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„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” 

POWR.03.05.00-00-Z044/17 

Regulamin wewnętrzny uzyskania stypendium na pokrycie kosztów utrzymania  

i zakwaterowania na okres realizowania zadań za granicą dla doktorantów w ramach 

projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” 

POWR.03.05.00-00.Z044/17 (Zadanie 2, poz. 34) 

§1. 

Wprowadzenie 

1. Projekt przewiduje udział doktorantów w międzynarodowych konferencjach naukowych w celu 
zaprezentowania wyników badań, poszerzenia wiedzy oraz nawiązania kontaktów 
w międzynarodowym środowisku naukowym. Każdy wyjazd związany z konferencją będzie trwał 
maksymalnie 7 dni.  

2. Preferowane będą renomowane konferencje organizowane cyklicznie przez prestiżowe towarzystwa 
lub instytucje naukowe. 

§ 2. 
Zasady rekrutacji 

1. Wnioski pochodzące od doktorantów składane będą w Biurze Obsługi Doktorantów. Wzór wniosku 
stanowi załącznik nr 1. 

2. Wnioski muszą zawierać następujące informacje o konferencji: 
a) tytuł,  
b) miejsce konferencji, 
c) organizatorów,  
d) program,  
e) informację, co aplikant będzie na tej konferencji prezentował, 
f) informację, dlaczego ta konferencja jest ważna dla danego aplikanta, 
g) rekomendacja opiekuna/promotora dotycząca wyjazdu na dana konferencję. Wzór 

rekomendacji stanowi załącznik nr 2. 
 

3. Warunkiem otrzymania stypendium w ramach projektu jest złożenie kompletu dokumentów: 

a) Formularza danych uczestnika projektu, 

b) Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu, 

c) Deklaracji uczestnika projektu- deklaracja o przystąpieniu do projektu w ramach programu 

kształcenia na III stopniu studiów,, 

d) Oświadczenia uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji 

projektu. 

 
4. Wnioski będą rozpatrywane przez Centralną Radę Kierowników Studiów Doktoranckich w sposób 

ciągły, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
 

5. Wysokość stypendium każdorazowo wynosi 1505 zł i jest przeznaczone na pokrycie kosztów 
utrzymania, zakwaterowania i podróży podczas realizowania zadań za granicą. 
 

6. Liczba stypendiów na uczestnictwo w konferencji w poszczególnych latach wynosi odpowiednio: 
a) 2020 r. 27, 

b) 2021 r. 30  

 
7. Po powrocie doktorant zobowiązany jest niezwłocznie do przedstawienia 

potwierdzenia/zaświadczenia  od instytucji organizujących konferencję o udziale doktoranta w 
konferencji. W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentu kwota wypłaconego stypendium podlega 
zwrotowi . 

8. Regulamin wewnętrzny wchodzi w życie z dniem 02.03.2020 r.  


