udział w konferencji krajowej:
• wygłoszenie referatu w jęz. polskim – 3 pkt (max. 9 pkt)
• wygłoszenie referatu w jęz. obcym – 6 pkt (max. 18 pkt)
• przedstawienie posteru – 1 pkt (max. 3 pkt)
ŁĄCZNY WYNIK:

Liczba
punktów:

Waga:
0,50

Wynik:

Waga:
0,25

Wynik:

Waga:
0,15

Wynik:
.

Waga:
0,10

Wynik:

(max 100)

Liczba
punktów:
(max 100)

Liczba
punktów:
(max 100)

Liczba
punktów:
(max 100)

* wszystkie osiągnięcia Doktoranta muszą być udokumentowane w załącznikach
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