
załącznik 3 – wzór wniosku o przyznanie zwiększenia  
stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej   

Gdynia, dnia…………………………………... 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO  
Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ   

 

Wpłynęło 

 

 Rektor AMW 

/Kierownik Studiów Doktoranckich 

 

Imię i nazwisko: Nr albumu (nie dotyczy doktorantów I roku studiów): 

Adres korespondencyjny: PESEL: 

Rok studiów w roku akademickim 20…/20… 

I                        III                    

II                       IV                  

Telefon kontaktowy i adres e-mail: 

Ocena uzyskana podczas procesu rekrutacji, dotyczy wyłącznie doktorantów I roku studiów (wypełnia komisja 

doktorancka): 

 

Średnia ocen studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (dotyczy wyłącznie doktorantów I roku 

studiów): 

 

Średnia ocena uzyskana z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, na podstawie wydruku z WU (nie dotyczy doktorantów I roku studiów): 

 
 
Stypendium chcę odbierać (zaznaczyć właściwe): 

w kasie Akademii Marynarki Wojennej 

przelewem na konto bankowe: 
 

Konto 

bankowe: 
  -     -     -     -     -     -     

Nazwa 

banku: 
 

 

 
 
 



Wykaz zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych wykonanych przez doktoranta  
w poprzednim roku akademickim - nie dotyczy studentów I roku studiów doktoranckich  
 

 Nazwa 
prowadzonego 

przedmiotu 

Rok studiów, na 
którym doktorant 
prowadził zajęcia 

Nazwa uczelni, na 
której doktorant 
prowadził zajęcia 

Nazwa wydziału, na 
którym doktorant 
prowadził zajęcia 

Wymiar godzin 

     prowadzący słuchacz 

1.       

2.       

3.       

4.       

Razem:    

 

 
         ………………………………………… 

          Pieczęć i podpis  
 dyrektora instytutu/kierownika katedry 

 
Wykaz publikacji wydanych w poprzednim roku akademickim* 
 

Lp. Tytuł publikacji Tytuł czasopisma, rok, nr, str. 
(jeśli jest na liście 

ministerialnej) 
Tytuł monografii, 

wydawnictwo, rok, str. 
Tytuł materiałów 

konferencyjnych, rok, strony 

Współautorzy Liczba punktów 
zgodnie z 
punktacją 
zawartą w 

komunikacie 
MNiSW 

Podpis 
doktoranta 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 
*należy dołączyć wydruk z Bazy publikacji pracowników, doktorantów i studentów AMW potwierdzony przez 
Bibliotekę Główną AMW, w przypadku publikacji wydanej we wrześniu i niezarejestrowanej w Bazie dopuszcza 
się dołączenie kserokopii publikacji 
 
 

          ………………………………………… 
        Czytelny  podpis opiekuna/promotora 

 
 



Wykaz prac badawczych, w których doktorant brał udział w poprzednim roku akademickim 
 

Lp. Tytuł pracy badawczej Charakteru udziału: 
praca własna/ 
udział w pracy 
zespołu 

Rodzaj pracy: 
 

Tytuł naukowy, 
imię i nazwisko 
kierownika pracy: 

Podpis 
kierownika 
pracy: 

1.      

2.      

3.      

 
 
         ………………………………………… 

          Pieczęć i podpis  
 dyrektora instytutu/kierownika katedry 

 
 
          

Udział w seminariach/konferencjach/sympozjach* 

L.P.  Referat na konferencji 
krajowej 

Referat na 
konferencji 
międzynarodowej 

Komitet 
organizacyjny 

1.  Nazwa konferencji    

Data i miejsce konferencji    

Tytuł referatu   

2. Nazwa konferencji    

Data i miejsce konferencji    

Tytuł referatu   

3. Nazwa konferencji    

Data i miejsce konferencji    

Tytuł referatu   

*należy dołączyć zaświadczenie o czynnym udziale w seminariach/konferencjach/sympozjach lub zaświadczenie  
o członkostwie w komitetach organizacyjnych w seminariach/konferencjach/sympozjach od organizatorów. 

 

 

 

 



Opinia opiekuna naukowego / promotora  (w tym w stopień realizacji rozprawy doktorskiej) -  nie 

dotyczy doktorantów I roku studiów: 

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

……………………….…..………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

                                                           ……………………………………….… 

podpis opiekuna naukowego/promotora  

(tytuł, stopień, imię i nazwisko) 

 

 

Przewód doktorski wszczęto uchwałą Rady Wydziału ………………………. Nr ……. z dnia ………………………… 

(nie dotyczy doktorantów I roku studiów) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk – „Kto w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem 
za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz  
o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm). 

2. Świadomy(ma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, odpowiedzialności dyscyplinarnej 
oraz obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych środków finansowych oświadczam, że wszystkie dane we wniosku 
oraz Informacji o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych, stanowiącej załącznik Nr 2 do Regulaminu 
przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Marynarki 
Wojennej są prawdziwe. 

3. Zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium 
doktoranckiego w Akademii Marynarki Wojennej. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Marynarki Wojennej danych osobowych zgodnie  
z ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

 
 

      ….…………………………………………………………….   

data i podpis doktoranta  

 


