
Załącznik nr 1 do Procedury dotyczącej czynności w przewodach doktorskich oraz w postępowaniu  
w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te postępowania  

oraz zwalniania z nich a także wyznaczania członków komisji doktorskiej oraz habilitacyjnej 

 

Gdańsk, …………………………….…………… 

 

imię/imiona i nazwisko ……………………………………….………….... 

nr PESEL ……………………………..……………………..……………………. 

adres do korespondencji ……………………..……………..……...……. 

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

adres e-mail ……………………….……………………….….…….……..….. 

nr tel. ………………………………………………………………….……..……. 

 

Rada Dyscypliny Artystycznej  

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 

w Gdańsku 

 

 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora sztuki  
w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  

oraz o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się  
dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora sztuki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i o przeprowadzenie 
weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji  
z zakresu wiedzy i umiejętności odpowiednich dla dyscypliny sztuki muzyczne. 

Wnoszę o przeprowadzenie weryfikacji w języku ………………………………….1. Jednocześnie 
zobowiązuję się do bezpośredniego pokrycia wszelkich kosztów związanych  
z tłumaczeniem symultanicznym/konsekutywnym w ramach weryfikacji prowadzonej  
w wybranym przeze mnie języku obcym. 

Za przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. PRK 
zobowiązuję się wnieść na rzecz podmiotu doktoryzującego, opłatę w wysokości 1.800,00 zł 
brutto na wskazane konto bankowe 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 w terminie na 7 dni 
przed posiedzeniem Komisji2.  
  

Niniejszym oświadczam, że koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
 
sztuki pokryje ……………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 

 

……………..…………………………. 

podpis wnioskodawcy 

 

 
1 wskazać język.. 
2 Z opłaty zwolniony jest nauczyciel akademicki zatrudniony w ramach stosunku pracy w Akademii Muzycznej  
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 



Załącznik nr 1 do Procedury dotyczącej czynności w przewodach doktorskich oraz w postępowaniu  
w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, ustalania opłat za te postępowania  

oraz zwalniania z nich a także wyznaczania członków komisji doktorskiej oraz habilitacyjnej 

Załączniki: 

1) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie 
tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego; 

2) wniosek o wyznaczenie promotora/ promotorów (Załącznik nr 1a do Procedury); 
3) oświadczenie dotyczące zgody na pełnienie funkcji promotora lub promotora 

pomocniczego (Załącznik nr 2 do Procedury); 
4) życiorys; 
5) kopie dokumentów poświadczających osiągnięcie efektów uczenia się na poziomie  

8. Polskiej Ramy Kwalifikacji, w tym certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, 
poświadczające znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej  
co najmniej B2; 

6) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, artystycznych, 
organizacyjnych i dydaktycznych oraz uzyskanych kwalifikacji zawodowych; 

7) wykaz prac naukowych, dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych 
odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, 
informację o działalności dydaktycznej oraz popularyzującej naukę lub sztukę; 

8) informację o przebiegu przewodu lub postępowania doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał 
się uprzednio o nadanie stopnia doktora; 

9) podanie kandydata z uzasadnieniem skierowane do Przewodniczącego RDA o wyrażenie 
zgody na przygotowanie rozprawy doktorskiej w języku obcym. 

 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Pełna 
treść klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 


