Pismo okólne
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 5/2018 z 28 lutego 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia
regulaminów
przeprowadzania konkursów o stypendia wśród
cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na
studia I i II stopnia i stacjonarne studia
doktoranckie na Politechnice Gdańskiej, na
zasadach innych niż obowiązujące obywateli
polskich.

Circular letter
of the Rector of Gdańsk University
of Technology
No. 5/2018 of February 28, 2018
on: Regulations of the competitions for
university
scholarships
for
foreigners
undertaking first- and second-cycle studies and
full-time doctoral studies at Gdańsk University
of Technology, on principles other than those
applicable to Polish nationals.

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
(Dz. U. z 2017 poz. 2183 ze zmianami) oraz §3
ust.1 pkt 4 Regulaminu własnego Funduszu
Stypendialnego
Politechniki
Gdańskiej,
wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr
1/2017 z 3 stycznia 2017 r. zarządzam, co
następuje:

Pursuant to the Act of 27 July 2005, the Law on
Higher Education, article 66 paragraphs 1 and
2 (Journal of Laws of 2017, item 2183, with
subsequent amendments) and § 3 section 1
subsection 4 of the Regulations of the Own
Scholarship Fund of Gdańsk University of
Technology, introduced with the Decree of the
Rector No. 1/2017 of 3 January 2017, the
following is ordered:

§1

§1 I hereby introduce, after consultation with
the University Council of Students’
Government and the University Council of
Ph.D. Students’ Government:

Zatwierdzam, po zasięgnięciu opinii
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
PG i Uczelnianej Rady Samorządu
Doktorantów PG:

1. Regulamin przeprowadzania konkursów
o stypendia wśród cudzoziemców
ubiegających się o przyjęcie na studia I i
II stopnia na Politechnice Gdańskiej, na
zasadach innych niż obowiązujące
obywateli polskich, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego pisma.

1. The Regulations of the competitions for
university scholarships for foreigners
undertaking first- and second- cycle
studies at Gdańsk University of
Technology, on principles other than
those applicable to Polish nationals,
which constitute Annexe 1 to this letter.

2. Regulamin przeprowadzania konkursów
o stypendia uczelni „InterScholar PhD –
Alpha”
wśród
cudzoziemców
ubiegających się o przyjęcie na
stacjonarne studia doktoranckie na
Politechnice Gdańskiej, na zasadach
innych niż obowiązujące obywateli
polskich, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego pisma.

2. The Regulations of the competitions for
„InterScholar PhD – Alpha” university
scholarships for foreigners undertaking
full-time doctoral studies at Gdańsk
University of Technology, on principles
other than those applicable to Polish
nationals, which constitute Annexe 2 to
this letter.

3. Regulamin przeprowadzania konkursów
o stypendia uczelni „InterScholar PhD –
Beta”
wśród
cudzoziemców
ubiegających się o przyjęcie na
stacjonarne studia doktoranckie na
Politechnice Gdańskiej, na zasadach
innych niż obowiązujące obywateli
polskich, stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszego pisma.

§2 Pismo obowiązuje od dnia wydania.
Regulaminy wchodzą w życie z dniem
wydania.
Z
dniem
wprowadzenia
Regulaminu, o którym mowa w §1 ust. 2
traci moc poprzedni regulamin konkursu o
stypendium uczelni dla cudzoziemców
podejmujących
stacjonarne
studia
doktoranckie na zasadach innych niż
obowiązujące
obywateli
polskich
wprowadzony Pismem okólnym Rektora
Politechniki Gdańskiej nr 6/2017 z 21
kwietnia 2017 r.

3. The Regulations of the competitions for
„InterScholar PhD – Beta” university
scholarships for foreigners undertaking
full-time doctoral studies at Gdańsk
University of Technology, on principles
other than those applicable to Polish
nationals, which constitute Annexe 3 to
this letter.

§2 The letter applies as of the date of issue.
The Regulations come into force on the
day of adoption. As of the date of
introduction of the regulations referred to in
§1 section 2, the former regulations of the
competitions for university scholarships for
foreigners undertaking full-time doctoral
studies on principles other than those
applicable to Polish nationals, introduced
by Rector's Circular Letter No. 6/2017 of
21 April 2017 shall expire.

Rector
Rektor
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik,
prof. zw. PG

Jacek Namieśnik, Ph.D. with habilitation, Eng.
Full Professor at GUT

Załącznik nr 1
do Pisma okólnego Rektora PG
nr 5/2018 z 28 lutego 2018 r.
Regulamin przeprowadzania konkursów o
stypendia wśród cudzoziemców
ubiegających się o przyjęcie na studia I i II
stopnia na Politechnice Gdańskiej, na
zasadach innych niż obowiązujące
obywateli polskich

Annexe no. 1
to the Rector's Circular Letter
No. 5/2018 of 28 February 2018
Regulations of the competition for
university scholarships for foreigners
undertaking first- and second-cycle studies
at Gdańsk University of Technology on
principles other than those applicable to
Polish nationals

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

1. At Gdańsk University of Technology, as part
of the fund referred to in the Rector's
Regulation No. 1/2017 on the introduction of
Own Scholarship Fund, a fund for supporting
activities related to the increase in the
internationalization of studies is created
annually.

2. Fundusz jest przeznaczony na stypendia
dla osób studiujących na zasadach innych
niż obowiązujące obywateli polskich (także
posiadających kartę Polaka, którzy nie
skorzystali z możliwości studiowania na
zasadach
obowiązujących
obywateli
polskich), z preferencją dla następujących
krajów: Białoruś, Ukraina, Mołdawia,
Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan,
Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Kirgistan, Tadżykistan, Iran, Irak, Syria,
Wietnam,
kraje
Afryki,
Bośnia
i Hercegowina,
Serbia,
Macedonia,
Czarnogóra, Albania.

2. The Fund is intended for scholarships for
people studying on principles other than tose
applicable to Polish nationals (including
those holding a Polish card who did not use
the opportunity to study under the principles
applicable to Polish nationals), with
preference for the following countries:
Belarus, Ukraine, Moldova, Russia, Georgia,
Armenia,
Azerbaijan,
Kazakhstan,
Uzbekistan,
Turkmenistan,
Kyrgyzstan,
Tajikistan, Iran, Iraq, Syria, Vietnam, the
countries of Africa, Bosnia and Herzegovina,
Serbia, Macedonia, Montenegro, and
Albania.

3. O stypendium może się ubiegać kandydat
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

3. A candidate for full-time first-cycle and
second-cycle studies may apply for a
scholarship.
4.

Scholarships are awarded through a
competition:
a) for first-cycle studies on the basis of the
results of high school graduation and
additional achievements,
b) for the second-cycle studies based on the
assessment of the completion of the firstcycle
studies
and
additional
achievements.

5. The Rector appoints the Selection Board

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.

consisting of the Vice-Rector for Education
(chairperson), one representative from
each faculty of Gdańsk University of
Technology, a representative of the
International Relations Office (secretary of
the board). The Board prepares a ranking
list of the winners of the competition. The
administrative service of the competition is
dealt with by the university unit indicated in
the announcement

6. Kandydaci na studia mogą aplikować o
stypendia
w
momencie
złożenia
dokumentów rekrutacyjnych.

6. Candidates for studies may apply for
scholarships when submitting recruitment
documents.

7. Lista stypendystów będzie ogłaszana
przed rozpoczęciem roku akademickiego,
w momencie publikowania wyników
rekrutacji.

7. The list of scholarship holders will be
announced before the beginning of the
academic year, at the time of publishing the
recruitment results.

8. Rektor corocznie określa liczbę i wysokość
stypendiów.

8. The Rector defines the number and the
amount of scholarships annually.

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

9. Scholarships are awarded for a period of 12
months in a given academic year with the
possibility of extending them for the next
year until graduation.

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

10. The condition for prolonging the scholarship
for the following year is passing the
previous academic year without credit
point deficit.

11. W
sprawach
nieuregulowanych
w
niniejszym
regulaminie
obowiązują
przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym z 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017
poz. 2183) 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.

11.

12. Regulamin obowiązuje od 28 lutego 2018
r. do czasu jego uchylenia.

12. The Regulations are in force since 28
February, 2018 until their repeal.

In matters not covered by these
Regulations, the provisions of the Act on
Higher Education of 27 July, 2005 (Journal
of Laws of 2017, item 2183), together with
relevant implementing regulations and the
Statute of the University with the Rector's
Decrees issued pursuant thereto, shall
apply, including in particular Rector’s
Decree No. 1/2017 of 3 January 2017 on
the introduction of the Rules of the Own
Scholarship Fund.

Załącznik nr 2
do Pisma okólnego Rektora PG
nr 5/2018 z 28 lutego 2018 r.
Regulamin konkursu o stypendium uczelni
„InterScholar PhD – Alpha” dla
cudzoziemców podejmujących stacjonarne
studia doktoranckie na zasadach innych niż
obowiązujące obywateli polskich

Annex no. 2
to the Rector's Circular Letter
No. 5/2018 of 28 February 2018
Regulations of the competition for
„InterScholar PhD – Alpha” university
scholarships for foreigners undertaking fulltime doctoral studies on principles other
than those applicable to Polish nationals

§1

§1

1. Niniejszy
regulamin
określa
zasady
przeprowadzania konkursu o stypendium
uczelni „InterScholar PhD – Alpha” dla
cudzoziemców podejmujących stacjonarne
studia doktoranckie na zasadach innych niż
obowiązujące obywateli polskich, zgodnie z
§3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Własnego
Funduszu
Stypendialnego
Politechniki
Gdańskiej, wprowadzonego Zarządzeniem
Rektora PG nr 1/2017 z 3 stycznia 2017 r.
2. O stypendium uczelni „InterScholar PhD –
Alpha” mogą się ubiegać cudzoziemcy,
którzy:

1. The following Regulations set out the rules
for applying and awarding „InterScholar PhD
– Alpha” scholarships from the Own
Scholarship Fund to the winners of the
contest announced by the Rector for foreign
doctoral students, in accordance with §3
section 1 item 4 of the Regulations of Own
Scholarship Fund, introduced by the Decree
of the Rector of Gdańsk University of
Technology No. 1/2017 dated January 3,
2017.
2. Foreign students may apply for the
„InterScholar PhD – Alpha” scholarship if:

1) zamierzają podjąć stacjonarne studia
doktoranckie na Politechnice Gdańskiej
jako jej stypendyści na wydziale,
którego
dziekan
złoży
wniosek
o zwolnienie laureata z opłat za
kształcenie na studiach doktoranckich,
wymienionych w aktualnym na moment
składania wniosku Zarządzeniu Rektora
Politechniki
Gdańskiej
w sprawie
wysokości
opłat
związanych
ze
świadczeniem usług edukacyjnych na
rzecz cudzoziemców podejmujących
studia na zasadach odpłatności na
Politechnice Gdańskiej, przez okres
czterech lat, oraz
2) nie mogą studiować na zasadach
obowiązujących obywateli polskich.

1) they intend to undertake full-time
doctoral studies at Gdańsk University of
Technology as its scholarship holder at
the faculty whose dean requests the
exemption of the laureate, for a period
of four years, from the fees for doctoral
studies listed in the Decree of the
Rector of Gdańsk University of
Technology on the fees related to the
provision of educational services to
foreigners
undertaking
fee-paying
studies at Gdańsk University of
Technology, current at the time of
contest announcement, and

3. Stypendyści uczelni nie mogą łączyć
stypendium uczelni „InterScholar PhD –
Alpha” wypłacanego ze środków Własnego
Funduszu
Stypendialnego
Politechniki
Gdańskiej
ze
stypendium
uczelni
„InterScholar PhD – Beta”, stypendium
strony
polskiej
(przyznawanym
cudzoziemcom przez Narodową Agencję

3. Scholarship holders cannot combine the
„InterScholar PhD – Alpha” university
scholarship paid by the Own Scholarship
Fund of Gdańsk University of Technology
with the „InterScholar PhD – Beta” university
scholarship, the Polish side scholarship
(granted to foreigners by the Polish National
Agency for Academic Exchange NAWA) or

2) they cannot study under the principles
applicable to Polish nationals.

Wymiany
Akademickiej
NAWA)
stypendium strony wysyłającej.

lub

the scholarship of the sending party.

§2
§2
1. Stypendia przyznawane są w drodze
konkursu ogłaszanego corocznie przez
rektora.
2. Konkurs ten jest ogłaszany odrębnie od
konkursu na stypendia „InterScholar PhD
Beta”. Nie można tej samej osobie
przyznawać stypendium z obu konkursów.
3. Ogłoszenie o konkursie wskazuje wysokość
stypendium i okres, na jaki zostanie ono
przyznane, termin rozstrzygnięcia konkursu,
wydziały, które przystąpiły do programu
stypendialnego oraz maksymalną liczbę
stypendiów, które mogą zostać przyznane
na poszczególnych wydziałach, a także listę
potencjalnych opiekunów naukowych wraz
z krótką informacją o tematyce badawczej,
opublikowanym dorobku i dotychczasowych
osiągnięciach w kształceniu doktorantów.
Liczba ta zależy od zadeklarowanej przez
dziekana liczby osób, które na danym
wydziale mogą uzyskać zwolnienie z opłat
za kształcenie. W ogłoszeniu wskazana
będzie
również
jednostka
uczelni
odpowiedzialna za obsługę konkursu.
4. Stypendium składa się z dwóch części:

1. Scholarships are awarded by means of a
contest announced annually by the Rector.
2. The contest is announced separately from
the “InterScholar PhD Beta” scholarship
contest. It is not possible for the same
person to be awarded scholarships from
both competitions.
3. The contest regulations specify the amount
of the scholarship, the number and duration
of the scholarship, the date of concluding
the contest, the faculties that have joined the
scholarship program and the maximum
number of scholarships that can be awarded
at each faculty, and include a list of potential
research supervisors, along with brief
information on their research area,
published output and current achievements
in doctoral education. This number depends
on the number of students who can be
exempted from tuition, as declared by the
dean. The announcement will also indicate
the university unit responsible for handling
the competition.
4. The scholarship consists of two parts:

1) świadczenia finansowego wypłacanego
z Własnego Funduszu Stypendialnego
Politechniki Gdańskiej,
2) zwolnienia z opłat za kształcenia na
studiach doktoranckich, wymienionych
w §1 ust. 2 pkt 1 powyżej.

1) financial one – paid from GUT Own
Scholarship Fund,
2) non-financial one – in the form of
exemption from tuition fees for doctoral
studies mentioned in §1 section 2 item
1 above.

§3
1. Wnioskodawca
przedkłada
wniosek
o stypendium uczelni z wykazem osiągnięć
własnych wraz z kopiami dwóch listów
rekomendacyjnych zawierających dane
kontaktowe osoby rekomendującej, zgodą
przyszłego opiekuna i wykazem jego
osiągnięć z ostatnich pięciu lat. Wzór
wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.

§3
1. The applicant submits the application for
university scholarship with a list of their own
achievements, together with copies of two
recommendation letters containing the
contact details of the recommender, the
future supervisor’s consent and a list of
his/her achievements for the last 5 years.
Sample application form is Annex 1 to the
Regulations.

2. Warunkiem starania się o stypendium jest
przedstawienie przez kandydata zgody
przyszłego opiekuna, o którym mowa
w ust. 1, wybranego z listy zatwierdzonej
na dany rok akademicki przez Radę
Wydziału,
na
sprawowanie
opieki
naukowej
nad
kandydatem,
po
pozytywnym
przejściu
procedury
rekrutacyjnej. Opiekunem naukowym może
być
nauczyciel
akademicki
albo
samodzielny
pracownik
naukowy,
posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora habilitowanego w zakresie danej
lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo
stopień doktora habilitowanego sztuki
w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny
artystycznej oraz dorobek naukowy
opublikowany w okresie ostatnich 5 lat albo
osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich
5 lat, liczonych przed rokiem składania
wniosku.
3. Wnioski o stypendia opiniuje komisja
konkursowa powołana przez rektora.

2. The prerequisite of application for a
scholarship is submitting a statement of the
future supervisor, mentioned in paragraph 1,
chosen from a list of potential research
supervisors approved for a given academic
year by the Faculty Board, willing to become
the candidate’s research supervisor, upon
the completion of recruitment procedure. A
research supervisor must be an academic
teacher or an independent research worker,
holding at least a postdoctoral degree
(doktor habilitowany) in a given field or a
related discipline or a postdoctoral degree in
a given field of the arts or a related artistic
discipline,
and
having
scientific
achievements published within the period of
the last five years or artistic achievements of
the last five years, counted before the year
of submitting the application.
3. Applications for scholarships are evaluated
by the selection board appointed by the
Rector.

4. Przedmiotem oceny komisji są osiągnięcia
wnioskodawcy, a także dorobek naukowy i
dorobek
opiekuna
w
kształceniu
doktorantów.

4. The board shall evaluate the applicant's
achievements, as well as their academic
output and the achievements of the
supervisor in the field of education of
doctoral students.

5. Rozpatrywane będą tylko kompletne
wnioski kandydatów, którzy mają w swoim
dorobku publikacje naukowe, a ich
opiekunowie wypromowali przynajmniej
dwóch doktorów oraz w ostatnich pięciu
latach prowadzili projekt naukowy lub
uczestniczyli w projekcie badawczym
w charakterze głównego wykonawcy.

5. The board shall only consider complete
applications from candidates who have
published research papers, and their
supervisors have promoted at least 2
doctors and in the last 5 years have
conducted a research project or participated
in a research project as a principal
contractor.

6. Do rozpatrzenia wniosku wymagane jest,
aby opiekunowie doktorantów w ostatnich
pięciu latach opublikowali co najmniej dwie
publikacje w czasopiśmie JCR zaliczanym
do kwartyla Q2 lub Q1. W przypadku
Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz
Wydziału Architektury obowiązują odrębne
wymagania:

6. It is an additional condition that the
supervisors publish at least 2 papers in JCR
journal (Q2 or Q1 quartile scores) in the last
5 years. In the case of the Faculty of
Architecture and the Faculty of Management
and Economics other requirements apply:





Wydział Zarządzania i Ekonomii – dwie
publikacje z listy JCR lub trzy publikacje
wysoko punktowane z listy B;
Wydział Architektury – co najmniej trzy
publikacje indeksowane w bazie Web of



The Faculty of Management and
Economics – two publications from the
JCR list or three high-point publications
from the B list;



The Faculty of Architecture – at least 3
publications indexed in the Web of
Science or published in journals from

Science
lub
opublikowane
w czasopismach z bazy ERIH.
7. W ocenie dorobku naukowego opiekuna
mogą
zostać
uwzględnione
także
monografie
w
prestiżowych
wydawnictwach
zagranicznych,
udokumentowane wybitne osiągnięcia
konstrukcyjne, technologiczne, projektowe
i wdrożeniowe z ostatnich pięciu lat, przy
czym przy osiągnięciach wdrożeniowych
należy wykazać przychód, jaki one
przyniosły Politechnice Gdańskiej.
8. W ocenie dorobku opiekuna w kształceniu
doktorantów mogą zostać uwzględnione
wyróżnienia prac doktorskich i inne
nagrody dla doktorantów.
§4

the ERIH database.
7. In the assessment of the scientific
achievements
of
the
supervisor,
monographs
in
prestigious
foreign
publications may also be included, or
outstanding achievements in construction,
technology,
design
and
documented
outstanding achievements in the field of
design,
construction,
technology
or
implementation for the past 5 years; and in
the case of the implementation the revenue
for GUT should be stated.
8. In the assessment of the supervisor's
achievements in the education of doctoral
students the distinction of doctoral
dissertations and other awards for
doctorates may be considered.
§4

1. Komisja ustala listę rankingową w celu
wyłonienia laureatów konkursu.

1. The board shall establish a ranking list in
order to select the winners of the contest.

2. Zadaniem komisji jest także ocena
postępów w pracy naukowej laureatów
poprzednich edycji konkursu i w przypadku
bardzo słabych postępów przedkłada
rektorowi
wniosek
o
wstrzymanie
stypendium.

2. It is also the task of the board to evaluate
the progress of research of the laureates of
previous editions and, in the case of very
poor progress, to submit to the Rector a
request to suspend the scholarship.

3. Komisja konkursowa przy ustalaniu listy
rankingowej kieruje się przede wszystkim
oceną
możliwości
stypendysty
do
opracowania publikacji naukowych w
czasopismach z listy JCR lub wdrożeń o
dużym znaczeniu ekonomicznym lub
oddziaływaniu społecznym.
4. Rozstrzygnięcie
konkursu
powinno do końca maja.

3. The selection board shall be guided
primarily by the assessment of the
scholarship holder's ability to compile
scientific publications in JCR journals or
those of high economic importance or social
impact.
4. The contest should be concluded by the end
of May.

nastąpić

§5
1. Laureat konkursu otrzymuje zaświadczenie
o promesie udzielenia stypendium celem
starania się o wizę pobytową w Polsce.
2. Laureaci konkursu stają się stypendystami
uczelni
po
przejściu
procedury
rekrutacyjnej na studia doktoranckie
i złożeniu ślubowania. Warunki i tryb
rekrutacji kandydatów na stacjonarne

§5
1. The winner of the contest receives a
certificate of a promissory note to receive
the scholarship, in order to apply for a
residence visa in Poland.
2. The winners of the contest become
scholarship holders of the university after
passing the admissions procedure for
doctoral studies and taking the oath.

i niestacjonarne
studia
III
stopnia
(doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej
na dany rok akademicki określa co roku
uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.
3. Laureaci konkursu zobowiązani są do
przedkładania
komisji
konkursowej
corocznych sprawozdań z postępów w
pracy
badawczej
ze
szczególnym
uwzględnieniem publikacji naukowych lub
wdrożeń
o
dużym
znaczeniu
ekonomicznym
lub
oddziaływaniu
społecznym.
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
regulaminie obowiązują przepisy ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) wraz z
odnośnymi przepisami wykonawczymi oraz
statut uczelni z wydanymi na jego podstawie
zarządzeniami rektora, w tym w szczególności
Zarządzeniem nr 1/2017 z 3 stycznia 2017 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego
Funduszu Stypendialnego.

Requirements and procedure for candidates
admission to full-time and part-time thirdcycle (doctoral) studies at Gdańsk University
of Technology for a particular academic year
are introduced each year with the resolution
of the Senate of Gdańsk University of
Technology.
3. The winners of the contest are obliged to
submit to the selection board annual
progress reports, with particular emphasis
on scientific publications or implementations
of high economic importance or social
impact.
§6
In matters not covered by these Regulations,
the provisions of the Law on Higher Education
of 27 July 2005 (Journal of Laws of 2017, item
2183, with subsequent amendments), together
with the relevant implementing regulations and
the Statute of the University with the Rector’s
Decrees issued pursuant thereto, shall apply,
including in particular Rector’s Decree No.
1/2017 of 3 January 2017 on the introduction of
the Rules of the Own Scholarship Fund.

Załącznik do Regulaminu konkursu o
stypendium uczelni „InterScholar PhD –
Alpha” dla cudzoziemców
podejmujących stacjonarne studia
doktoranckie na zasadach innych niż
obowiązujące obywateli polskich

Annexe to the Regulations of the
competition for the „InterScholar PhD –
Alpha” university scholarships for
foreigners undertaking full-time doctoral
studies on principles other than those
applicable to Polish nationals

APPLICATION FORM
for the “InterScholar PhD – Alpha” university scholarship for foreigners
undertaking full-time doctoral studies
on principles other than those applicable to Polish nationals
APPLICANT’S PERSONAL DATA

Applicant’s full name:

Nationality:

Address of residence:

E-mail address:

Date and place of birth:

Mobile telephone no.
Former education – universities
graduated (dates, name of university,
country and city, diploma)
Bachelor’s degree (or equivalent):

Applicant’s achievements
(publications, participation in conferences, awards/distinctions):

Master’s degree (or equivalent):

APPLICANT’S INTEREST IN DOCTORAL STUDIES AT GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty and discipline:

Supervisior’s details:
(full name and degree)

APPLICANT’S STATEMENT
I have read and understood the applicable Regulations of the competition for the “InterScholar PhD –
Alpha” university scholarships for foreigners undertaking full-time doctoral studies on principles other
than those applicable to Polish nationals, the Contest regulations and the applicable Requirements and
procedure for candidates admission to full-time and part-time third-cycle (doctoral) studies at Gdańsk
University of Technology.
2. I declare that I comply with the regulations mentioned in point 1 above, in particular:
1) I am a non-national entitled to undertake third-cycle studies in compliance with the rules other than
the ones applicable to Polish nationals pursuant to the relevant Resolution of the Senate of Gdańsk
University of Technology, introducing Requirements and procedure for candidates admission to fulltime and part-time third-cycle (doctoral) studies at Gdańsk University of Technology in a particular
academic year.
2) I am not a holder of the Polish side scholarship (granted to foreigners by the Polish National Agency
for Academic Exchange NAWA) or the scholarship of the sending party,
3) I am not applying for the “InterScholar PhD – Beta” university scholarship.
3. I hereby agree on making available and processing my data by the selection board and other units
appointed by the Rector of Gdańsk University of Technology in the scholarship awarding procedure.
1.

…………………….……………………
Date and applicant’s signature

Attachments:
1) copies of two recommendation letters containing the contact details of the recommender,
2) an approval letter from the future supervisor,
3) a list of the future supervisor’s achievements for the last 5 years.

Qualification procedure result
(to be filled by the board)

Załącznik nr 3
do Pisma okólnego Rektora PG
nr 5/2018 z 28 lutego 2018 r.
Regulamin przeprowadzania konkursów o
stypendia uczelni „InterScholar PhD – Beta”
wśród cudzoziemców ubiegających się o
przyjęcie na stacjonarne studia
doktoranckie na Politechnice Gdańskiej, na
zasadach innych niż obowiązujące
obywateli polskich

Annexe no. 3
to the Rector's Circular Letter
No. 5/2018 of 28 February 2018
Regulations of the competition for
„InterScholar PhD – Beta” university
scholarships for foreigners undertaking fulltime doctoral studies at Gdańsk University
of technology, on principles other than
those applicable to Polish nationals

1.

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

1.

At Gdańsk University of Technology, as
part of the fund referred to in the Rector's
Regulation No. 1/2017 on the introduction
of Own Scholarship Fund, a fund for
supporting activities related to the growth
of internationalization of doctoral studies is
created annually.

2.

Fundusz jest przeznaczony na stypendia
„InterScholar
PhD-Beta”
dla
cudzoziemców, ubiegających się o
przyjęcie na studia doktoranckie na
zasadach innych
niż obowiązujące
obywateli polskich (w tym posiadających
kartę Polaka, którzy nie skorzystali z
możliwości studiowania na zasadach
obowiązujących obywateli polskich), z
preferencją dla następujących krajów:
Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja,
Gruzja,
Armenia,
Azerbejdżan,
Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Kirgistan, Tadżykistan, Iran, Irak, Syria,
Wietnam,
kraje
Afryki,
Bośnia
i
Hercegowina,
Serbia,
Macedonia,
Czarnogóra, Albania.

2.

The Fund is intended for scholarships
"InterScholar PhD-Beta" for foreigners
applying for admission to doctoral studies
on principles other than applicable Polish
nationals (including those holding a Polish
card who did not use the opportunity to
study on the rules applicable to Polish
nationals), with preference for the following
countries: Belarus, Ukraine, Moldova,
Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan,
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Iran, Iraq, Syria,
Vietnam, African countries, Bosnia and
Herzegovina,
Serbia,
Macedonia,
Montenegro , Albania.

3.

Stypendyści uczelni nie mogą łączyć
stypendium uczelni „InterScholar PhDBeta” wypłacanego ze środków Własnego
Funduszu Stypendialnego Politechniki
Gdańskiej
ze
stypendium
uczelni
„InterScholar PhD Alpha”, stypendium
strony
polskiej
(przyznawanym
cudzoziemcom przez Narodową Agencję
Wymiany Akademickiej NAWA) lub
stypendium strony wysyłającej.

3. The scholarship holders cannot combine the
"InterScholar
PhD-Beta"
university
scholarship paid from the Own Scholarship
Fund of Gdańsk University of Technology
with the "InterScholar PhD Alpha"
university scholarship, the Polish side
scholarship (granted to foreigners by the
NAWA Polish National Agency for
Academic Exchange) or the scholarship of
the sending party.

4.

Stypendia przyznawane są w drodze
konkursu ogłaszanego corocznie przez
rektora. Konkurs ten jest ogłaszany
odrębnie od konkursu na stypendia
„InterScholar PhD Alpha”. Nie można tej
samej osobie przyznawać stypendium z
obu konkursów. W ogłoszeniu wskazana
będzie
również
jednostka
uczelni
odpowiedzialna za obsługę konkursu.

5.

Rektor powołuje Komisję Konkursową do
rozpatrywania wniosków złożonych w
konkursie o stypendium uczelni dla
cudzoziemców podejmujących stacjonarne
studia doktoranckie na zasadach innych
niż obowiązujące obywateli polskich,
finansowanego z funduszu wsparcia,
o którym mowa w pkt 1.

6.

Wniosek o stypendium jest składany
elektronicznie
na
adres
poczty
elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o
konkursie.

4.

Scholarships are awarded through a
competition announced annually by the
Rector. This competition is announced
separately from the competition for
"InterScholar PhD Alpha" scholarships. It is
not possible for the same person to be
awarded a scholarship from both
competitions. The announcement will also
indicate the university unit responsible for
handling the competition.

5. The Rector appoints the Selection Board to
examine applications submitted in the
competition for a university scholarship for
foreigners undertaking full-time doctoral
studies on principles other than those
applicable to Polish nationals, financed
from the support fund referred to in point 1.
6.

The scholarship application is submitted
electronically to the e-mail address
indicated
in
the
competition
announcement.

7.

The applicant submits the application with
the list of their own achievements, the
consent of the future supervisor and the list
of achievements of the supervisor for the
last five years counted before the year of
submitting the application (number of
doctoral students promoted, list of
publications from the JCR list, list of
completed research projects implemented
and under implementation at Gdańsk
University of Technology). The application
form is attached to the Regulations.

8.

7.

Wnioskodawca przedkłada wniosek z
wykazem osiągnięć własnych, zgodą
przyszłego opiekuna i wykazem osiągnięć
opiekuna z ostatnich pięciu lat, liczonych
przed rokiem składania wniosku (liczba
wypromowanych
doktorantów,
spis
publikacji z listy JCR, spis zrealizowanych
i realizowanych w Politechnice Gdańskiej
projektów badawczych). Wzór wniosku
stanowi załącznik do Regulaminu.

8.

Komisja Konkursowa w celu wyłonienia
laureatów
określa
listę
rankingową
kandydatów. Przedmiotem oceny komisji
są osiągnięcia wnioskodawcy, a także
dorobek naukowy i dorobek opiekuna w
kształceniu doktorantów.

The Selection Board, in order to select the
winners, defines the ranking list of
candidates. The subject of the board's
evaluation
are
the
applicant's
achievements, as well as the academic
and didactic achievements of the
supervisor in the education of doctoral
students.

9.

Komisja konkursowa przy ustalaniu listy
rankingowej kieruje się przede wszystkim
oceną
możliwości
stypendysty
do
opracowania publikacji naukowych w
czasopismach z listy JCR lub wdrożeń o
dużym znaczeniu ekonomicznym lub
oddziaływaniu społecznym.

9. The Selection Board in determining the
ranking list is guided primarily by the
assessment of the scholarship applicant's
ability to develop scientific publications in
journals
from
the
JCR
list
or
implementations
of
high
economic
importance or social impact.

10. Rozstrzygnięcie
konkursu
nastąpić
powinno do końca maja każdego roku
kalendarzowego.

10. The contest should be resolved by the end
of May of each calendar year.

11. Stypendium jest przyznawane na okres 12
miesięcy, z możliwością przedłużenia na
kolejne trzy lata. Wysokość stypendium
będzie określona w ogłoszeniu o
konkursie.

11. The scholarship is awarded for a period of
12 months, with the possibility of extension
for three more years. The amount of the
scholarship will be specified in the
competition announcement.

12. Warunkiem przedłużenia stypendium na
kolejny rok jest zaliczenie poprzedniego
roku studiów doktoranckich, a w
przypadku przedłużenia stypendium na
czwarty rok – otwarcie przewodu
doktorskiego nie później niż do końca III
roku.

12. The condition for prolonging the scholarship
for the following year is passing the
previous year of doctoral studies, and in
the case of extending the scholarship for
the fourth year – registering to PhD title
conferment procedure not later than by the
end of the third year.

13. Laureat
konkursu
otrzymuje
zaświadczenie o promesie udzielenia
stypendium celem starania się o wizę
pobytową w Polsce.

13. The winner of the competition receives a
certificate of a promissory note to receive a
scholarship in order to apply for a
residence visa in Poland.

14. Laureaci konkursu stają się stypendystami
Uczelni
po
przejściu
procedury
rekrutacyjnej na studia doktoranckie i
złożeniu ślubowania.

14. The winners of the competition become
scholarship holders of the University after
passing the recruitment procedure for
doctoral studies and taking the oath.

15. Stypendysta może ubiegać się o
zwolnienie z opłaty za studia doktoranckie,
składając podanie
do rektora za
pośrednictwem
właściwego
dziekana
wydziału, na którym będzie odbywał studia
doktoranckie.

15. The scholarship holder may apply for
exemption from payment for doctoral
studies by submitting an application to the
Rector through the appropriate Dean of the
faculty at which they will undergo doctoral
studies.

16. W
sprawach
nieuregulowanych
w
niniejszym
regulaminie
obowiązują
przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym z 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017
poz. 2183) 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

16.

17. Regulamin obowiązuje od 28 lutego 2018

In matters not covered by these
Regulations, the provisions of the Law on
Higher Education of 27 July, 2005 (Journal
of Laws of 2017, item 2183), together with
the relevant implementing regulations and
the Statute of the University with the
Rector’s Decrees issued pursuant thereto,
shall apply, including in particular Rector's
Decree No. 1/2017 of 3 January 2017 on
the introduction of the Rules of the Own
Scholarship Fund.

17. The Regulations are in force since 28
February, 2018 until their repeal.

r. do czasu jego uchylenia.

Załącznik do Regulaminu konkursu o
stypendium uczelni „InterScholar PhD –
Beta” dla cudzoziemców podejmujących
stacjonarne studia doktoranckie na
zasadach innych niż obowiązujące
obywateli polskich

Annexe to the Regulations of the
competition for the „InterScholar PhD –
Beta” university scholarships for foreigners
undertaking full-time doctoral studies on
principles other than those applicable to
Polish nationals

APPLICATION FORM
for the “InterScholar PhD – Beta” university scholarship for foreigners
undertaking full-time doctoral studies
on principles other than those applicable to Polish nationals
APPLICANT’S PERSONAL DATA

Applicant’s full name:

Nationality:

Address of residence:

E-mail address:

Date and place of birth:

Mobile telephone no.
Former education – universities
graduated (dates, name of university,
country and city, diploma)
Bachelor’s degree (or equivalent):

Applicant’s achievements
(publications, participation in conferences, awards/distinctions):

Master’s degree (or equivalent):

APPLICANT’S INTEREST IN DOCTORAL STUDIES AT GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty and discipline:

Supervisior’s details:
(full name and degree)

APPLICANT’S STATEMENT
10. I have read and understood the applicable Regulations of the competition for the “InterScholar PhD –
Beta” university scholarships for foreigners undertaking full-time doctoral studies on principles other
than those applicable to Polish nationals, the Competiton regulations and the applicable Requirements
and procedure for candidates admission to full-time and part-time third-cycle (doctoral) studies at
Gdańsk University of Technology.
11. I declare that I comply with the regulations mentioned in point 1 above, in particular:
4) I am a non-national entitled to undertake third-cycle studies in compliance with the rules other than
the ones applicable to Polish nationals pursuant to the relevant Resolution of the Senate of Gdańsk
University of Technology, introducing Requirements and procedure for candidates admission to fulltime and part-time third-cycle (doctoral) studies at Gdańsk University of Technology in a particular
academic year.
5) I am not a holder of the Polish side scholarship (granted to foreigners by the Polish National Agency
for Academic Exchange NAWA) or the scholarship of the sending party,
6) I am not applying for the “InterScholar PhD – Alpha” scholarship.
12. I hereby agree on making available and processing my data by the selection board and other units
appointed by the Rector of Gdańsk University of Technology in the scholarship awarding procedure.

…………………….……………………
Date and applicant’s signature

Attachments:
1) an approval letter from the future supervisor,
2) a list of the future supervisor’s achievements for the last 5 years.

Qualification procedure result
(to be filled by the board)

