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INSTRUKCJA 

do elektronicznego wniosku o przyznanie stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla DOKTORANTÓW. 

 
 

 
Szanowni Państwo, 

poniżej  kilka  wskazówek,  które  pomogą  w  uzupełnieniu  wniosku  w  ubieganiu  się  o  przyznanie  stypendium w Studenckim Programie 

Stypendialnym. 

 

I. Prosimy przygotować się, że wypełnianie wniosku może potrwać około godziny. 

II. Opcja „Zapisz” pozwala na zapisanie wniosku na każdym etapie jego wypełniania i ponownej jego edycji. 

III. Opcja „Prześlij wypełniony wniosek i zakończ edycje”, jest oznacza zakończenie procesu aplikowania i przesłania wniosku do oceny. 

Wybierając tą opcję nie będzie możliwości powrotu do wniosku i naniesienie na niego ewentualnych poprawek. 

IV. Opcja „Anuluj” - dane niezapisane we wniosku zostaną utracone 

V. Proszę pamiętać o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wskazanych polach we wniosku. Brak zgody 

uniemożliwi dalsze wypełnienie wniosku. 

VI. Załączniki do dołączenia w trakcie wypełniania wniosku są uzależnione od wybranej przez doktoranta kategorii stypendialnej. 

VII. Wypełnianie wniosku dla doktorantów krok po kroku: 
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1. Uruchom aplikację w dowolnej przeglądarce wpisując adres: http://sps.cui.wroclaw.pl 

 
 

 

2. Wybierz opcję „Zarejestruj się” i uzupełnij poniższe dane: 

a) Nazwę użytkownika 

b) Adres email 

c) Utwórz hasło składające się z co najmniej 6-ciu znaków 

d) Zapoznaj się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych  

e) Zaznacz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

f) Kliknij „Zarejestruj” 

http://sps.cui.wroclaw.pl/
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3. Aktywuj nowo utworzone konto klikając w link aktywacyjny, który otrzymałeś na podany adres email. 

4. Kliknij „Zaloguj się” 
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5. Wybierz kategorię stypendium – Doktoranci 
 

 

6. Kliknij „Wnioski” 

7. Kliknij „Złóż wniosek” 
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8. Wypełnij poszczególne zakładki: 

a) Dane doktoranta 

b) Przetwarzanie danych 

c) Adres zamieszkania” 

d) Dane uczelni 

e) Prezentacja doktoranta 

f) Załączniki 
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9. W zakładce „DANE DOKTORANTA”, proszę wypełnić wszystkie wymagane w tej zakładce pola. 

a) W przypadku doktorantów nie będących obywatelami Polski, proszę na samym początku o zaznaczenie opcji 

Student – cudzoziemiec 
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b) Zaznacz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

c) Zapisz 

 
 

10. W zakładce „OŚWIADCZENIA” 

a) Zapoznaj się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych  

b) Zaznacz zgody na przetwarzanie danych osobowych  

c) Zapisz 
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11. W zakładce „ADRES ZAMIESZKANIA” 

a) Zaznacz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

b) Uzupełnij wszystkie wymagane pola 

c) Zapisz  
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12. W zakładce „DANE UCZELNI” 

a) Zaznacz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

b) Uzupełnij wszystkie wymagane pola 

c) Zapisz 
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13. W ZAKŁADCE „PREZENTACJA DOKTORANTA” 

a) Wybierz nazwę stypendium 

b) Uzupełnij prezentację odpowiadając na umieszone w zakładce pytania (maksymalnie 3000 znaków) 

c) Zapisz  
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d) Zaznacz zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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14. ZAKŁADKA „ ZAŁĄCZNIKI” 

a) Zaznacz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

b) Zamieszczane załączniki nie powinny mieć więcej niż 50MB. Pliki prac naukowych proszę zamieszczać w wersji PDF. 

Po każdym dodaniu załącznika kliknij „wczytaj” 

c) W zależności od wybranej kategorii stypendialnej prosimy o załączanie jednego pliku o nazwie 

(NAZWISKOKANDYDATA.pdf) w formacie PDF według wskazanego poniżej wykazu i kolejności. 
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• W kategorii stypendialnej im. Ludwika Hirszfelda, Hugona Steinhausa, Maxa Borna, Wincentego Stysia, 

Jana Mozrzymasa, potrzebne załączniki to: 

a) CV- max 1 strona (strona = wielkość czcionki 12 pkt; 1,5 interlinia; marginesy 2,5 cm); 

b) Liczba i wykaz publikacji oraz prac naukowych; 

c) Merytoryczny opis najważniejszych osiągnięć naukowych – max 1 strona; 

d) Lista najważniejszych projektów badawczych, staży, czynnych udziałów 

w konferencjach – max 3 strony; 

e) Opinie i rekomendacje – maksymalnie 2;Potwierdzenie przyjęcia do recenzji, druku etc. prac wymienionych w punkcie 2, które nie 

zostały opublikowane; Inne ważne dla kandydata informacje – maksymalnie 1 strona. 

f) Potwierdzenie przyjęcia do recenzji, druku etc. prac wymienionych w punkcie 2, które nie zostały opublikowane; 

g) Inne ważne dla kandydata informacje – maksymalnie 1 strona. 
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• W kategorii stypendialnej im. Jerzego Grotowskiego: 

a) CV - max 1 strona (strona = wielkość czcionki 12 pt; 1,5 interlinia; marginesy 2,5 cm); 

b) Lista publikacji (artyści: wystaw indywidualnych i najważniejszych realizacji artystycznych); 

c) Opinie i rekomendacje, max 2 opinie/rekomendacje; 

d) Liczba i wykaz publicznych prezentacji autorskich dzieł sztuki, np. muzycznych – kompozytor utworu symfonicznego, spektaklu 

operowego, baletowego; filmowych i teatralnych – reżyser, scenarzysta; plastycznych – autor indywidualnej wystawy szczegóły 

publicznej prezentacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy); 

e) Wykaz publikacji autorskich utworów artystycznych, np. dzieł plastycznych, filmów, spektakli teatralnych / baletowych, partytur / 

nagrań / wykonań utworów muzycznych, powieści / tomów wierszy (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia / 

prezentacji, formę publikacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy); 

f) Wykaz znaczących publicznych wydarzeń artystycznych z bezpośrednim aktywnym udziałem kandydata (np. rola 

pierwszoplanowa/ drugoplanowa w spektaklu/filmie, solista/ dyrygent koncertu symfonicznego/kameralnego/ spektaklu 

operowego/ baletowego); 

g) Wykaz znaczących dzieł sztuki, których doktorant jest współautorem, zrealizowanych i zaprezentowanych publicznie, np. 

autorstwo/ współautorstwo muzyki, zdjęć, choreografii, scenografii do filmu/ spektaklu, udział w zbiorowej wystawie plastycznej, 

autorstwo opracowania plastycznego wystawy / spektaklu / książki / katalogu (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce 

stworzenia, zasięg (krajowy, międzynarodowy); 

h) Wykaz krajowych i zagranicznych nagród, wyróżnień, stypendiów; 

i) Wykaz ważniejszych realizacji zleconych, zamówień artystycznych, wdrożeń, wzorów patentowych, projektów komercyjnych; 

j) Udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, rezydencjach artystycznych (proszę podać nazwę, datę i miejsce); 

k) Inne np. udział w projektach badawczych, finansowanych ze środków innych niż środki statutowe jednostki macierzystej (proszę 

podać tytuł projektu, partnerów, okres realizacji), organizacja wystaw, festiwali, warsztatów, konferencji (proszę podać zakres 

obowiązków, datę, miejsce i zasięg imprezy), odczyty / prezentacje / publikacje konferencyjne, członkostwa w organizacjach 

artystycznych i naukowych, publikacje tekstów naukowych / krytycznych, wolontariat, popularyzacja sztuki 

i nauki itp.; plastycznej, pomnika (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok 

i miejsce stworzenia. 



16 
 

 
 



17 
 

 

 
 

13. Gdy Twój wniosek jest kompletny masz do wyboru 3 opcje: 

a) „Zapisz” – Pojawia się komunikat: „Wniosek zostanie zapisany w systemie. Możesz powrócić do jego uzupełniania 

przed jego ostatecznym przesłaniem. Czy na pewno chcesz zapisać wniosek?”: 

• Tak – zapisanie wniosku w systemie; 

• Nie – powrót do niezapisanego wniosku. 

b) „Anuluj” – Pojawia się komunikat: „ Dane niezapisane we wniosku zostaną utracone” 

• Tak – powrót na stronę główną; 

• Nie – powrót do niezapisanego wniosku; 

c) „Prześlij wypełniony wniosek i zakończ edycję” – Pojawia się komunikat: „Wniosek zostanie przesłany do 

komisji oceniającej. Po jego przesłaniu nie ma możliwości edycji danych we wniosku. Czy na pewno chcesz przesłać wniosek?” 

• Tak – wyświetlenie komunikatu „Wniosek został przesłany prawidłowo”, a następnie przejście do 

widoku podglądu złożonego wniosku; 

• Nie – powrót do niezapisanego wniosku. 

15.Wniosek został zapisany, oraz przesłany do oceny. Nie masz możliwości złożenia kolejnego wniosku. Na Twoją skrzynkę przyjdzie 

mail z informacją o złożonym wniosku. 


