Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń z funduszu stypendialnego
dla uczestników Studium Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Wniosek o przyznanie stypendium Dyrektora1
na rok akademicki 20…/20……………..
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………..
PESEL …………………………………………………………………………………………..
Rok studiów ………………………………………………………... .......................................................
e-mail……………………………………………………..........................................................................
Adres do korespondencji..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Opiekun / Promotor ……………………………………………………………………………………....

Postępy doktoranta w pracy naukowej z poprzedniego roku akademickiego

Rok studiów
Data otwarcia przewodu
doktorskiego (jeśli dotyczy)

Opinia promotora w związku
z zaawansowaniem rozprawy
doktorskiej

…………………………….
Podpis opiekuna naukowego

Kryteria przyznawania
stypendium dla najlepszych
1

Postępy doktoranta w pracy naukowej z poprzedniego roku
akademickiego

Przyzna
ne

Stypendium Dyrektora stanowi świadczenie w rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tj. Dz.U.2018.1668) tj. stypendium rektora.

doktorantów

Ocena z egzaminów
przedmiotów obowiązkowych z
programu studiów (z każdego
przedmiotu)
1-3 pkt
Opublikowanie lub przyjęcie do
druku (podać identyfikator DOI)
artykułu w czasopiśmie z listy
JCR
(za każdą pracę)
5-10 pkt

Opublikowanie lub przyjęcie do
druku artykułu naukowego w
czasopiśmie spoza listy JCR
2 pkt

Monografia naukowa:
- w języku angielskim 5 pkt
- w języku polskim 2 pkt

Rozdział w monografii naukowej:
- w języku angielskim 3 pkt
- w języku polskim 1 pkt

punkty

W przypadku pierwszoautorstwa, aplikujący uzyskuje
dodatkowe 50% punktów z
powyższych punktów dotyczących
publikacji

Wystąpienia na konferencji
krajowej lub innych naukowych
sympozjach, szkoleniach,
warsztatach, kursach krajowych
1 pkt

Wystąpienia na konferencji
międzynarodowej lub innych
naukowych sympozjach,
szkoleniach, warsztatach,
kursach międzynarodowych
3 pkt

Uzyskanie grantu wyjazdowego
na konferencję, staż, warsztat,
praktykę zagraniczną lub
uzyskanie finansowania z
jednostki organizującej lub
zapraszającej na wymienione
wydarzenia
5 pkt
udokumentowana praca na rzecz
popularyzacji nauki lub praca
społeczna na rzecz instytutu
(za każde wydarzenie)
2 pkt

Udział w komitecie
organizacyjnym konferencji
naukowej (krajowej – 1 pkt/
międzynarodowej – 3 pkt)

Wniosek o przyznanie stypendium Dyrektora/Rektora w roku akademickim 20…/ 20…, złożyłem/-am tylko na
studiach doktoranckich prowadzonych przy Instytucie Oceanologii PAN, zgodnie z oświadczeniem złożonym na
załączniku nr 1 do Regulaminu.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia2 i obowiązku zwrotu bezpodstawnie
pobranych świadczeń z funduszu stypendialnego oświadczam, że podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze
stanem faktycznym.
Zapoznałem/am się/ się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla celów rozpatrzenia i realizacji
wniosku w sprawie przyznania przez Instytut świadczenia z funduszu stypendialnego.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczeń z funduszu stypendialnego dla uczestników Studium
Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

………………………
Miejsce i data

…………………………………
Podpis

DECYZJA ORGANU:

Przyznaje stypendium Dyrektora w roku akademickim 20…/ 20… w wysokości ………………zł.

Nie przyznaje stypendium Dyrektora w roku akademickim 20…/ 20….

………………………………………………………….
podpis pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji

2 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - „ Kto, składając zeznanie mające

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

załącznik nr 4.1. do Regulaminu
OŚWIADCZENIE DOKTORANTA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
1) Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk jest administratorem danych osobowych osoby, której
dane są przetwarzane w związku z ubieganiem się przez doktoranta o świadczenia z funduszu
stypendialnego,
2) dane kontaktowe administratora: ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, (+48 58) 73 11 600, fax:
(+48 58) 551 21 30; e-mail: office@iopan.gda.pl,
3) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: tel. 58 73 11 942, e-mail: iodo@iopan.pl,
4) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie
świadczeń z funduszu stypendialnego dla uczestników Studium Doktoranckiego przy IO PAN oraz w
celach rozliczeniowych i archiwalnych,
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IO PAN) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz wydanymi do niej
aktami wykonawczymi,
6) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w odniesieniu do dokumentacji
źródłowej, na podstawie której przyznano świadczenia z funduszu stypendialnego oraz przez 50 lat w
odniesieniu do wydanych decyzji administracyjnych,
7) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z
którymi IO PAN zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych,
8) posiada Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich
sprostowania, ich usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania,
9) posiada Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego skargi tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
10) podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o przyznanie świadczeń z funduszu stypendialnego,
11) w odniesieniu do przetwarzanych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania danych osobowych.

………………..…….,dnia.………………………
miejscowość
data

………................................................
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

