.............................................................
(first and last name of the candidate)

Oświadczenie kandydata
Ja, niżej podpisany/a ............................................................................. , oświadczam, że*:
☐ nie jestem doktorantem w innej szkole doktorskiej,
☐ jestem doktorantem w innej szkole doktorskiej, jednak zrezygnuję z kształcenia w tej szkole doktorskiej nie
później niż przed podjęciem kształcenia w szkole doktorskiej, do której zostanę przyjęty,
☐ nie podejmę jednocześnie kształcenia w więcej niż jednej szkole doktorskiej.

Oświadczam również, że:
☐ nie jestem zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy – z wyłączeniem zatrudnienia w
celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) albo
☐ zrezygnuję z tego zatrudnienia przed dniem podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, do której zostanę przyjęty
albo
☐ nie przysługuje mi stypendium doktoranckie, w związku z posiadaniem przeze mnie stopnia doktora lub
osiągnięciem ograniczenia łącznego okresu otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, poświadczam własnoręcznym podpisem
prawdziwość informacji zamieszczonych w powyższym oświadczeniu.

.......................................................
(date and legible signature)

*należy zaznaczyć właściwe

CANDIDATE’S STATEMENT

I, the undersigned …………………………………. I declare that*:
☐ I am not a PhD student at another doctoral school
☐ I am a PhD student at another doctoral school, but I will resign from education at this doctoral school no later
than before starting education at the Joint Doctoral School
☐ I will not take up education at more than one doctoral school at the same time
I also declare that:
☐ I am not employed as an academic teacher or researcher
☐ I will resign from this employment before the day I start education at the Joint Doctoral School or
☐ I am not entitled to the scholarship due to my PhD degree or reaching the limit of the total period of receiving a
doctoral scholarship at doctoral schools

Aware of criminal liability of untruth or concealment of truth, I certify with my own signature the truthfulness of the
information contained in the above statement.
*

tick as appropriate

