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REGULAMIN 
 
Stypendium dla Doktorantów w ramach programu Power 3.5 na PG dla Studiów 
Doktoranckich Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej/2019 
 
 
 
§1 Regulamin przyznawania punktów do Załącznika nr 1:  
 
1. Wykaz dorobku naukowego doktoranta: 

 
1) Punkty za osiągnięcia naukowe doktorantów w okresie 2015-28.II.2020  przyznaje się  

zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 II 2019 w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej: 

a) za artykuły w czasopismach zgodnie z wykazem MNiSW z dnia 18.XII 2019 r. 
odpowiednio:   od 5 do 200 pkt.  
b) za monografie zgodnie z wykazem MNiSW z dnia 17.XII. 2019 odpowiednio:  
od 20 do 200 pkt.  
c)  za redakcję monografii zgodnie z wykazem MNSW z dnia 17. XII. 2019 
odpowiednio: od 5-100 pkt.   
d) za rozdział w monografii zgodnie z wykazem MNSW z dnia 17. XII. 2019 
odpowiednio: od 5- 50 pkt.  
e) za  artykuły w Bazie WoS, które nie zostały uwzględnione w wykazie MNiSW: 
20 pkt. 
 

2) za przyznanie projektu grantowego, w którym doktorant jest kierownikiem projektu  - 25 
pkt. 

3) za potwierdzony udział z referatem w konferencji krajowej - 5 pkt 
4) za potwierdzony udział z referatem w konferencji zagranicznej - 10 pkt 
5) Każdy element .wyszczególniony w dorobku naukowym musi być udokumentowany w 

nieprzekraczalnym terminie do 28.II.2020r. (ostatni dzień składania wniosków), na 
podstawie: udokumentowania przez DSN lub poświadczenia przez wydawnictwo 
przyjęcia artykułu do publikacji przez redakcję albo nadania numeru DOI.  

6) 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. 

7) punkty za dorobek naukowy doktoranta mogą być zgłoszone tylko jeden raz w 
przypadku, gdy w roku 2019 doktorant aplikował o stypendium i je otrzymał. W 
przypadku doktorantów, którzy aplikowali o stypendium w roku 2019 i go nie otrzymali, 
mogą zgłosić cały dotychczasowy dorobek publikacyjny od 2015 r.  

 
Uwaga! Wszystkie publikacje muszą mieć afiliacje PG 
 

 
2. Dotychczasowe osiągnięcia opiekuna naukowego/promotora (lub opiekunów 

naukowych/promotorów)  
 

1. Doktorant powinien przedstawić 5 najwyżej punktowanych osiągnięć 
opiekuna/promotora lub opiekunów/promotorów w okresie 2015 -28.II.2020. 
 

2. Punkty za uzyskane osiągnięcia naukowe opiekuna naukowego/opiekunów 
naukowych/promotora/promotorów  przyznaje się zgodnie z rozporządzeniem 
MNiSW z dnia 22 II 2019 w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej:  
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a) za artykuły zgodnie z wykazem MNiSW z dnia 18.XII 2019 r. odpowiednio: od 5 

do 200 pkt.  
b) za monografie zgodnie z wykazem MNiSW z dnia 17.XII. 2019 odpowiednio: od 

20 do 200 pkt.  
c) za redakcję monografii zgodnie z wykazem MNSW z dnia 17. XII. 2019 

odpowiednio: od 5-100 pkt.   
d) za rozdział w monografii zgodnie z wykazem MNSW z dnia 17. XII. 2019 

odpowiednio: od 5- 50 pkt.  
e) za artykuły w Bazie WoS, które nie zostały uwzględnione w wykazie MNiSW:  

20 pkt. 
.f) przyznanie projektu grantowego, w którym opiekun/promotor lub 
opiekunowie/promotorzy  jest/są  kierownikiem/ami projektu  - 25 pkt.  
 
Każdy element .wyszczególniony w dorobku naukowym musi być udokumentowany w 
nieprzekraczalnym terminie do 28.II.2020r. (ostatni dzień składania wniosków), na 
podstawie: udokumentowania przez DSN lub poświadczenia przez wydawnictwo 
przyjęcia artykułu do publikacji przez redakcję lub nadanie numeru DOI.  
 
Opiekun naukowy/promotor lub opiekunowie/promotorzy, który/którzy uzyskał/li 
największą ilość punktów za osiągnięcia naukowe w okresie 2015-do 28.II. 2020 
otrzymuje/ją 5 punktów, a pozostali proporcjonalnie do uzyskanego wyniku.  
 

3. Kandydat powinien przedstawić listę doktorów wypromowanych przez opiekuna/ 
/promotora lub opiekunów/promotorów w ciągu ostatnich 5 lat, zaznaczając osoby, 
które uzyskały stopień naukowy doktora z wyróżnieniem. 

 
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 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. zob. zał. nr 3. 

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

wypełnić i dołączyć do wniosku. 
 
 
 

Wydziałowa Komisja Studiów Doktoranckich 
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej 


