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REGULAMIN 
 
Stypendium dla Doktorantów w ramach programu Power 3.5 na PG dla Studiów 
Doktoranckich Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 
 
 
§1 Regulamin przyznawania punktów do Załącznika nr 1:  
 
1. Wykaz dorobku naukowego doktoranta: 

1) Punkty za uzyskane osiągnięcia naukowe dla doktorantów przyznaje się następująco:  
a) za dorobek naukowy zgodnie z punktacją w wykazie czasopism punktowanych (A 

- w tym publikacje z listy JCR, Web of Science; B; C), ogłaszanym w komunikacie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;  

b) za publikacje z bazy Scopus (10 pkt.); 
c) za monografię w języku obcym – 20 pkt.; w języku polskim – 10 pkt.;  
d) za rozdział w monografii lub recenzowanej pracy zbiorowej w języku obcym – 5 

pkt.; w języku polskim – 4 pkt.;  
e) za skrypt – 5 pkt. 

2) Za przyznanie projektu grantowego, w którym doktorant jest kierownikiem projektu  - 
15 pkt. 

3) Każdy element wyszczególniony w dorobku naukowym musi być udokumentowany i 
zatwierdzony przez Dział Spraw Naukowych w nieprzekraczalnym terminie do 
25.06.2018 r. (ostatni dzień składania wniosków). 

4) Doktorant, który uzyskał najwyższą ilość punktów za dotychczasowe osiągnięcia w 
okresie ubiegania się o stypendium w ramach programu POWER 3.5 otrzymuje 45 
punktów, a pozostali proporcjonalnie do uzyskanego wyniku. 

5) Punkty za dorobek naukowy doktoranta mogą być zgłoszone tylko jeden raz w okresie 
ubiegania się o stypendium w ramach programu POWER 3.5. 

 
2. Dotychczasowe osiągnięcia oraz potencjał zespołu badawczego opiekuna 

naukowego/promotora 
 

1) Doktorant powinien przedstawić 5 najwyżej punktowanych osiągnięć opiekuna 
naukowego/promotora z ostatnich 5 lat (2013-2018). 

2) Punkty za osiągnięcia naukowe zespołu badawczego opiekuna naukowego/promotora 
przyznaje się następująco:  
a) za dorobek naukowy zgodnie z  wykazem czasopism punktowanych ( A - w tym 

publikacje z listy JCR, Web of Science; B; C), ogłaszanym w komunikacie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wpisaną liczbą punktów według 
wykazu;  

b) za publikacje z bazy Scopus (10 pkt);  
c) za monografię w języku obcym – 20 pkt.; w języku polskim – 10 pkt.;  
d) za rozdział w monografii lub recenzowanej pracy zbiorowej w języku obcym – 5 

pkt.; w języku polskim – 4 pkt.;  
e) za skrypt – 5 pkt.;  

3) Za przyznanie projektu grantowego, w którym opiekun naukowy/promotor jest 
kierownikiem projektu  - 15 pkt. 

4) Każdy element wyszczególniony w dorobku naukowym musi być udokumentowany i 
zatwierdzony przez Dział Spraw Naukowych w nieprzekraczalnym terminie do 
25.06.2018r. (ostatni dzień składania wniosków). 

5) Opiekun naukowy/promotor, który uzyskał największą ilość punktów za osiągnięcia 
naukowe z ostatnich 5 lat (2013-2018) otrzymuje 5 punktów, a pozostali 
proporcjonalnie do uzyskanego wyniku.  
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6) Kandydat powinien przedstawić listę doktorów wypromowanych przez opiekuna 
naukowego/promotora w ciągu ostatnich 5 lat zaznaczając osoby, które uzyskały 
stopień naukowy doktora z wyróżnieniem. 

7) Punkty za wypromowanych doktorów (max. 5) będą przyznawane w następujący 
sposób: 

 za doktora wypromowanego z wyróżnieniem - 1,5 pkt., 

 za doktora wypromowanego bez wyróżnienia - 1 pkt. 
 

§2 Regulamin przyznawania punktów dla deklaracji czynnego uczestnictwa w zajęciach 
w ramach programu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej- WND-
POWR.03.05.00-00-Z044/17” 

1) Uczestnictwo w zajęciach będzie weryfikowane na podstawie listy obecności. 
2) Punkty (max. 20) będzie można uzyskać za uczestnictwo w: zajęciach soft-skills, 

interdyscyplinarnych wykładach profesorów wizytujących, interdyscyplinarnej szkole 
letniej. 

 
§3 Załącznik do mniejszego regulaminu stanowi tabela oceny doktoranta, którą należy 

wypełnić i dołączyć do wniosku. 
 

Gdańsk,15.06.2018 r. 
 
 

Wydziałowa Komisja Studiów Doktoranckich 
 na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej  
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Załącznik 
do Regulaminu Stypendium dla Doktorantów w ramach programu Power 3.5 na PG dla 
Studium Doktoranckiego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 
 
 
TABELA OCENY DOKTORANTA 
 
...................................................................... 
imię i nazwisko doktoranta 
 
 

Lp. Metodologia punktowania 

Właściwe 
podkreślić- 
wypełnia 
wnioskodawca 

przyznane 
punkty- 
wypełnia 
WKD 

1. 
Deklaruję przygotowanie interdyscyplinarnej rozprawy oraz 
informowanie uczelni o statusie na rynku pracy po obronie 
dyplomu 

 
TAK / NIE 

 

2. 
Deklaruję czynne uczestnictwo w zajęciach w ramach 
programu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki 
Gdańskiej- WND-POWR.03.05.00-00-Z044/17” 

TAK / NIE 
 

3. 
Deklaruję brak zatrudnienia lub pracy w zawodzie nie 
związanym ze ścieżką kształcenia 

 
TAK / NIE 
 

 

4. 
Posiadam status doktoranta z otwartym przewodem 
doktorskim 

 
TAK / NIE 
 

 

5. 
Posiadam status doktoranta z rozprawą doktorską na poziomie 
złożenia do recenzji 

 
TAK / NIE 
 

 

6. Wykaz dorobku naukowego doktoranta (Załącznik nr 1) 
Ilość punktów 
 
 

 

7. 
Dotychczasowe osiągnięcia oraz potencjał zespołu 
badawczego opiekuna naukowego (Załącznik nr 1) 

Ilość punktów 
 
 

 

 
Suma punktów 
 

 

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

  data       podpis doktoranta 
 
       ................................................................... 

       podpis opiekuna naukowego/promotora 
 


