
 
Załącznik nr 1b do Zasad i trybu podziału oraz wydatkowania dotacji na finansowanie badań naukowych  

oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 
WNIOSEK INDYWIDUALNY O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH  

ZWIĄZANYCH Z PRZEWODEM DOKTORSKIM  
W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W ROKU …………….. 

 
właściwe zaznaczyć 

 

           KONTYNUACJA BADAŃ *        

         (wniosek składany powtórnie) 
 

          NOWY TEMAT BADAWCZY        
        (wniosek składany po raz pierwszy) 

 

 
I. DANE OGÓLNE 

 

1. Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………... 

2. Data urodzenia…………………………………………….……………………………………………… 

3. Jednostka zatrudniająca wnioskodawcę lub podmiot, w którym prowadzone są studia doktoranckie 

(Wydział, Instytut/Katedra) ............................................................................................................................................ 

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

Jednostka, w której będzie realizowany przewód (Uczelnia, Wydział, Instytut/Katedra) 

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

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

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

Tytuł rozprawy doktorskiej/tematyka zadania badawczego 

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

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

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

4. Opinia Kierownika Katedry/Dyrektora Instytutu/opiekuna naukowego lub promotora pracy 

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

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

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

5. Planowany czas realizacji badań 

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

 
 

*   kontynuacja badań dotyczy tego samego tematu badawczego (nieukończonego w danym roku kalendarzowym), w przypadku 
zmiany tematyki badań należy złożyć  wniosek o finansowanie nowego tematu badawczego.  Wniosek o kontynuację badań można 
składać  do  3 razy, z tym, że rozpoczęte zadanie badawcze zakwalifikowane do sfinansowania w danym roku  można kontynuować 
tylko jeszcze  w roku następnym.  



II. OPIS BADAŃ 
Krótki zarys problematyki, cel i uzasadnienie zasadności podjętych badań oraz stanu  ich zaawansowania 
(maksymalnie 200 słów) 
 
......................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
III.  PLAN ZADANIOWY (wybór typu zadania badawczego do sfinansowania) 

 

                                          Typ zadania badawczego                                                      właściwe zaznaczyć 

 1 

  

 Koszty przewodu (recenzje, egzaminy doktorskie)** 
 

 

2 
  
 Nagranie płyty CD/DVD  

 

 

3 

 

Koszty związane z prowadzeniem badań naukowych (kwerendy biblioteczne, zakup 
materiałów źródłowych, prace translatorskie ) 

 

 

4 

 

Zakup specjalnego urządzenia badawczego  (instrument muzyczny lub inny - dookreślić  
jaki………………………………………………………………...) 

 

 

5 

1.  

2. Wyjazdy krajowe i zagraniczne w celach naukowo-badawczych (koszty delegacji, opłata 
konferencyjna) 

 

 

 

**  wypełnia Kierownik jednostki; dofinansowanie nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zobowiązuję się do niezwłocznego bieżącego informowania Kierownika jednostki  
i pracownika Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ  
na zmiany w niniejszym wniosku, a także na przebieg realizacji przedmiotowego zadania oraz kosztorysu. 
 
Oświadczam, iż wymienione zadania badawcze, które zamierzam wykonać, nie są i nie będą finansowane z innych 
źródeł. W przypadku otrzymania dotacji z innych źródeł finansowania na któryś z wymienionych celów 
badawczych zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Kierownika jednostki oraz  Biuro ds. Nauki, 
Rozwoju Kadr i Wydawnictwa w celu wstrzymania finansowania. 
 
 
 
 
data wpływu, podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

 
 
 

 
podpis  Pracownika / doktoranta 

 



 
IV.  DECYZJA RADY WYDZIAŁU  JEDNOSTKI ZATRUDNIAJĄCEJ PRACOWNIKA 
(wypełnia Kierownik jednostki po uzyskaniu decyzji o wysokości przyznanej dotacji na działalność statutową 
jednostki z MNiSW) 
 

 
właściwe podkreślić  Wniosek ZOSTAŁ / NIE ZOSTAŁ zakwalifikowany do realizacji. 
 

Wyrażam zgodę na realizację  1   2    3   4   5  punktu planu 

zadaniowego.  
 

 
 
 
 
 
 
data 

 
Kierownik jednostki 

 
 
 
 

Podpis i pieczęć 

 
 
 
Uwaga! 
Zaopiniowany przez Kierownika Katedry / Dyrektora Instytutu wniosek należy złożyć w Biurze ds. Nauki, Rozwoju 
Kadr i Wydawnictwa, najdalej do końca czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji.   
Wnioskodawca otrzyma pisemne powiadomienie o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania i zasadach dalszego 
postępowania. 
W przypadku sfinansowania któregoś z wymienionych zadań badawczych pracownik zobowiązany jest dostarczyć do Biura 
ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa pisemny Raport z realizacji projektu w terminie najpóźniej do 30 dni po jego 
finalizacji lub w przypadku projektów długoterminowych dwa razy do roku – w terminie do dnia 28 lutego oraz  
31 sierpnia roku, w którym przyznana została dotacja na realizację projektu. 


