
Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz 
stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów 
doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku 

Gdańsk, dnia………………………. 

……………………………….......... 
  ( imię, nazwisko doktoranta )  
 
…………………………………….. 
   ( adres do korespondencji ) 
 
…………………………………….. 
( wydział, kierunek i rok studiów, nr albumu)  
         Jego Magnificencja Rektor 

Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki 

w Gdańsku  

za pośrednictwem  

Kierownika Studium Doktoranckiego  

 

      WNIOSEK 

O PRZYZNANIE  STYPENDIUM  DOKTORANCKIEGO / ZWIĘKSZENIE 1 STYPENDIUM 
DOKTORANCKIEGO   W  ROKU AKADEMICKIM                                                             

                                                                .………/………… 
 

 Niniejszym zwracam się z prośbą o przyznanie / zwiększenie2 mi stypendium doktoranckiego w oparciu o kryteria 
określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w 
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz 
stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 225, poz. 1351) oraz w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

UZASADNIENIE3  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić  
2 Niepotrzebne skreślić  

3 Uzasadnienie powinno zawierać okoliczności wskazujące na spełnienie przesłanek przyznania stypendium doktoranckiego w myśl §15 lub 
§ 24 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz 
stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 225, poz. 1351), jak również § 9 ust.2 i 4 lub § 9 ust.3 lub też  § 9 ust. 10 lub 11 z przedstawieniem 
stosownych dokumentów oraz  opis postępów w pracy naukowej. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania zwiększenia stypendium 
doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (  wyższym (Dz.U. 
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) określa Regulamin określony przez Rektora po uzyskaniu opinii właściwego organu samorządu 
doktorantów, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych 
doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

 



…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przyznane świadczenie proszę przesłać na rachunek bankowy : 

……………………………………………………………………. 

 

         ……………………………………….. 
                      ( podpis doktoranta )  
 
 

Załączniki : 

1. opinia promotora / opiekuna naukowego 4 

2…………………………………… 

3…………………………………… 

4…………………………………… 

5………………………………….. 

6…………………………………. 

 

Swiadoma/-y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych –w tym  konieczności zwrotu nieprawnie pobranych środków finansowych oraz 
odpowiedzialności dyscyplinarnej., oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r.(j.t. Dz. U. Dz 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku danych osobowych zawartych we wniosku. Zostałem(am) poinformowany o przysługującym mi 
prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji . 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz 
stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

          …………………………… 
                    ( podpis doktoranta)  

                                                           
4 Niepotrzebne skreślić  


