
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 81/2020 z 9 grudnia 2020 r. 

 

 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu programu RADON SUPPORTING MOST TALENTED 

STUDENTS. 

 

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

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

Regulamin programu RADON SUPPORTING MOST TALENTED STUDENTS, zwanego dalej 

RADON, 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 81/2020 z 9 grudnia 2020 r. 

 

 

Regulamin programu  

RADON SUPPORTING MOST TALENTED STUDENTS  

 

 

§1 Założenia ogólne programu 

 

1. Program RADON SUPPORTING MOST TALENTED STUDENTS, zwany dalej RADON stanowi 

element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, 

w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi 

obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne 

zarządzanie talentami). 

2. Celem programu RADON jest wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych, angażujących 

się w działalność badawczą w obszarach tematycznych Centrów POB.  

3. Drogą do osiągnięcia celu sformułowanego w ust. 2 są stypendia dla szczególnie uzdolnionych 

studentów angażujących się w działalność badawczą uczelni. 

4. Stypendia w programie RADON przyznawane są w trybie konkursowym. W każdym roku 

akademickim w latach 2020–2026 przeprowadzany jest jeden lub dwa konkursy, w których 

wyłonionych zostaje maksymalnie 20 laureatów otrzymujących stypendia. Konkursy ogłaszane 

są przez prorektora ds. kształcenia. 

5. Stypendia w programie RADON nie mogą być przyznawane osobom pobierającym stypendia 

w programie ACTINIUM. 

 

§2 Składanie wniosków w programie RADON 

 

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać studenci studiów stacjonarnych: 

a) drugiego stopnia, 

b) pierwszego stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów,  

osiągający wyróżniające wyniki w nauce oraz biorący udział w pracach badawczych 

prowadzonych na uczelni, w szczególności ci, którzy realizują program indywidualnych 

studiów badawczych na Politechnice Gdańskiej.  

2. Ogłoszenia konkursowe publikowane są na stronie internetowej uczelni. 

3. Wniosek w sprawie przystąpienia do konkursu jest sporządzany według wzoru określonego 

w Załączniku do niniejszego regulaminu. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

a) opis dotychczasowej działalności naukowej i badawczej oraz osiągnięć, w szczególności: 

publikacje, udział i wystąpienia na konferencjach, udział w konkursach, programach 

badawczych, szkołach letnich, kursach, działalność w kołach naukowych, realizacja 

projektów badawczych, staże krajowe i zagraniczne, 

b) uzyskane nagrody, wyróżnienia, certyfikaty, stypendia, 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

c) dodatkowe rekomendacje i listy polecające, 

d) program dalszej działalności, 

e) list motywacyjny. 

5. Wniosek wraz z dołączoną dokumentacją wymienioną w ust. 4 składany jest w Dziale Spraw 

Studenckich w sposób i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 

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

w ciągu 30 dni roboczych od daty zakończenia naboru. 

7. Komisja Oceniająca przy ocenie wniosków bierze pod uwagę w szczególności następujące 

kryteria: 

a) osiągnięcia potwierdzające dotychczasowe zaangażowanie w działalność naukową 

i badawczą,  

b) uzyskane nagrody, wyróżnienia, certyfikaty, stypendia, 

c) dodatkowe rekomendacje i listy polecające, 

d) średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów, 

e) ocenę z pracy dyplomowej/projektu dyplomowego – w przypadku studentów studiów 

drugiego stopnia, 

f) program dalszej działalności. 

8. Przed ustaleniem listy rankingowej Komisja Oceniająca może zaprosić wybranych studentów, 

aplikujących o stypendium w programie RADON, na rozmowę kwalifikacyjną. 

9. Komisja Oceniająca przedstawia rektorowi listę rankingową ocenianych wniosków wraz 

z odpowiednim uzasadnieniem. 

10. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje rektor. 

 

§3 Zasady i sposób finansowania 

1. Stypendium w programie RADON przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 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 RADON następować będzie na indywidualne 

konto bankowe studenta wpisane w portalu Moja PG. 

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



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

Załącznik 

do Regulaminu programu RADON SUPPORTING MOST TALENTED STUDENTS 

 

WNIOSEK W PROGRAMIE  

RADON SUPPORTING MOST TALENTED STUDENTS 

 

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 Centrum POB odpowiadające 

działalności badawczej studenta 

 

� Centrum BioTechMed 
� Centrum EkoTech 

� Centrum Materiałów Przyszłości 

� Centrum Technologii Cyfrowych 
 

 

B. WYNIKI W NAUCE 

 

1 Średnia ocen z ostatnich dwóch 

semestrów1  

 

2 Ocena z dyplomu2   

 

 

 

 

 

 

C. OPINIA OSOBY POLECAJĄCEJ Z POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ3 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

                                                           
1
 W przypadku studentów 1 lub 2 semestru studiów drugiego stopnia należy uwzględnić wyniki uzyskane na 

studiach pierwszego stopnia. 
2
 W przypadku studentów studiów drugiego stopnia. 

3
 Np. dziekana, opiekuna naukowego, kierownika grantu, promotora. 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

D. ZAŁĄCZNIKI: 

1. ……………………………………………. 

2. …………………………………………….. 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 

 

 

E. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU: 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium w programie RADON.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującym regulaminem programu 

RADON.  

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 



 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

F. OPINIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ: 

 

� Wniosek został oceniony pozytywnie 

 

� Wniosek został oceniony negatywnie4 

 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Podpisy Komisji Oceniającej: 

 

   imię i nazwisko          imię i nazwisko      imię i nazwisko 

 

 

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

        podpis               podpis      podpis  

         

 

G. DECYZJA W SPRAWIE STYPENDIUM: 

 

Stypendium w programie RADON zostało przyznane/nie zostało przyznane5 na okres 

………………… miesięcy.  

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

      podpis rektora 

                                                           
4
 Przy negatywnej ocenie wniosku wymagane jest uzasadnienie. 

5
 Niepotrzebne skreślić. 


