Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 27/2016 z 3 października 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia
stypendium doktoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej.

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 200a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia
27 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich
i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 558) oraz §4 ust. 2 Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej (Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 362/2016/XXIII
z dnia 20 kwietnia 2016 r.) ustala się, co następuje:

§1 Wprowadza się, po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PG, regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych
studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2 Traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2015 z 12 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom
stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej.
§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

--------------------------------------prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik,
prof. zw. PG

Załącznik
do Zarządzenia Rektora PG nr 27/2016 z 3 października 2016 r.

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom
stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej
Rozdział I
ZASADY OGÓLNE
§1
1. Podstawę prawną regulaminu stanowią:
1) Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 200a (tekst jednolity,
Dz. U. 2012 poz. 572, z późn. zm.).
2) Statut Politechniki Gdańskiej.
3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2016 poz. 558).
4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Dz. U. 2015 poz. 159).
2. Użyte w niniejszym regulaminie skróty oznaczają:
1) WKD – Wydziałowa Komisja Doktorancka,
2) SDPG – Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej,
3) Dotacja projakościowa – środki na zwiększenie stypendium doktoranckiego, przyznawane przez MNiSW z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
4) Regulamin – niniejszy regulamin.
§2
1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, kształcący się na zasadach obowiązujących obywateli polskich, ma prawo ubiegać się o stypendium doktoranckie finansowane
w ramach środków, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym.
2. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, który wyróżnia się w pracy naukowej
i dydaktycznej, ma prawo ubiegać się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z Dotacji
projakościowej z zastrzeżeniem §6 ust. 2 Regulaminu.
3. Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej przyznaje rektor na podstawie wniosków doktoranta skierowanych do rektora za
pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich.
4. Wniosek o stypendium doktoranckie i wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego
z Dotacji projakościowej składa się niezależnie. Postępowanie w sprawie przyznania stypendiów odbywa się w formie pisemnej.

5. Wzory wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego / zwiększenie stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej dla doktorantów I roku i kolejnych lat stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu. Wniosek powinien zawierać:
1) dane osobowe doktoranta, w tym rok studiów doktoranckich i PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) opis postępów w pracy naukowej sporządzony w postaci wykazu osiągnięć uzyskanych
w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku (nie dotyczy doktorantów I roku);
3) opinię opiekuna naukowego;
4) informacje (w formie załączników do wniosku) potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych w §5 lub §9 Regulaminu.
6. W opisie, o którym mowa w §2 ust. 5 pkt 2 należy umieścić oświadczenie, że wykazane
osiągnięcia, będące podstawą do ubiegania się o stypendium doktoranckie lub zwiększenie
stypendium doktoranckiego są bezpośrednio związane z opracowywaną w jednostce rozprawą doktorską i nie są podstawą do ubiegania się o stopień doktora i doktora habilitowanego w innej jednostce naukowej.
7.

W zależności od jednostki organizacyjnej, stypendia doktoranckie mogą być przyznawane
w trybie konkursowym; w przypadku nieprzeprowadzania konkursu – stypendium otrzymują wszyscy doktoranci, którzy złożyli wniosek zgodnie z §2 ust. 5.

8.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej przyznawane jest wyłącznie w trybie konkursowym.

9.

Każdy doktorant ma prawo zgłosić we wnioskach co najwyżej sześć wybranych osiągnięć,
przy czym, jeśli stosowany jest tryb konkursowy, to co najmniej jedno osiągnięcie musi
mieć formę publikacji.

10. Wszystkie osiągnięcia zgłaszane we wniosku muszą być uzyskane w roku akademickim
poprzedzającym datę złożenia wniosku.
11. Wszystkie opublikowane osiągnięcia zgłaszane wraz z wnioskiem o stypendium doktoranckie muszą mieć afiliację jednostki naukowej prowadzącej studia i być wprowadzone
do bazy rejestracji dorobku prac naukowo-badawczych Politechniki Gdańskiej.
12. Na prośbę doktoranta komisja może przyjąć do oceny również nieopublikowane osiągnięcia z afiliacją jednostki, które zostały zatwierdzone do druku i udokumentowane zgodnie
z pkt 4 załącznika nr 3 do Regulaminu.
13. Zasada określona w ust. 11 nie dotyczy doktorantów, którzy rozpoczynają studia
w jednostce po uzyskaniu zgody na przeniesienie.
14. Wnioski niekompletne, zawierające nieprawdziwe dane lub obejmujące osiągnięcia uzyskane w okresie innym niż poprzedni rok akademicki, nie będą rozpatrywane.
15. Termin składania wniosków o stypendium doktoranckie ustala dziekan. Termin składania
wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej określa rektor. Terminy te upływają najpóźniej 20. dnia, licząc od rozpoczęcia roku akademickiego.
16. Informacja o terminie składania wniosków zostanie przekazana za pośrednictwem strony
internetowej SDPG, stron internetowych wydziałowych studiów doktoranckich oraz drogą

mailową, na adresy e-mailowe doktorantów w systemie poczty elektronicznej Politechniki
Gdańskiej.
17. Opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenie stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej zajmują się WKD.
18. WKD w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni powoływane są przez rektora na czas określony.
19. W skład WKD wchodzą:
1) przewodniczący, którym jest kierownik studiów doktoranckich;
2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich danej jednostki organizacyjnej Uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne nabyte na podstawie art. 21a ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym;
3) przedstawiciel doktorantów oddelegowany przez SDPG.
20. Opinie ustalane są zwykłą większością głosów. W głosowaniu nierozstrzygniętym co najmniej zwykłą większością głosów, decydujący głos ma przewodniczący WKD.
21. W przypadku stwierdzenia przez WKD próby uzyskania stypendium lub zwiększenia stypendium z Dotacji projakościowej, na podstawie zgłoszenia osiągnięć nieprawdziwych,
uzyskanych z naruszeniem praw autorskich, bądź uzyskanych w okresie innym niż poprzedni rok akademicki, WKD może wystąpić o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
za naruszenie zasad zapisanych w Kodeksie Etyki Politechniki Gdańskiej.
22. Jeżeli stypendium zostało przyznane na podstawie osiągnięć, o których mowa w ustępie
powyżej, WKD może wystąpić do rektora o zawieszenie wypłaty stypendium, a po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, o pozbawienie stypendium i zwrot wypłaconych
kwot.
23. Rektor, na wniosek doktoranta, może zawiesić wypłatę stypendium doktoranckiego lub
zwiększenia stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej na wnioskowany przez
doktoranta okres. Doktorantowi nie przysługuje prawo do ubiegania się o wypłatę stypendium za okres, na który jego wypłata była zawieszona.
24. Jeżeli doktorant zrezygnuje z uczestnictwa w studiach doktoranckich lub zostanie skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich, zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium z Dotacji projakościowej z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o rezygnacji lub skreśleniu stała się
ostateczna.
Rozdział II
ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH
§3
1. Wysokość i liczbę stypendiów doktoranckich na danym wydziale ustala dziekan po zasięgnięciu opinii SDPG, prodziekana właściwego dla spraw badań naukowych i kierownika
studiów doktoranckich. Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na danym
wydziale, którym przyznano stypendium doktoranckie, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przy-

znano wyłącznie środki finansowe z Dotacji projakościowej, o których mowa w §6 ust. 3
Regulaminu, nie może być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich ogółem. Do obliczenia proporcji, o której mowa powyżej, uwzględnia się liczbę uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających te studia, począwszy od roku
akademickiego 2017/2018. Procentowy udział liczby uczestników studiów doktoranckich,
którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2017/2018 i którym przyznano stypendium doktoranckie, w liczbie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na wydziale, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed tym rokiem akademickim, nie
może być mniejszy niż procentowy udział liczby uczestników studiów doktoranckich, którym
przyznano stypendium doktoranckie w roku akademickim 2015/2016, w liczbie uczestników
studiów doktoranckich odbywających stacjonarne studia doktoranckie na tych wydziałach
w tym roku akademickim. Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż
60% i wyższa niż 100% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
2. Rektor przyznaje stypendia w ramach środków wydziału przeznaczonych na ten cel.
3. Rektor może upoważnić prorektora w zakresie jego kompetencji dotyczących studiów doktoranckich do podejmowania w jego imieniu decyzji w zakresie wszystkich kompetencji rektora dotyczących przyznawania stypendium doktoranckiego. W takim przypadku wszystkie
zapisy Regulaminu odnoszące się do rektora mają zastosowanie do prorektora działającego na podstawie upoważnienia rektora.
§4
1. Rektor przyznaje stypendium na podstawie listy, którą sporządza WKD w trybie określonym w ust. 4.
2. Jeśli liczba stypendiów doktoranckich ustalona przez dziekana nie jest mniejsza niż liczba
doktorantów uprawnionych do ubiegania się o stypendium, WKD przedstawia rektorowi listę doktorantów spełniających wymagania określone w §5. W przeciwnym wypadku stosuje się tryb konkursowy i WKD przedstawia rektorowi listę rankingową.
3. Rektor może przyznać stypendium doktoranckie większej liczbie osób tylko w przypadku,
gdy dziekan przeznaczy na ten cel dodatkowe środki finansowe. Wówczas dodatkowe stypendia przyznawane są kolejnym osobom z listy rankingowej, które nie otrzymały stypendium w postępowaniu zasadniczym.
4. WKD po zaopiniowaniu wniosków sporządza wstępną listę osób rekomendowanych do
przyznania stypendium doktoranckiego, zawierającą dane, o których mowa w §12 ust. 2,
jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie konkursowym. Wnioskujący o stypendium,
w przypadku stwierdzenia niezgodności w naliczaniu punktów, może zwrócić się do WKD
o ponowne naliczenie punktów w terminie 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania listy na stronach internetowych studiów doktoranckich. Do wniosku o ponowne naliczenie
punktów nie można zgłaszać żadnych nowych osiągnięć. Lista zweryfikowana przez WKD
oraz odwołania negatywnie zaopiniowane zostają przekazane do decyzji rektora. Od decyzji rektora doktorantowi przysługuje prawo złożenia wniosku do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane co miesiąc
z góry przez okres 12 miesięcy. Wypłata stypendium rozpoczyna się dopiero po uprawo-

mocnieniu się decyzji rektora z wyrównaniem za miesiące, które upłynęły od początku roku
akademickiego.
§5
1. Jeżeli dziekan wydziału wydzielił środki finansowe na stypendia dla doktorantów I roku, to
stypendium doktoranckie może być przyznane uczestnikowi, który osiągnął bardzo dobre
wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Stypendium doktoranckie na II, III i IV roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który terminowo zrealizował program studiów przewidziany na rok akademicki
poprzedzający złożenie wniosku, w tym praktykę zawodową w formie zajęć dydaktycznych
prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, uzyskał przynajmniej dobre wyniki z zaliczeń
i egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazał się postępami w pracy
naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Dodatkowym warunkiem przyznania
stypendium na IV roku jest otwarty przewód doktorski.
3. Jeśli dziekan wydziału wydzielił środki finansowe na stypendia dla doktorantów, którym
udzielono zgody na przedłużenie okresu studiów, to stypendium może zostać im przyznane, jeśli spełniają kryteria określone w ust. 2 powyżej, z pominięciem kryterium terminowości.
Rozdział III
ZASADY ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ
§6
1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odpowiednim rozporządzeniu określa minimalną
wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej.
2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej możliwe jest
w odniesieniu do nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach
studiów.
3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie, o której mowa w ustępie powyżej, któremu nie
przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty
zwiększenia stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej. Zwiększenie to staje się
stypendium doktoranckim.
§7
1. Rektor, w porozumieniu z przewodniczącym SDPG, dokonuje wstępnego podziału środków
z Dotacji projakościowej pomiędzy poszczególne lata studiów doktoranckich i na poszczególne studia doktoranckie na podstawie decyzji o wysokości środków przyznanych
z budżetu państwa na Dotację projakościową oraz liczby doktorantów na poszczególnych
latach stacjonarnych studiów doktoranckich.
2. Rektor może upoważnić prorektora w zakresie jego kompetencji dotyczących studiów doktoranckich do podejmowania w jego imieniu decyzji w zakresie wszystkich kompetencji rektora dotyczących przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej. W takim przypadku wszystkie zapisy Regulaminu odnoszące się do rektora mają
zastosowanie do prorektora działającego na podstawie upoważnienia rektora.

§8
1. Rektor wydaje decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium z Dotacji projakościowej na
podstawie list sporządzonych przez WKD w trybie określonym w ust. 2 poniżej, uwzględniając aktywność publikacyjną doktorantów w poszczególnych latach w skali całej Uczelni oraz
specyfikę danych dyscyplin naukowych.
2. WKD po zaopiniowaniu wniosków o zwiększenie stypendium z Dotacji projakościowej, sporządza wstępną listę rankingową osób rekomendowanych do przyznania stypendium, wraz
z punktacją, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 2. Wnioskujący o zwiększenie stypendium z Dotacji projakościowej, w przypadku stwierdzenia niezgodności w naliczaniu punktów, może zwrócić się do WKD o ponowne naliczenie punktów w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty opublikowania listy na stronie internetowej. Do wniosku o ponowne
naliczenie punktów nie można zgłaszać nowych osiągnięć. Lista zweryfikowana przez WKD
oraz odwołania negatywnie zaopiniowane zostają przekazane do decyzji rektora.
Od decyzji rektora doktorantowi przysługuje prawo złożenia wniosku do rektora o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
§9 Zwiększenie stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej może być przyznane:
1) na I roku studiów doktoranckich – uczestnikom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki
w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) na II i III roku studiów doktoranckich – uczestnikom, którzy w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali zaliczenia ze wszystkich wymaganych programem
studiów przedmiotów oraz wyróżniały się osiągnięciami w pracy badawczej lub osiągnięciami artystycznymi;
3) uczestnikom studiów doktoranckich IV roku, którzy spełniają warunki określone w pkt 2
niniejszego ustępu i otworzyły przewód doktorski do końca VI semestru studiów doktoranckich.
§10
1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z Dotacji projakościowej przyznawane jest na cały
rok akademicki, jednak jego wypłata odbywa się wyłącznie do wysokości środków przyznanych na ten cel przez MNiSW i po ich wyczerpaniu może zostać wstrzymana.
2. MNiSW przyznaje dotację projakościową na rok kalendarzowy. Jeśli dotacja będzie wyższa
lub niższa niż w roku poprzednim, Rektor wyda decyzję korygującą liczbę przyznanych stypendiów po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa, zwiększając lub zmniejszając liczbę lub wysokość przyznanych stypendiów z Dotacji projakościowej, wykorzystując listy rankingowe
przygotowane wcześniej przez WKD.
3. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr, środki wypłacane są tylko do końca tego semestru.
4. Doktorantowi kończącemu studia przed terminem określonym w regulaminie studiów, który
uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, wypłaca się równowartość zwiększenia
stypendium z Dotacji projakościowej za okres pomiędzy faktycznym a regulaminowym terminem ukończenia studiów, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres
studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy. Decyzję w tej sprawie podejmuje na wniosek doktoranta rektor, w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranc-

kich. Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od daty nadania stopnia doktora przez radę wydziału. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zwiększenie stypendium za ten
okres przekazywane jest w formie jednorazowej wypłaty.
5. Zwiększenie stypendium z Dotacji projakościowej wypłacane jest w okresie trwania urlopu
udzielonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnoszącymi się do studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich.
6. Rektor ma prawo zwiększyć stypendium lub przyznać zwiększone stypendium z Dotacji
projakościowej następnym osobom na liście rankingowej, o ile będą dostępne środki
z Dotacji projakościowej przeznaczone na ten cel, a doktorant spełnia wymagania określone w §6 ust. 2.
§11 W przypadku zmiany jednostki prowadzącej studia doktoranckie w obrębie Politechniki Gdańskiej, zwiększenie stypendium z Dotacji projakościowej wypłacane jest w przyznanej wcześniej wysokości.
Rozdział IV
ZASADY TWORZENIA I PUBLIKACJI LIST RANKINGOWYCH
§12
1. Listy rankingowe stosuje się tylko w przypadku konkursu i ustala je WKD opierając się na
danych zawartych we wniosku.
2. Listy rankingowe ustala się osobno dla poszczególnych lat studiów doktoranckich
i publikuje na stronie internetowej studiów doktoranckich jednostki. Listy rankingowe zawierają tylko numery albumów oraz liczbę punktów uzyskanych przez wnioskodawców
z podziałem na poszczególne roczniki, według kryteriów określonych w załączniku nr 3 do
Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Dziekan może, po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów, ustalić własne, dodatkowe
kryteria, za które WKD przyznaje punkty doktorantom wnioskującym o stypendium doktoranckie, uwzględniając specyfikę dyscypliny naukowej i charakter badań naukowych prowadzonych na wydziale. Dodatkowe kryteria nie mają zastosowania do wniosków dotyczących zwiększenia stypendium z Dotacji projakościowej.
4. Listy rankingowe ustala się osobno dla doktorantów ubiegających się o stypendia doktoranckie i dla doktorantów ubiegających się o zwiększenie stypendium z Dotacji projakościowej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. Wzór wniosku o przyznanie stypendium
doktoranckiego i zwiększenie stypendium z Dotacji projakościowej dla doktorantów I roku

WNIOSEK

o stypendium doktoranckie / zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projako1
ściowej dla doktorantów I roku
Imię i nazwisko doktoranta
PESEL*
Rok akademicki
Dane kontaktowe (e-mail, nr tel.)
Adres zameldowania
Nr konta bankowego
*) w przypadku braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA
Zapoznałam/em się z obowiązującym regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich oraz
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. Wyrażam
zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych przez Wydziałową Komisję Doktorancką
i inne wskazane przez rektora 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 są prawdziwe.

………..………………………….…………………..
(data i podpis doktoranta)

1

niepotrzebne skreślić (Uwaga: jeśli doktorant ubiega się zarówno o stypendium, jak i o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej, to należy złożyć DWA niezależne podania)

OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO
Popieram wniosek doktoranta.

……..................................................
podpis opiekuna naukowego

UZASADNIENIE WNIOSKU

Wynik postępowania kwalifikacyjnego
(wypełnia komisja)

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. Wzór wniosku o przyznanie stypendium
doktoranckiego i zwiększenie stypendium z Dotacji projakościowej dla doktorantów powyżej I roku

WNIOSEK
o stypendium doktoranckie / zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projako2
ściowej dla doktorantów powyżej I roku
Imię i nazwisko doktoranta
PESEL*
Numer albumu
Rok studiów doktoranckich
Rok akademicki
Dane kontaktowe (e-mail, nr tel.)
Adres zameldowania
Nr konta bankowego
*) w przypadku braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA
Zapoznałam/em się z obowiązującym regulaminem stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. Wyrażam zgodę na
udostępnianie i przetwarzanie moich danych przez Wydziałową Komisję Doktorancką i inne wskazane przez rektora 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 są prawdziwe. W szczególności oświadczam, że zgłoszone we wniosku osiągnięcia dotyczą poprzedniego roku akademickiego.
……………………………..….………………….…..
(data i podpis doktoranta)

2

niepotrzebne skreślić (Uwaga: jeśli doktorant ubiega się zarówno o stypendium, jak i o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej, to należy złożyć DWA niezależne podania z JEDNYM kompletem załączników)

OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO
Oceniam pozytywnie postępy doktoranta w pracy naukowej związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
……..................................................
odpis opiekuna naukowego
UZASADNIENIE WNIOSKU
(Uwaga: załączniki wymagane przez WKD dołączają jedynie osoby, które nie złożyły wniosku
o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej)
Czy doktorant spełnia kryteria określone w regulaminie w §2 ust. 1 i 11
oraz §5 ust. 2 i 3 (przy wnioskowaniu o stypendium doktoranckie) lub §2
ust. 2 i 11 oraz §9 pkt 2 i 3 (w przypadku wnioskowania o zwiększenie
stypendium z dotacji projakościowej)?

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
LP.

(opis / tytuł publikacji,
autorzy)

Data
4
osiągnięcia

Nr
załącznika

Liczba
autorówdoktorantów

TAK / NIE

3

Punkty
Wyliczone
przez
doktoranta

Przyznane
przez
WKD

0

0

1
2
3
4
5
6
Suma punktów

Oświadczam, że wymienione wyżej osiągnięcia są bezpośrednio związane z opracowywaną
w jednostce rozprawą doktorską i nie są podstawą do ubiegania się o stopień doktora i doktora
habilitowanego w innej jednostce naukowej.
………………………………….…………………..
(podpis doktoranta)

3
4

Niepotrzebne skreślić.
Należy podać datę z dokładności do miesiąca i roku. Musi to być data z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku (data przyjęcia publikacji do druku / data druku / data opublikowania wersji elektronicznej). W przypadku konferencji należy podać jej datę.

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej.

Kryteria stosowane przy tworzeniu list rankingowych (dotyczy wyłącznie trybu konkursowego)
Rozdział I
1. Listy rankingowe, służące przyznawaniu stypendiów doktoranckich i zwiększeniu stypendium
doktoranckiego z Dotacji projakościowej dla doktorantów I roku, ustalane są na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, wyznaczonej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w rozdziale II p.1 niniejszego załącznika.
2. Listy rankingowe, służące przyznawaniu stypendiów doktoranckich i zwiększeniu stypendium
doktoranckiego z Dotacji projakościowej dla najlepszych doktorantów na II roku i dalszych lat,
ustalane są na podstawie liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia zgłoszone przez doktoranta.
3. W przypadku uzyskania przez wnioskodawców w postępowaniu konkursowym równej liczby
punktów, przy ustalaniu ich kolejności na liście rankingowej stosuje się następujące zasady:
a) w przypadku doktorantów I roku o kolejności na liście rankingowej decyduje wyższa średnia uzyskana podczas studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a jeśli to
kryterium nie przyniesie rozstrzygnięcia, decyzję podejmuje WKD uwzględniając aktywność naukową doktoranta przed rozpoczęciem studiów doktoranckich;
b) w przypadku doktorantów II roku i kolejnych lat studiów o kolejności na liście rankingowej
decyduje większa liczba punktów przyznanych za publikacje naukowe w czasopismach,
a jeśli to kryterium nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o kolejności decyduje wynik rankingu
z roku poprzedniego.
4. Punkty przyznaje się na podstawie osiągnięć w pracy badawczej lub twórczej uzyskanych wyłącznie w poprzednim roku akademickim. Wszystkie osiągnięcia muszą zostać odpowiednio
potwierdzone przez doktoranta. Szczegółowy sposób dokumentowania określa WKD
w informacji o terminie składania wniosków.
5. Po stronie doktoranta leży właściwe i czytelne przedstawienie swoich osiągnięć zgłoszonych
do oceny.
6. Każde osiągnięcie może być zgłoszone tylko raz. W szczególności nie dopuszcza się zgłoszenia publikacji w czasopiśmie, która została uprzednio zgłoszona jako publikacja w materiałach
konferencji. Wyjątkiem jest publikacja rozszerzonej wersji artykułu konferencyjnego
w czasopiśmie z części A wykazu czasopism punktowanych
7. Wszystkie opublikowane osiągnięcia muszą mieć afiliację jednostki prowadzącej studia doktoranckie, muszą być wprowadzone do bazy rejestracji dorobku prac naukowo-badawczych Politechniki Gdańskiej i zatwierdzone najpóźniej do ostatniego dnia semestru poprzedzającego
termin złożenia wniosku z zastrzeżeniem §2 ust. 12 Regulaminu. Zasada dotycząca afiliacji nie
dotyczy doktorantów, którzy rozpoczynają studia w jednostce po uzyskaniu zgody na przeniesienie.
8. Z wyjątkiem doktorantów I roku warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium
i zwiększenia stypendium z Dotacji projakościowej jest uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna

naukowego / promotora o postępach w pracy naukowej związanej z przygotowaniem rozprawy
doktorskiej.
Rozdział II
Sposób ustalania liczby punktów dla doktorantów I roku:
Liczba punktów uzyskanych przez uczestnika I roku studiów doktoranckich odpowiada liczbie
punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rozdział III
Sposób ustalania liczby punktów dla doktorantów na II roku i dalszych lat.
1. Punkty za uzyskane osiągnięcia badawcze i twórcze dla doktorantów na II roku i dalszych lat
przyznaje się następująco:
a) otwarcie przewodu doktorskiego – 5 pkt;
b) za publikacje z wykazu czasopism punktowanych (część A, B, C), ogłaszanego
w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor) – liczba punktów zgodna
z liczbą punktów podaną w wykazie;
c) za publikacje w języku polskim w czasopismach naukowych, które nie zostały wyróżnione
w pkt b – 2 pkt;
d) za publikacje w języku angielskim w czasopismach naukowych, które nie zostały wyróżnione w pkt b – 4 pkt;
5

e) za publikację artykułu w materiałach na konferencjach naukowych , które nie są indeksowane w bazie ISI WOS lub Scopus (nie wlicza się streszczeń) – 1 pkt;
f) za publikację artykułu w materiałach na konferencjach naukowych, które są indeksowane
w bazie ISI WOS lub Scopus (nie wlicza się streszczeń) – 4 pkt;
g) za rozdział w monografii lub recenzowanej pracy zbiorowej – w języku obcym – 4 pkt;
w języku polskim 2 pkt;
h) za rozdział w skrypcie – 1 pkt;
6

i) za wystąpienie w formie ustnej lub posterowej na konferencji naukowej, seminarium naukowym lub naukowo-technicznym w języku polskim (nie wlicza się seminariów doktoranckich, seminariów sprawozdawczych, seminariów wydziałowych, seminariów katedralnych) –
0,5 pkt (łącznie nie więcej niż 2 punkty);

5

Za konferencję naukową uznaje się konferencję, w której zgłoszone referaty (w tym artykuły przeznaczone
do umieszczenia w materiałach konferencyjnych) są recenzowane, a w skład komitetu naukowego wchodzą osoby ze stopniem naukowym co najmniej doktora z dwóch lub więcej ośrodków naukowych.
6
Wymagane udokumentowanie osobistej prezentacji.

7

j) za wystąpienie w formie ustnej (1,5 pkt) lub posterowej (1 pkt) na konferencji naukowej na
seminarium naukowym lub naukowo-technicznym (0,5 pkt) w języku obcym (nie wlicza się
seminariów doktoranckich, seminariów sprawozdawczych, seminariów wydziałowych, seminariów katedralnych) – łącznie nie więcej niż 4,5 pkt;
k) za przyznanie projektu grantowego, w którym doktorant jest kierownikiem projektu – 1 pkt
za każde 10 tys. zł przyznanej dotacji;
l) za zgłoszenie patentowe – 2 pkt;
m) za patent udzielony – polski – 30 pkt, zagraniczny 40 pkt;
8

n) za wdrożenie – jedynie w przypadku, gdy wdrożenie spowodowało osiągnięcie przychodu
dla uczelni w wysokości minimum 30 000 zł – 10 pkt;
o) za prawa autorskie do utworu z zakresu architektury lub urbanistyki do 5 pkt w zależności
od stopnia złożoności projektu (decyduje WKD);
p) za organizację konferencji naukowej (tylko w przypadku gdy uczestnik studiów doktoranckich był członkiem komitetu organizacyjnego) – 1 pkt.
2. W przypadku prac i osiągnięć zbiorowych punkty dzielone są przez liczbę współautorów
o statusie doktoranta Politechniki Gdańskiej na czas publikacji danego osiągnięcia, przy czym
przy publikacjach z listy A, w których doktorant składający wniosek o stypendium jest pierwszym autorem przyznaje się 60% punktów. Zasady 60% punktów dla pierwszego autora nie
stosuje się, jeśli załączone są oświadczenia doktorantów o równym wkładzie.
3. W przypadku wystąpień konferencyjnych punktów nie dzieli się, pełną liczbę punktów otrzymuje doktorant, który dokonał prezentacji wyników badań.
4. W przypadku patentów, wdrożeń i praw autorskich do utworów z zakresu architektury
i urbanistyki punkty dzielone są przez wszystkich autorów.

7

8

Wymagane udokumentowanie osobistej prezentacji.
Za wdrożenie uważa się wprowadzenie do stosowania w innym podmiocie gospodarczym określonego
oryginalnego rozwiązania naukowego lub technicznego, w stosunku do którego Politechnika Gdańska jest
współwłaścicielem praw majątkowych.

