
  

  

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie         

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 74/2020 z 16 listopada 2020 r.  
 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu programu ACTINIUM SUPPORTING MOST TALENTED 

CANDIDATES. 

 

§1 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz §24 ust. 3 Statutu PG wprowadzam 

Regulamin programu ACTINIUM SUPPORTING MOST TALENTED CANDIDATES, zwanego 

dalej ACTINIUM, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

----------------------------------------------- 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 

 

 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Załącznik 
do Zarządzenia Rektora PG  
nr 74/2020 z 16 listopada 2020 r. 

 

Regulamin programu  

ACTINIUM SUPPORTING MOST TALENTED CANDIDATES  

 

§1  

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU 

 

1. Program ACTINIUM SUPPORTING MOST TALENTED CANDIDATES, zwany dalej 
ACTINIUM stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości 
kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach 
naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania 
III.3. Doskonalenie systemu rekrutacji na studia w celu pozyskiwania najlepszych kandydatów  

2. Celem programu ACTINIUM jest zwiększenie efektywności Politechniki Gdańskiej (dalej: PG) 
w konkurowaniu o najzdolniejszych kandydatów na studia, na kierunkach odpowiadających 
tematyce Centrów POB.  

3. Drogą do osiągnięcia celu sformułowanego w ust. 2 są stypendia dla szczególnie 
uzdolnionych, na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednim etapie edukacyjnym, 
studentów rozpoczynających studia stacjonarne I lub II stopnia na PG. 

4. Stypendia w programie ACTINIUM przyznawane są w trybie konkursowym. Konkurs 
ogłaszany jest przez prorektora ds. kształcenia. 

 

§2 

SKŁADANIE WNIOSKÓW W PROGRAMIE ACTINIUM 

 

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów pierwszego roku 
przyjętych na studia stacjonarne I lub II stopnia, którzy osiągnęli wysokie wyniki 
w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wykazali się szczególną aktywnością i wybitnymi 
dokonaniami w okresie dotychczasowego kształcenia. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium w programie ACTINIUM powinien zawierać:  

a. dane osobowe kandydata;  

b. wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia;  

c. opis innych dokonań kandydata z okresu kształcenia w szkole średniej (kandydat 
rozpoczynający studia I stopnia) albo na studiach I stopnia (kandydat rozpoczynający 
studia II stopnia) w odniesieniu do kryteriów określonych w §3.  

3. Wniosek składany jest w Dziale Spraw Studenckich, w terminie określonym w ogłoszeniu 
konkursowym.  

4. Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie Komisji Oceniającej powołanej przez rektora. 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

5. Komisja Oceniająca przedstawia rektorowi listę rankingową ocenianych wniosków, 
z odpowiednim uzasadnieniem. 

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje rektor. 

 
§3 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

 

1. W przypadku studentów pierwszego roku studiów I stopnia w szczególności brane są pod 
uwagę następujące kryteria: 

a. średnia ocen z kluczowych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły średniej, 

b. wyniki egzaminu maturalnego, 

c. udział i osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na poziomie międzynarodowym, 
ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, 

d. objęcie programami wspierania talentów, w szczególności Krajowym Funduszem na 
Rzecz Dzieci, programem „Zdolni z Pomorza”,  

e. aktywna współpraca ze środowiskiem akademickim, np. działalność w kołach naukowych 
studentów, objęcie opieką mentorską nauczyciela akademickiego, 

f. publikacje i wystąpienia na uczniowskich konferencjach naukowych, 

g. staże naukowe, 

h. zdobyte certyfikaty. 

2. W przypadku studentów pierwszego roku studiów II stopnia w szczególności brane są pod 
uwagę następujące kryteria: 

a. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych i patentów, 

b. realizacja projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym w ramach kół 
naukowych i zespołów studenckich oraz udział w projektach finansowanych z grantów 
NCN, NCBiR, MNiSW, Komisji Europejskiej lub innych instytucji, 

c. osiągnięcia w konkursach o tematyce naukowo-badawczej na szczeblu krajowym 
i międzynarodowym, 

d. współpraca z instytucjami realizującymi prace badawczo-rozwojowe, 

e. udział szkołach letnich, stażach, praktykach, wymianach, projektach i szkoleniach, 

f. wygłoszenie prelekcji oraz prezentacja plakatów lub posterów na konferencjach 
naukowych, 

g. ocena z pracy dyplomowej i z egzaminu dyplomowego, 

h. średnia ważona ocen za cały okres studiów pierwszego stopnia, 

i. aktywność w zakresie popularyzacji nauki. 

 

§4 

ZASADY I SPOSÓB FINANSOWANIA 

 

1. Stypendium w programie ACTINIUM przyznawane jest na okres 10 miesięcy w wysokości 
1 000 PLN miesięcznie.  



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

2. Rektor może z ważnych przyczyn wstrzymać wypłacanie stypendium, w szczególności 
w przypadku: 

a. skreślenia stypendysty z listy studentów , 

b. naruszenia dobrego imienia uczelni lub innego działania na jej szkodę, 

c. prezentowania postawy niegodnej studenta. 

3. Wypłata przyznanych stypendiów w programie ACTINIUM następować będzie na 
indywidualne konto bankowe studenta wpisane w portalu Moja PG. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje rektor. 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu programu ACTINIUM SUPPORTING MOST TALENTED CANDIDATES  

 

WNIOSEK W PROGRAMIE – STUDIA I STOPNIA 
ACTINIUM SUPPORTING MOST TALENTED CANDIDATES  

 

A. DANE REJESTRACYJNE 

1 Wnioskodawca:  

Imię i nazwisko  

Nr albumu  

Wydział i kierunek 

 

 

Dane kontaktowe  

(telefon, e-mail) 

 

 

2 Potwierdzenie złożenia wniosku: 

Data złożenia wniosku 

Podpis  

 

 

3 Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

B. KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

 

1 Średnia ocen z kluczowych 

przedmiotów na świadectwie 

ukończenia szkoły średniej 

 

2 Wyniki egzaminu maturalnego   

3 Udział w olimpiadach i konkursach 

na poziomie międzynarodowym, 

ogólnopolskim, regionalnym lub 

lokalnym 

 

4 Uczestnictwo w programach 

wspierania talentów, 

w szczególności Krajowym 

Funduszu na Rzecz Dzieci, 

programie „Zdolni z Pomorza” 

 

5 Aktywna współpraca ze 

środowiskiem akademickim1 

 

6 Publikacje i wystąpienia na  

                                                           
1
 Np. działalność w kołach naukowych studentów, objęcie opieką mentorską nauczyciela akademickiego, udział 

w projektach naukowych, współpraca z naukowcami. 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

uczniowskich konferencjach 

naukowych 

7 Staże naukowe  

8 Zdobyte certyfikaty  

9 Inne  

 

C. ZAŁĄCZNIKI: 

1. ……………………………………………. 

2. …………………………………………….. 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

 

 

D. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU: 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium w programie ACTINIUM.  

Prośbę swą motywuję: osiągnięciami twórczymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce. 

Powyżej przedstawione zostały moje osiągnięcia, a w załączeniu przekazuję do 

wglądu stosowną dokumentację.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującym regulaminem programu 
ACTINIUM.  
Świadom odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej i dyscyplinarnej za podanie 
nieprawdziwych danych oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku 
z załącznikami są prawdziwe.  

 

 

..................................................................  

        data i podpis studenta 

 

 

E. OPINIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ: 

 

� Wniosek został oceniony pozytywnie 

 

� Wniosek został oceniony negatywnie2 

 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

                                                           
2
 Przy negatywnej ocenie wniosku wymagane jest uzasadnienie. 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Podpisy Komisji Oceniającej: 

 

   imię i nazwisko          imię i nazwisko      imię i nazwisko 

 

 

…………………………… …………………………   ………………………………… 

        podpis               podpis      podpis  

         

 

F. DECYZJA W SPRAWIE STYPENDIUM: 

 

Zostało przyznane/Nie zostało przyznane3 stypendium w programie ACTINIUM na 

okres ………………… miesięcy.  

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

      podpis prorektora ds. kształcenia 

 

                                                           
3
 Niepotrzebne skreślić 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu programu ACTINIUM SUPPORTING MOST TALENTED CANDIDATES 

 

WNIOSEK W PROGRAMIE – II STOPIEŃ 
ACTINIUM SUPPORTING MOST TALENTED CANDIDATES  

 

A. DANE REJESTRACYJNE 

1 Wnioskodawca:  

Imię i nazwisko  

Nr albumu  

Wydział i kierunek 

 

 

Dane kontaktowe  

(telefon, e-mail) 

 

 

2 Potwierdzenie złożenia wniosku: 

Data złożenia wniosku 

Podpis  

 

 

3 Uwagi: 

 

 

 

 

 

B. KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

 

1 Autorstwo lub współautorstwo 

publikacji naukowych i patentów 

 

2 Realizacja projektów badawczo-

rozwojowych i wdrożeniowych, 

w tym w ramach kół naukowych 

i zespołów studenckich oraz udział 

w projektach finansowanych 

z grantów NCN, NCBiR, MNiSW, 

Komisji Europejskiej lub innych 

instytucji 

 

3 Sukcesy w konkursach o tematyce 

naukowo-badawczej na szczeblu 

krajowym i międzynarodowym 

 

4 Współpraca z instytucjami 

realizującymi prace badawczo-

rozwojowe 

 

5 Udział szkołach letnich, stażach, 

praktykach, wymianach, 

projektach i szkoleniach 

 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

6 Wygłoszenie prelekcji lub 

prezentacja plakatów na 

konferencjach naukowych 

 

7 Ocena z pracy dyplomowej  

i z egzaminu dyplomowego 

 

8 Średnia ważona ocen za cały 

okres studiów I stopnia 

 

9 Aktywność w zakresie 

popularyzacji nauki 

 

10 Inne  

 

 

C. ZAŁĄCZNIKI: 

1. ……………………………………………. 

2. …………………………………………….. 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

 

 

 

D. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU: 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium w programie ACTINIUM.  

Prośbę swą motywuję: osiągnięciami twórczymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce. 

Powyżej przedstawione zostały moje osiągnięcia, a w załączeniu przekazuję do 

wglądu stosowną dokumentację.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującym regulaminem programu 
ACTINIUM.  
Świadom odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej i dyscyplinarnej za podanie 
nieprawdziwych danych oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku 
z załącznikami są prawdziwe.  

 

 

 

..................................................................  

        data i podpis studenta 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

E. OPINIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ: 

 

� Wniosek został oceniony pozytywnie 

 

� Wniosek został oceniony negatywnie1 

 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

Podpisy Komisji Oceniającej: 

 

   imię i nazwisko          imię i nazwisko      imię i nazwisko 

 

 

…………………………… …………………………   ………………………………… 

        podpis               podpis      podpis  

         

 

F. DECYZJA W SPRAWIE STYPENDIUM: 

 

Zostało przyznane/Nie zostało przyznane2 stypendium w programie ACTINIUM na 

okres ………………… miesięcy.  

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

      podpis prorektora ds. kształcenia 

 

 

 

 

 

 

1 
Przy negatywnej ocenie wniosku wymagane jest uzasadnienie. 

2 
Niepotrzebne skreślić. 
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