Załącznik nr 3
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych
w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”

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

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

Wydział:

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

Tytuł pracy doktorskiej:

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

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

Lp.

Pozycje wniosku podlegające ocenie/terminowość złoŜenia wniosku

1

Czy wniosek w wersji papierowej został złoŜony w terminie

2
a.

Ocena kompletności i prawidłowości wypełnienia wniosku
Wypełnienie wszystkich pól we wniosku

b.

Podpis we wniosku

c.

Wniosek został wygenerowany w Generatorze Wniosków

/

/

Tak/ Nie/
Nie dotyczy

Pozytywna/
negatywna ocena
formalna

Uwagi
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stworzonym dla projektu
d.

Pozostałe elementy (np. brak stron wniosku, nieczytelny wydruk, róŜne sumy

3.

Ocena kompletności i prawidłowości wymaganych załączników

a.

Załącznik nr 1 w postaci opinii o pracy doktorskiej i o
uzyskiwanych postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej (w
tym w ramach prowadzonych badań naukowych) podpisany przez
promotora/opiekuna bądź kierownika studiów doktoranckich lub
dziekana wydziału bądź dyrektora/kierownika katedry/instytutu
Załącznik nr 2 w postaci zaświadczenia potwierdzającego status
uczestnika studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010
Załącznik nr 3 w postaci zaświadczenia o osiągnięciu wyników w
postępowaniu rekrutacyjnym
Załącznik nr 4 w postaci zaświadczenia o uzyskiwanych wynikach
z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich
Załącznik nr 5 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 6 dokumentujący/e złoŜenie/zarejestrowanie,
zatwierdzenie wniosków patentowych
Załącznik(i) nr 7 dokumentujący/e nawiązanie współpracy z
przedsiębiorstwem/przedsiębiorstwami
Data wpływu
Uzupełnienia (podać jakie):

kontrolne na wniosku)

b.
c.
d.
e.

f.
g.
4.

Tak/ Nie

Pozytywna/negatywna
ocena formalna

Uwagi

Wniosek zaakceptowany/ niezaakceptowany
Czytelny podpis osoby/osób dokonujących oceny wniosku i załączników
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