
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Senackiej Komisji ds. badań 
naukowych i rozwoju kadry 
naukowej 

Siedlce, dnia …………………… 
 

WNIOSEK 
o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego*/ postępowania habilitacyjnego*/ 

postępowania o nadanie tytułu profesora*  
  
 
1. Dane osobowe: 
 
................................................................  ................................................................ 
         (nazwisko i imię)           (PESEL) 
 
.....................................................................................................................................................      
  (stanowisko i miejsce zatrudnienia: Wydział/ Instytut) 
 
2. Obszar, dziedzina i dyscyplina w zakresie której przeprowadzany będzie przewód 
doktorski/ postępowanie habilitacyjne/ postępowanie o nadanie tytułu profesora *: 
 
a) obszar nauk ……………………………………………………………………………      
 
b) dziedzina nauk ………………...……………………………………………………....  
 
c) dyscyplina……………………….…………………………………………………….. 
 
3. Jednostka Naukowa / Uczelnia,  w której   przeprowadzany będzie przewód doktorski/ 
postępowanie habilitacyjne/ postępowanie o nadanie tytułu profesora*: 
 
…………………………………………………………………………………………. 
Nazwa Jednostki Naukowej /Uczelni 
 
4. Planowany termin złożenia rozprawy doktorskiej / wniosku do Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów Naukowych*:  
 
…………………………………… 

 
................................................................... 
                (podpis kandydatki/ta) 

 
5. Poświadczenie zatrudnienia  przez Dział Spraw Pracowniczych 
 
……………………………………………………………..…………………….. 
     okres zatrudnienia i rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu 

      
       ………..…………………………………….. 
                  data i podpis Działu Spraw Pracowniczych 
   
6. Opinia dyrektora instytutu, w którym zatrudniony jest wnioskodawca: 
(do wniosku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie dla pokrycia kosztów przewodu lub 
postępowania w formie osobnego załącznika – w uzasadnieniu należy odnieść się do dorobku 
naukowego pracownika, wliczania go do minimum kadrowego danego kierunku studiów i korzyści 
dla wydziału z nadania stopnia naukowego lub tytułu; uzasadnienie i opinię podpisuje dyrektor 
instytutu) 
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7. Proponowane źródła sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego/ postępowania 
habilitacyjnego/ postępowania o nadanie tytułu profesora*: 
 
 Źródło finansowania % udział  

w kosztach 
Podpis i pieczęć 

dysponenta środków 
 
1 

 
Działalność statutowa – rezerwa 
dziekana na rozwój kadry 

  

 
2 

 
Zadania służące rozwojowi młodych 
naukowców 

  

 
3 

 
Środki będące w dyspozycji prorektora 
ds. nauki  

 
 

 
4 

 
Środki własne kandydata 

  

 
5 

 
Inne 

  

                                             RAZEM  100%  

 
8.  Opinia Dziekana Wydziału, na którym zatrudniony jest wnioskodawca (w przypadku warunków 
zatrudnienia wnioskodawcy na umowę o pracę na czas określony, której termin jest krótszy niż 12 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku należy załączyć deklarację dziekana o przedłużeniu zatrudnienia – jako osobny załącznik): 
 
……………………………………………………………………………………………..  
 
………………………     …………………………….. 
data          podpis i pieczęć Dziekana 
 
 
9. Opinia Senackiej Komisji ds. badań naukowych i rozwoju kadry naukowej: 
 
…………………………………………………………………………..……………………….. 
 
……………………………………………………………………..…………………………….. 
 
………………………                         …………………………………………….. 
data              podpis Przewodniczącego Komisji 
 
10. Decyzja Prorektora ds. nauki:  
 
………………………………………………..…………………………..……………………… 
 
………………………          ..…………………………….………….. 
data                        podpis i pieczęć Prorektora ds. nauki 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
Instrukcja: 
- wniosek składa się w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (Rektorat, pok. 6) 
- do wniosku należy dołączyć wykaz dorobku naukowego wnioskodawcy (w przypadku postępowania habilitacyjnego 

i postępowania o tytuł naukowy) lub opinię promotora o skali zaawansowania pracy doktorskiej i wykaz publikacji 
(w przypadku przewodu doktorskiego) 


