
Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów  

doktoranckich w ChAT w Warszawie   

 

WZÓR WNIOSKU 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO / ZWIĘKSZENIA 

STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA 

DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH* 
 

……………………………..    Warszawa, dnia ……………………201… r. 

Imię i nazwisko doktoranta 

 

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

Nr PESEL 

 

……………………………... 

Nr albumu 

 

……………………………... 

Rok studiów 

 

……………………………... 

Miejsce zamieszkania 

Do kierownika studiów doktoranckich 

w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie 

 

Na podstawie § 5 regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ChAT 

przedkładam wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego / przyznanie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych* 

 

W załączeniu przedstawiam: 

1) sporządzone przeze mnie sprawozdanie z postępów w mojej pracy naukowej oraz postępów 

w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej***, 

2) opinię opiekuna naukowego / promotora* o mojej pracy dydaktycznej i odbywanych 

praktykach***, 

3) zaświadczenie z dziekanatu Wydziału Teologicznego ChAT o uzyskaniu bardzo dobrych 

wyników w postępowaniu rekrutacyjnym**, 

4) opinię opiekuna naukowego / promotora* o wykazywaniu się postępami w pracy badawczej 

oraz w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej***, 

5) zaświadczenie o terminowej realizacji programu studiów doktoranckich, uzyskane  

z dziekanatu na podstawie kart okresowych osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich, 

6) zaświadczenie o prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, jeżeli 

były one prowadzone poza ChAT. 

 

Ubiegając się o przyznanie stypendium doktoranckiego / zwiększenie stypendium doktoranckiego 

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych* przedkładam dokumenty 

określone w § 6 regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ChAT. 

_______________                 
* Niewłaściwe skreślić 
* * dotyczy doktorantów I roku studiów 

* * * dotyczy doktorantów II i kolejnych lat studiów 



Oświadczam, że: 

-  terminowo  realizuję  program  studiów  doktoranckich; 

- zapoznałem (-am) się z regulaminem przyznawania stypendium doktoranckiego; 

- podane we wniosku informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
 ………..…………   ……………………………………….  

(data)          
         (podpis doktoranta) 

 

 

 

 

 

 

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

 

W chwili przyznania mi stypendium doktoranckiego/zwiększenia stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, wnoszę o jego przekazanie na podany 

poniżej numer rachunku bankowego: 
                           

Oświadczam, że powyższy nr rachunku bankowego jest aktualny i nadal aktywny 

 

 

 

 
 
 
 ………..…………   ……………………………………….  

(data)          
         (podpis doktoranta) 

 

 


