
 

 

REGULAMIN STYPENDIÓW ZADANIOWYCH PRZYZNAWANYCH  

NA STUDIACH DOKTORANCKICH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZE ŚRODKÓW 

PROJEKTU 

"Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o wymiarze międzynarodowym" 

(Projekt InterPhD2) 

Nr projektu: POWR.03.02.00-00-I002/16-002 

 

§ 1 

1. Regulamin obejmuje uczestników studiów doktoranckich następujących jednostek 

organizacyjnych/partnerów uczestniczących w projekcie i w stacjonarnych studiach doktoranckich na 

Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim: 

- Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 

- Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 

- Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 

- Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (Udział WCh UG, jako partnera, w realizacji projektu 

uregulowany został umową partnerską) 

2.  Stypendia doktoranckie (InterPhD2) w liczbie określonej w projekcie przyznawane będą na 

podstawie procedury konkursowej przez Komisje stypendialne każdego z czterech partnerów 

określonych w pkt. 1. 

3. Komisje stypendialne powoływane są na czas trwania projektu przez dziekanów poszczególnych 

wydziałów PG z pkt. 1 i dziekana WCh UG. W skład komisji wchodzą osoby powołane spośród 

samodzielnych pracowników naukowych danej jednostki oraz przedstawiciel doktorantów 

wyznaczony przez Samorząd Doktorantów danej jednostki, jeżeli taki istnieje. W przypadku, gdy nie 

ma takiego Samorządu przedstawiciel doktorantów będzie delegowany przez ogół doktorantów danej 

jednostki uczestniczącej w projekcie. 

 

§ 2 

1. Liczba stypendiów przypadająca dla każdego z partnerów określonych w § 1 będzie ustalona 

corocznie przez kierownika projektu, proporcjonalnie do liczby doktorantów u danego partnera.  

2. Stypendia doktoranckie w wysokości 1600 zł miesięcznie przyznawane są na dany rok akademicki i 

wypłacane comiesięcznie przez jedenaście miesięcy począwszy od października danego roku 

akademickiego. 

3. Systemem stypendialnym objęci są uczestnicy studiów doktoranckich, którzy przystąpili do projektu 

i którzy nie mają zaległości w zaliczeniach na studiach doktoranckich. 

 

§ 3 

1. Stypendia InterPhD2 przyznawane są za osiągnięcia naukowe i aktywne uczestnictwo w zajęciach 

oferowanych w ramach projektu InterPhD2. Pod uwagę brane będą następujące rodzaje osiągnięć i 

działalność (określone szczegółowo w załącznikach): 

 publikacje naukowe, 

 wystąpienia konferencyjne (wygłoszenie referatu, prezentacja plakatu/posteru), 

 przyznane patenty 

oraz 

 udział w zajęciach oferowanych w ramach Projektu. 

 

 

 



 

 

We wniosku o stypendium można zgłosić 

 dowolną liczbę zajęć oferowanych w ramach Projektu  

 co najmniej jedno i nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych, a więc publikacji, wystąpień 

konferencyjnych czy patentów. Wnioski, które nie zawierają co najmniej jednego osiągnięcia 

naukowego nie będą rozpatrywane. 

 

2. Ze względu na specyfikę poszczególnych dyscyplin naukowych szczegółowe kryteria przyznawania 

stypendiów u poszczególnych partnerów określone są w załącznikach 1 i 2. Kryteria te, w postaci 

systemu punktowego, zawierać mogą wszystkie lub niektóre typy osiągnięć naukowych 

zdefiniowanych w pkt. 1. 

 

§ 4 

1. Komisje stypendialne u poszczególnych partnerów ogłaszać będą konkursy na dany rok akademicki 

i podawać terminy składania wniosków oraz formę przedstawienia osiągnięć i sposób ich 

udokumentowania. 

2. Z wnioskiem o stypendium występuje sam zainteresowany. Każdy wniosek musi być podpisany 

przez wnioskodawcę i zatwierdzony podpisem przez jego opiekuna/promotora naukowego. 

3. Osiągnięcia naukowe danego doktoranta określone w § 3 pkt. 1, które były wcześniej podstawą do 

przyznania stypendium InterPhD2, nie mogą być przedmiotem wniosku stypendialnego tego samego 

doktoranta w kolejnych latach. W przypadku umieszczenia w kolejnym wniosku osiągnięć wcześniej 

nagrodzonych stypendium InterPhD2 , wniosek zostanie zdyskwalifikowany.  

4. W przypadku uzyskania przez wnioskodawców w postępowaniu konkursowym równej liczby 

punktów, gdy jest konieczne ustalenie kolejności na liście, stosowana będzie w pierwszej kolejności 

zasada liczby punktów za publikacje z listy JCR. 

5. Lista rankingowa wraz z punktacją z corocznego postępowania konkursowego u każdego z 

Partnerów określonych w § 1, zostanie podana do publicznej wiadomości. W ciągu siedmiu dni 

uczestnicy studiów doktoranckich będą mogli na piśmie składać odwołania do Rady Koordynatorów 

Projektu (za pośrednictwem Biura Projektu), która po rozpatrzeniu odwołań w ciągu kolejnych 

siedmiu dni ogłosi ostateczną listę. W procesie odwoławczym nie będą uwzględniane żadne nowe 

osiągnięcia uzupełniające pierwotny wniosek. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, która nie jest przewidziana w niniejszym regulaminie, Komisja 

Stypendialna przekaże sprawę do rozpatrzenia przez Radę Koordynatorów Projektu. Decyzje tej 

Rady w sprawach stypendialnych są ostateczne. 

 

§ 5 

Regulamin wchodzi w życie z mocą od 1 października 2018. 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 

 

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym 

Politechniki Gdańskiej i na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Następujące osiągnięcia naukowe oraz udział doktoranta w zajęciach będą podstawą do utworzenia listy 

rankingowej: 

 

1. Publikacje naukowe 

     opublikowane lub zaakceptowane do druku publikacje naukowe w czasopismach  posiadających IF 

(impact factor) według Journal Citation Reports (aktualna lista). Liczba punktów zależy od pozycji 

pisma na liście stosownej dla danej dziedziny, uporządkowanej według malejącego IF. Pisma są 

dzielone na 4 grupy (kwartyle), a punkty za publikacje obliczane są zgodnie z zasadą: 

- pierwszy kwartyl dla danej dziedziny      80 pkt 

- drugi kwartyl dla danej dziedziny     40 pkt 

- trzeci kwartyl dla danej dziedziny     20 pkt 

- czwarty kwartyl dla danej dziedziny     10 pkt 

 

W przypadku, gdy dane czasopismo przynależy do kilku dziedzin, wnioskodawca sam deklaruje, którą 

dziedzinę należy brać pod uwagę. 

 

Liczba punktów za publikacje w czasopismach  dzielona jest na liczbę autorów. Niezależnie od 

kwartyla pierwszy autor publikacji wieloautorskiej dostaje podwójną liczbę punktów. 

2. Wystąpienia konferencyjne na międzynarodowych konferencjach naukowych (osobiste 

prezentacje) 

- wystąpienie konferencyjne ustne (osobista prezentacja)   8 pkt 

- wystąpienie konferencyjne w postaci plakatu (osobista prezentacja)  6 pkt 

- wystąpienie konferencyjne na zaproszenie lub wyróżnione   10 pkt 

  (punkty za to samo doniesienie nie mogą się dublować) 

3. Patenty 

a) przyznany patent międzynarodowy  45 pkt  

b) przyznany patent krajowy   15 pkt 

4. Udział w zajęciach "soft skills" (w ramach projektu InterPhD2 w poprzednim roku akademickim) 

        3 pkt za uczestnictwo (przedmiot) 

5. Udział w zajęciach zawodowych (profesorowie wizytujący w ramach projektu InterPhD2 w 

poprzednim roku akademickim)    ilość pkt = 2 x liczba ECTS (max 20) 

 

Dodatkowe warunki: 

 Każda publikacja przedstawiana przez doktorantów musi posiadać afiliację danej jednostki (PG, 

UG). 

 Należy wykazywać uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach projektu InterPhDI2 w 

roku poprzedzającym złożenie wniosku  

 Aby ubiegać się o stypendium na czwartym roku projektu InterPhD2 należy wykazać, że w 

poprzednich 3 latach wnioskodawca zaliczył co najmniej jeden wykład profesora wizytującego 

oraz uczestniczył w zajęciach typu soft-skills oferowanych w ramach projektu InterPhD2 

 

  



 

Załącznik nr 2 

 

Szczegółowe kryteria przyznawania zadaniowych stypendiów doktoranckich  

na Wydziale Elektroniki Informatyki i Telekomunikacji oraz na  

Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 

 

Następujące osiągnięcia naukowe oraz udział doktoranta w zajęciach będą podstawą do utworzenia listy 

rankingowej: 

 

1. Publikacje naukowe (opublikowane lub przyjęte do druku) 

a) publikacje naukowe w czasopismach z listy JCR (Journal Citation Reports): zależnie od 

kwartyla, w którym dane  czasopismo się znajduje na aktualnej w momencie składania wniosku  

liście JCR z danej dziedziny. Stosowana będzie następująca punktacja: 

 1  kwartyl dla danej dziedziny -    100 pkt 

 2 kwartyl dla danej dziedziny -  80  pkt 

  3 kwartyl dla danej dziedziny -  30 pkt 

 4 kwartyl dla danej dziedziny -  10 pkt 

W przypadku, gdy dane czasopismo przynależy do kilku dziedzin wnioskodawca sam deklaruje, którą 

dziedzinę należy brać pod uwagę. 

 

b) Publikacje anglojęzyczne w pozostałych czasopismach       5 pkt 

 

Uwaga – za publikacje uważa się materiał, który ukazał się drukiem w regularnym numerze czasopisma 

lub pojawił się w serwisie internetowym (jeśli czasopismo ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.) 

Uwaga – liczba punktów za dane osiągnięcia publikacyjne dzieli się przez liczbę autorów, przy czym jeśli 

wnioskodawca jest pierwszym autorem publikacji wieloautorskiej to liczbę punktów na niego 

przypadającą podwaja się.    

 

2. Wystąpienia konferencyjne międzynarodowe  

 referat o objętości min 3 stron (wyłącznie anglojęzyczne) osobiście wygłoszony na 

międzynarodowej konferencji naukowej      5 pkt 

 za wystąpienie na międzynarodowej konferencji naukowej na zaproszenie (invited paper) lub 

wyróżnione nagrodą typu „best paper award” dodatkowe     5 pkt 

3. Patenty 

a) przyznany patent międzynarodowy  45 pkt  

b) przyznany patent krajowy    15 pkt 

4. Udział w zajęciach "soft skills" (w ramach projektu InterPhD2 w poprzednim roku akademickim) 

      3 pkt za uczestnictwo (przedmiot) 

5. Udział w zajęciach zawodowych (profesorowie wizytujący w ramach projektu InterPhD2 w 

poprzednim roku akademickim)  ilość pkt = 2 x liczba ECTS (max 20) 

Dodatkowe warunki: 

 Każda publikacja przedstawiana przez doktorantów musi posiadać afiliację danej jednostki 

(WETI, WILiŚ) 

 Należy wykazywać uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach projektu InterPhD2 w 

roku poprzedzającym złożenie wniosku  

 Aby ubiegać się o stypendium na czwartym roku projektu InterPhD2 należy wykazać, że w 

poprzednich 3 latach wnioskodawca zaliczył co najmniej jeden wykład profesora wizytującego 

oraz uczestniczył w zajęciach typu soft-skills oferowanych w ramach projektu InterPhD2 



 

 
 

WNIOSEK  

o stypendium zadaniowe  

na rok akademicki ………….. 

 

  

Imię i nazwisko doktoranta    

Numer albumu    

 

 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA  

  

Zapoznałam/em się z obowiązującym regulaminem stypendiów zadaniowych. Wyrażam zgodę na 

udostępnianie i przetwarzanie moich danych przez radę projektu i  inne jednostki w zakresie 

postępowania związanego z przyznaniem stypendium. Świadom odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że wszystkie 

informacje zawarte we wniosku z uzasadnieniem są prawdziwe.  

  
 

 

……………………………..….………………….…..  

data i podpis doktoranta  

OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO / PROMOTORA 

 

Oceniam pozytywnie postępy doktoranta w pracy naukowej związanej z przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej i rekomenduję doktoranta do stypendium w ramach projektu InterPhD2 .  
 

 

 

…….……………………………..….………………….…..  

data i podpis opiekuna naukowego / promotora 



 

  

 

W roku akademickim poprzedzającym rok złożenie wniosku uczestniczyłem/am w następujących 

zajęciach finansowanych z funduszy projektu InterPhD2: 

Nazwa zajęć  Rok i miesiąc Liczba ECTS (jeśli są 

to wykłady) 

Liczba punktów wg 

regulaminu 

    

    

    

Suma punktów  

 

1) Informacja o spełnieniu kryteriów (wypełnić przy składaniu wniosku w roku 2020)   

2) Od początku trwania projektu tj. od 1.09.2017 brałem udział w  następujących wykładach visiting  

professors i zajęciach soft-skills  finansowanych z funduszy projektu  

a. ………………… 

b. …………………... 

 

 

  



 

 

Wykaz osiągnieć zgłaszanych z wnioskiem  

 
L

P

.  

OSIĄGNIĘCIA 

(opis/tytuł publikacji, autorzy) 

 

 

Rodzaj 

osiągnięcia 

 

 

Nr 

załącznika 

 

Liczba 

autorów 

 

Punkty 

Wyliczone 

przez 

doktoranta 

Przyznane 

przez 
Radę 

projektu 

1             

2             

3  
  

 
        

4             

5             

  Suma punktów   

 

 

 

 

 

 
 


