
  

  

 

 

 

 

 
 

Załącznik  

do Pisma okólnego Rektora PG 

nr 63/2020 z 10 grudnia 2020 r 

 

Regulamin przeprowadzania konkursów o stypendia wśród studentów cudzoziemców 

nowo przyjętych na studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej, na zasadach 

odpłatności 

 

1. Na Politechnice Gdańskiej w ramach funduszu, o którym mowa w Zarządzeniu Rektora nr 
1/2017, zmienionego Zarządzeniem Rektora nr 30/2018 w sprawie wprowadzenia 
własnego funduszu stypendialnego, tworzy się corocznie fundusz wsparcia działań 
związanych ze wzrostem internacjonalizacji studiów. 

2. Fundusz jest przeznaczony na stypendia dla osób studiujących na zasadach odpłatności.  

3. O stypendium może się ubiegać student nowo przyjęty na studia stacjonarne I i II stopnia. 

4. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu: 
a) na studia I stopnia na podstawie uzyskanych wyników ukończenia szkoły średniej 

oraz dodatkowych osiągnięć, 
b) na studia II stopnia na podstawie oceny ukończenia studiów I stopnia oraz 

dodatkowych osiągnięć. 

5. Rektor powołuje Komisję Konkursową w składzie: prorektor ds. kształcenia i dydaktyki 
(przewodniczący), po jednym przedstawicielu z każdego wydziału PG, przedstawiciel 
Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (sekretarz komisji). Komisja 
sporządza listę rankingową laureatów konkursu. Obsługą administracyjną konkursu 
zajmuje się jednostka uczelni wskazana w ogłoszeniu. 

6. Nowo przyjęci studenci aplikują o stypendia po ogłoszeniu konkursu na stronie Działu 
Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG. Lista stypendystów będzie ogłaszana po 
rozpatrzeniu i ocenie złożonych wniosków przez Komisję Konkursową. 

7. Rektor corocznie określa liczbę i wysokość stypendiów. 

8. Stypendia przyznawane są na okres 12 miesięcy w danym roku akademickim  
z możliwością przedłużenia na następny rok do momentu ukończenia studiów. 

9. Warunkiem przedłużenia stypendium na kolejny rok jest zaliczenie poprzedniego roku 
akademickiego bez długu punktowego. 

10. O stypendium nie mogą ubiegać się nowo przyjęci studenci, którzy w latach ubiegłych byli 
studentami Politechniki Gdańskiej i zostali skreśleni z listy studentów z powodu 
niezaliczenia semestru lub roku.  



11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (t.j. dz.U z 2020r., poz. 85, z 
późn. zm.)  wraz z odnośnymi przepisami wykonawczymi oraz statut uczelni z wydanymi 
na jego podstawie zarządzeniami rektora, w tym w szczególności Zarządzeniem Rektora 
PG nr 1/2017 z 3 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego 
Funduszu Stypendialnego, zmienionego Zarządzeniem Rektora PG nr 30/2018r. z 30 
września 2018r. 

12. Regulamin obowiązuje od dnia wydania do czasu jego uchylenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
  

 

Appendix  

to the Circular of the Rector of the GUT 

no. 63/2020 of 10 December 2020 

 

Rules for carrying out competitive selection processes for scholarships among 

foreign nationals newly admitted for first- and second-cycle studies at the Gdańsk 

University of Technology against payment 

 

1. Every year, within the scope of the fund described in Rector’s Decision no. 1/2017 
amended by Rector’s Decision no. 30/2018 on the introduction of the University's 
own scholarship fund, the Gdańsk University of Technology constitutes a support 
fund for activities associated with the increasing internationalisation of the studies. 

2. The fund is used for scholarships awarded to those studying against payment.  

3. Every newly-admitted first- and second-cycle student may apply for a scholarship. 

4. The scholarships are awarded by way of competitive selection process: 
c) for the first cycle: based on their high-school graduation results and additional 

achievements, 
d) for the second cycle: based on their first-cycle final grade and additional 

achievements. 

5. The Rector appoints a Competition Committee composed of: the vice-rector for 
training and instruction (president), one representative of each of the University's 
Departments, and a representative of the International Relations Office (secretary). 
The Committee draws up a ranking list of the competition's laureates. The 
competition is administrated by the University unit indicated in the notice. 

6. Newly-admitted students apply for scholarships following the announcement of the 
contest on the University’s International Relations Office. The list of scholarship 
recipients is announced following the consideration and evaluation of the presented 
applications by the Competition Committee. 

7. The Rector determines the number and amount of scholarships to be awarded 
every year. 

8. Scholarships are awarded for periods of 12 months within a given academic year 
and may be extended for the year that follows, until graduation. 

9. The condition for scholarship extension is passing the preceding academic year with 
no ECTS credit deficit. 

10. Newly-admitted students who were students of the Gdańsk University of Technology 
in preceding years and were removed from the list of students due to having failed a 



semester or the academic year may not apply for a scholarship.  

11. In matters not regulated by the present rules, the provisions of the Law on Higher 
Education and Science of 20 July 2018 (i.e. Journal of Laws of 2020, item 85, as 
amended) applies,  along with the respective implementing rules and the University’s 
statute and the decisions of the Rector issued pursuant thereto, in particular with 
Rector's Decision no. 1/2017 of 3 January 2017 on the introduction of the Rules 
governing the University’s Own Scholarship Fund, amended with Rector's Decision 
no. 30/2018 of 30 September 2018. 

12. The Rules are binding from the date of their issuing until repealed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


