
Załącznik nr 2 do Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej  
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

             data wpływu                                                                                         numer rejestracyjny wniosku 

 

 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet doktorantów Szkoły Doktorskiej 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  

w roku akademickim 20……… / 20……… 
 
 
1 DYSCYPLINA SZTUKI MUZYCZNE 

 
2 SPECJALNOŚĆ dyrygentura, teoria muzyki, kompozycja, 

rytmika, instrumentalistyka, wokalistyka, 
edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej* 

3 IMIĘ (IMIONA)  
4 NAZWISKO  
5 DATA I MIEJSCE URODZENIA  
6 PESEL  
7 IMIONA RODZICÓW  
8 ADRES 

ZAMELDOWANIA/ZAMIESZKANIA  
 

 województwo  
 miejscowość  
 miasto/wieś*  
 kod  
 ulica  
 nr domu  
 nr mieszkania  
 nr telefonu  
 e-mail  
9 ADRES DO KORESPONDENCJI 

(wypełnić tylko jeśli jest inny niż 
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* niepotrzebne skreślić 

adres 
zameldowania/zamieszkania):1 

 województwo  
 miejscowość  
 kod   
 ulica  
 nr domu  
 nr mieszkania  
10 OBYWATELSTWO  
 w przypadku cudzoziemców należy 

podać dodatkowo: 
nazwę państwa urodzenia 

 

11 Karta Polaka TAK/NIE*, nr: ………………. 
12 SERIA i NR DOWODU 

OSOBISTEGO (lub paszportu) 
 

13 WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 
DRUGIEGO STOPNIA  

 

 nazwa uczelni i jej siedziba  
 
 

 kierunek/kierunki  
 specjalność/specjalności  
 rok ukończenia  
 nr dyplomu  
14 Orzeczenie o 

niepełnosprawności / 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności / 
orzeczenie, o którym mowa  
w art. 5 oraz art. 62 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych: 

TAK/NIE* 

15 RECITAL W RAMACH ETAPU  
II POSTĘPOWANIA 
REKRUTACYJNEGO WYKONAM 
NA NASTĘPUJĄCYM 
INSTRUMENCIE (dotyczy 
specjalności instrumentalistyka)  

 

 
 
 

                                                           
1 W przypadku zmiany adresu do korespondencji należy niezwłocznie powiadomić pisemnie Dyrektora Szkoły 
Doktorskiej 
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* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
OŚWIADCZENIA 

 
a) Niniejszym oświadczam, że od dnia …………………………………. 20 ……. r. będę 

doktorantem(-tką) tylko w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku. 

b) Oświadczam, że jestem/nie jestem/byłem(-am)* doktorantem albo uczestnikiem 
studiów doktoranckich. 
Jeżeli tak – proszę podać tytuł rozprawy doktorskiej oraz imiona i nazwisko opiekuna 
naukowego lub promotora ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o treści art. 209 ust. 10 Ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze 
zm.) i wynikających z niej skutkach dla postępowania rekrutacyjnego do Szkoły 
Doktorskiej. 
(art. 209 ust. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce: Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani 
pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta: 1) w celu realizacji 
projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3; 2) po ocenie 
śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku 
zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, 
wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której 
mowa w ust. 4 pkt 2; 3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.) 

d) Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią „Zasad rekrutacji do Szkoły 
Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku 
akademickim 2020/2021” 

e) Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią art. 40 i art. 41 Kodeksu 
postępowania administracyjnego; 

f) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do Szkoły 
Doktorskiej, a następnie przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszym 
podaniu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123). 

 
 
 
Gdańsk, dnia ……………………………… 20…..… r.                                                    

 
 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku  
potwierdzam własnoręcznym podpisem         
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…………………………..………… 
        (czytelny podpis Kandydata) 
 
 
 
Do wniosku należy załączyć: 

1. Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub jego uwierzytelniona kopia) lub inny 
równorzędny dokument potwierdzający posiadane wykształcenie wyższe. 

2. Skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku nieposiadania wykształcenia  
II stopnia) i udokumentowane osiągnięcie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4) „Zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
w roku akademickim 2022/2023” oraz jego opis. 

3. Skan dyplomu ukończenia studiów za granicą, potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej 
posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich / uznany za równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz tytułowi zawodowemu magistra, 
magistra inżyniera lub równorzędnemu. 

4. Legalizację dyplomu ukończenia studiów za granicą / klauzula apostille. 
5. Tłumaczenie dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 
6. Zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności 

dyplomu ukończenia studiów za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego 
stopnia / jednolitych studiów magisterskich oraz tytułem zawodowym magistra / magistra 
inżyniera / równorzędnym. 

7. Życiorys artystyczno-naukowy ze szczegółowym spisem dotychczasowych dokonań oraz 
opisem zamierzeń artystyczno-naukowych.  

8. Skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie aktywność artystyczną i 
naukową za ostatnie pięć lat. 

9. Kolorową fotografię w formie elektronicznej, 20x25 mm., rozdzielczość 300 dpi. (fotografia 
legitymacyjna) 

10. Posiadane certyfikaty językowe według wykazu zawartego w Załączniku nr 4 do „Zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
w roku akademickim 2022/2023”. 

11. Skan oświadczenia planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej, stanowiący 
Załącznik nr 3 do „Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023”. 

12. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej. 
13. Orzeczenie o niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu niepełnosprawności / orzeczenie, o 

którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

14. Materiał audiowizualny wymagany w załączniku nr 1. 
 
 

 


