
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 21/2018 z 12 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naukowego stypendium zadaniowego dla doktorantów 

przyznawanego w ramach projektu POWR 03.05.00-IP.08-00-PZ1/17. 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tj. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2183), Rozporządzenia MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów 

doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1696) oraz Regulaminu 

przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów 

doktoranckich PG (Zarządzenie Rektora PG nr 19/2017 z 29 września 2017 r.) zarządzam, co 

następuje: 

 

§1 

1. Regulamin dotyczy uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Politechnice 

Gdańskiej, którzy nie mają zaległości w zaliczeniach na studiach doktoranckich. 

2. Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym na podstawie wniosków złożonych przez 

doktorantów przy uwzględnieniu kryteriów ujętych w §2. 

3. Stypendia przeznaczone są na realizację zadań badawczych związanych z tematyką 

prowadzonych badań naukowych pod kierunkiem promotora lub opiekuna naukowego, np. 

na realizację badań na potrzeby pracy doktorskiej, rozdziału lub całej rozprawy doktorskiej, 

przygotowanie artykułu do czasopisma naukowego. 

4. Do wniosku należy dołączyć opis zadania badawczego do 3000 znaków ze spacjami 

podpisany przez doktoranta i opiekuna naukowego lub promotora. W ramach realizacji 

zadania badawczego finansowanie może obejmować: zakup laptopa, oprogramowania 

i specjalistycznej literatury, opłatę za korektę językową artykułów naukowych i dodatków 

rozprawy doktorskiej, opłacanie składek członkowskich w towarzystwach naukowych, 

kursów, lektoratów innych niż z j. ang. oraz udziału w konferencjach krajowych 

i międzynarodowych itp. 

5. Corocznie wypłacanych będzie 36 stypendiów – po cztery dla doktorantów z każdego 

wydziału. Za proces rekrutacji odpowiedzialne są Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD), 

które zobligowane są do przedstawienia list kandydatów w ciągu siedmiu dni roboczych po 

zakończeniu naboru wraz z zasadami podziału punktów w zakresie dotychczasowych 

osiągnięć naukowych doktoranta. Listy z poszczególnych wydziałów akceptowane są przez 

Centralną Radę składającą się z kierowników studiów doktoranckich. Oprócz list 

podstawowych WKD zobligowane są do przedstawienia listy z czterema kandydaturami 

rezerwowymi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

6. Szczegóły dotyczące terminów konkursów i tryb składania wniosków będzie ogłaszany 

przez Centralną Radę. 

7. Stypendia dla doktorantów w wysokości 1600 zł miesięcznie przyznawane są na zasadach 

ryczałtu i wypłacane przez dwanaście miesięcy. 

§2 

1. Podczas rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów brany jest pod uwagę 

następujący system punktowy: 

 deklaracja o przygotowaniu interdyscyplinarnej rozprawy oraz informowaniu Uczelni 

o swoim statusie na rynku pracy po obronie dyplomu – 5 pkt; 

 czynne uczestnictwo w zajęciach w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju 

Politechniki Gdańskiej – WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17” – 20 pkt; 

 deklaracja o braku zatrudnienia lub braku pracy w zawodzie niezwiązanym ze ścieżką 

kształcenia – 5 pkt; 

 status doktoranta z otwartym przewodem doktorskim – 5 pkt; 

 status doktoranta z rozprawą doktorską na poziomie złożenia do recenzji – 10 pkt; 

 osiągnięcia naukowe (publikacje, granty, patenty i wdrożenia) oraz potencjał zespołu 

badawczego opiekuna naukowego z okresu ostatnich 5 lat (10 pkt, w tym: 5 pkt za 

dotychczasowe osiągnięcia naukowe i 5 pkt za prowadzenie doktorantów – ilu 

wypromowano, ilu obroniło się w terminie, ilu z wyróżnieniem); 

 za dotychczasowe osiągnięcia naukowe doktoranta – 45 pkt (zasady przydziału punktów 

zostaną opracowane na poszczególnych wydziałach). 

 

2. Lista stypendialna zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie projektu. W ciągu 

siedmiu dni roboczych doktoranci będą mogli składać na piśmie odwołania do Centralnej 

Rady (za pośrednictwem Biura Obsługi Doktorantów), która po rozpatrzeniu odwołań 

w ciągu kolejnych czternastu dni roboczych ogłosi ostateczną listę stypendialną.  

 

§3 W przypadku, kiedy liczba stypendiów przypadająca na dany wydział zostanie 

niewykorzystana, stypendia te będą przyznane przez Centralną Radę kandydatom ze wspólnej 

listy rezerwowej (utworzonej z list rezerwowych poszczególnych wydziałów na podstawie 

uzyskanej liczby punktów). 

 

§4 Po sześciu miesiącach od daty decyzji o otrzymaniu stypendium, stypendyści zobowiązani są 

przedłożyć sprawozdanie do 3000 znaków ze spacjami, podpisane przez doktoranta 

i promotora lub opiekuna naukowego z dotychczasowej działalności związanej 

z wydatkowaniem stypendium oraz realizacją zadeklarowanego we wniosku zadania 

badawczego. Kolejny sprawozdanie musi zostać przedłożone miesiąc po zakończeniu 

pobierania stypendium. Sprawozdania półroczne i roczne oceniane będą przez Centralną Radę 

i w razie negatywnej oceny Rada może zażądać zwrotu stypendium. 

§5 Utrata prawa do stypendium następuje w przypadku, gdy doktorant ukończył studia 

doktoranckie przed terminem zakończenia wypłacania stypendium lub został skreślony z listy 

uczestników studiów doktoranckich. Wstrzymanie wypłaty następuje od miesiąca 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ukończenie studiów doktoranckich lub decyzja 

o skreśleniu stała się ostateczna. 

§6 W przypadku zaistnienia sytuacji, która nie jest przewidziana w niniejszym regulaminie, sprawa 

zostanie rozpatrzona przez Centralną Radę, a w dalszej kolejności przez kierownika projektu. 

Decyzja podjęta przez kierownika jest decyzją ostateczną. 

§7 Regulamin wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

 

 

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

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, 

prof. zw. PG 

 

 

 


