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Spotkanie informacyjne dla doktorantów
i promotorów

Zagadnienia techniczne i organizacyjne:

▪ Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku polskim w formie webinaru na platformie 
ClickMeeting.

▪ Prezentacja będzie udostępniona Uczestnikom webinaru.

▪ Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy techniczne z połączeniem, obrazem lub dźwiękiem, 
spróbuj użyć innej przeglądarki internetowej, przewodowego połączenia internetowego 
(zamiast WiFi) i/lub podłącz swoje urządzenie.

▪ Należy pamiętać, że może wystąpić opóźnienie między dźwiękiem a obrazem. Najczęściej 
wideo pozostaje w tyle za dźwiękiem, ale może się również zdarzyć odwrotnie.

▪ Nie potrzebujesz kamery i mikrofonu. Z tego powodu mikrofon zostanie wyciszony, a 
kamera automatycznie wyłączona.

Uwagi wstępne
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• Powitanie uczestników spotkania przez prelegentów

• Strona internetowa Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

• Najważniejsze kwestie dla każdego doktoranta

• Szkoła Doktorska Wdrożeniowa - dyrekcja i koordynatorzy 
dyscyplin 

• Opieka nad doktorantem - promotor na uczelni i opiekun 
pomocniczy w firmie doktoranta 

• Coroczne akcje ankietyzacyjne i listy potencjalnych promotorów

• Rola potencjalnego promotora w procesie rekrutacji 

• Miejsce promotora oraz opiekuna  pomocniczego w procesie 
kształcenia 

• Odpowiedzialność promotora i promotora pomocniczego

• Dokumentacja związana z procesem kształcenia

• Indywidualny plan badawczy

• Program kształcenia doktorantów

Program webinaru

Spotkanie informacyjne dla doktorantów
i promotorów
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• Sprawozdawczość

• Obowiązki doktoranta 

• Zatrudnienie doktorantów 

• Stypendia doktoranckie

• Kwestie finansowe związane z kształceniem w szkole                   
i prowadzeniem badań 

• Ubezpieczenia, którym podlegają doktoranci

• Przerwy na odpoczynek i zwolnienia lekarskie 

• Wyjazdy doktorantów

• Wsparcie psychologiczne doktorantów

• Elektroniczna Legitymacja Doktoranta 

• Inne ważne informacje dla doktorantów



Prelegenci

prof. dr hab. 
Ewa Klugmann -Radziemska

Dyrektor

dr hab. inż.

Julian Szymański, prof. PG

Zastępca Dyrektora, Koordynator Dyscyplin

Spotkanie informacyjne dla doktorantów
i promotorów
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

Strona internetowa Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

W zakładkach po prawej stronie znajdują się ważne 

informacje dotyczące doktorantów Szkoły Doktorskiej 

Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej.  

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, zwłaszcza 
przed zainicjowaniem kontaktu z biurem.

Dodatkowo zachęcamy do:

✓ śledzenia aktualności na stronie internetowej

✓ sprawdzania dat publikowanych na stronie 

internetowej 
(terminy rozliczeń, zajęć, oceny śródokresowej itp.), 

✓ sprawdzania platformy mojaPG

✓ sprawdzania regularnie swojej skrzynki e-mailowej 

(w domenie PG), na którą wysyłane są inne ważne 
powiadomienia

https://pg.edu.pl/szkola-doktorska-wdrozeniowa
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➢ Każda osoba, która pozytywnie przeszła rekrutację do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej, 
podpisała akt ślubowania (podeszła do immatrykulacji) ma status doktoranta szkoły 
doktorskiej aż do momentu złożenia rozprawy doktorskiej lub skreślenia z listy 
doktorantów (na wniosek swój lub decyzją dyrektora szkoły). Każdy doktorant jest 
zobowiązany do cyklicznego sprawozdawania się ze swoich postępów w pracy nad 
rozprawą doktorską i wdrożeniem.

➢ Każdy uczestnik Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej jest jednocześnie uczestnikiem 
Programu „Doktorat Wdrożeniowy”. Zakończenie udziału w projekcie (na wniosek swój 
lub decyzją MEiN) wiąże się z utratą statusu doktoranta i może wiązać się z koniecznością 
zwrotu środków.

➢ Realizacja doktoratu w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy wymaga składania do 
ministerstwa raportów rocznych z realizacji badań w zakresie naukowym i 
wdrożeniowym.  Wymagane przez ministerstwo dokumenty są elementami sprawozdań 
rocznych składanych przez doktoranta w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej.

➢ Oprócz stypendiów doktoranckich w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 
przyznawane jest dofinansowanie do korzystania lub zakupu infrastruktury badawczej
przyznawane na dany rok akademicki. Środki te są w dyspozycji promotora.

Najważniejsze kwestie dla każdego doktoranta
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

➢ Stypendia doktoranckie dla doktorantów wdrożeniowych są wyższe niż te określone w 
ustawie, przysługujące np. doktorantom Szkoły Doktorskiej na PG.

▪ Doktoranci wdrożeniowi mają ograniczony dostęp do innych form finansowania i 
projektów na uczelni.

Najważniejsze kwestie dla każdego doktoranta
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

➢ Zapoznaj się z organizacją i aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie 
programu „Doktorat wdrożeniowy” i realizacji doktoratu w ramach Szkoły 
Doktorskiej Wdrożeniowej.

➢ Często odwiedzaj stronę internetową szkoły i śledź maile wysyłane na Twoją 
skrzynkę email.

➢ Regularnie kontaktuj się ze swoim promotorem na PG. Spotykaj się z nim raz 
w tygodniu (jeśli nie częściej), zgłaszaj i omawiaj z nim swoje postępy.

➢ Regularnie kontaktuj się ze swoim opiekunem pomocniczym w firmie. 
Pamiętaj, że uczestnictwo w programie „Doktorat wdrożeniowy” wymaga często 
przedstawienia dodatkowej dokumentacji i podpisów ze strony Twojego 
pracodawcy.

➢ W razie wątpliwości – najpierw skontaktuj się ze swoim promotorem. Jeśli to 
nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z koordynatorem dyscypliny lub, w 
przypadku problemów administracyjnych, z Biurem Szkoły Doktorskiej 
Wdrożeniowej.

Najważniejsze kwestie dla każdego doktoranta
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

Najważniejsze kwestie dla każdego doktoranta - podział pracy 
doktoranta
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INDYWIDUALNA 
PRACA BADAWCZA 

Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, 
seminaria, inne) 10%

PRACA W 
FIRMIE NA 

PEŁEN ETAT

PROMOTOR NA UCZELNI

OPIEKUN POMOCNICZY W FIRMIE

Program
„Doktorat 
Wdrożeniowy”

Szkoła Doktorska
Wdrożniowa PG



Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

Władze Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej 

9

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

prof. dr hab.  Ewa Klugmann-Radziemska

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej, koordynator dyscyplin

dr hab. inż. Julian Szymański, prof. PG



Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

➢ kieruje Szkołą Doktorską Wdrożeniową,

➢ nadzoruje realizację programu kształcenia w Szkole doktorskiej Wdrożeniowej,

➢ rozpatruje odwołania od decyzji Koordynatora,

➢ podejmuje decyzje o skreśleniu doktoranta i wydaleniu ze studiów doktoranckich,

➢ wyraża zgodę na przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej i wynikające z tego 
faktu przedłużenie okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej,

➢ rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do ocen z realizacji programu kształcenia w Szkole 
Doktorskiej Wdrożeniowej, dotyczące zaliczenia kolejnych semestrów kształcenia 
doktorskiego, w terminie czternastu dni od ich otrzymania.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów
i promotorów

➢ opiniowanie wniosków składanych przez doktorantów do Dyrektora Szkoły,

➢ ocena realizacji programu kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej  
w ramach poszczególnych dyscyplin, w tym postępów badawczych doktorantów w 
odniesieniu do przyjętego indywidualnego programu badawczego,

➢ podejmowanie decyzji o zaliczeniu formalnym w ramach określonych dyscyplin i 
kolejnych semestrów kształcenia doktorskiego w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej,

➢ zatwierdzanie indywidualnych kursów (przedmiotów) doktorantów

➢ wyrażanie zgody na przesunięcie terminu zaliczenia kolejnych semestrów kształcenia
w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej

Zastępca dyrektora – koordynator dyscyplin
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

Opieka nad doktorantem na uczelni - rola promotora
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➢ wspiera rozwój naukowy doktoranta

➢ zapewnia wskazówki, dostęp do placówek badawczych, finansowanie badań

➢ pomaga doktorantowi skorzystać ze środków na infrastrukturę badawczą

➢ pomaga zdefiniować zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjną

➢ monitoruje i ocenia postępy badań oraz zaangażowanie doktoranta w prace 

badawczą

➢ pomaga zdefiniować temat/cele rozprawy doktorskiej oraz pomaga w procesie jej 

realizacji

➢ pomaga w przygotowaniu indywidualnego planu badawczego, w tym harmonogramu 

przygotowania rozprawy doktorskiej

➢ opiniuje indywidualny plan badawczy oraz raport z realizacji indywidualnego planu 

badawczego, który podlega ocenie śródokresowej

➢ bierze udział w niektórych działaniach związanych z oceną śródokresową

➢ raz w roku dokonuje oceny pracy naukowej doktoranta (ankieta)

➢ przygotowuje opinię rozprawy doktorskiej przed jej złożeniem



Spotkanie informacyjne dla doktorantów
i promotorów

➢ udział w procesie kształcenia doktoranta i dbanie o jego najwyższą jakość

➢ założenie zadania finansowego na realizację doktoratu wdrożeniowego

➢ zapewnienie doktorantowi niezbędnej pomocy w badaniach

➢ pomoc w uzyskaniu dostępu do zestawu narzędzi/zaplecza badawczego oraz 
zapewnieniu środków finansowych na badania i technicznej wykonalności ich realizacji

➢ opiniowanie wniosków formalnych doktoranta, np. o wydłużenie terminu złożenia 
rozprawy doktorskiej

➢ poinformowanie Dyrektora Szkoły o zaistnieniu przesłanki do skreślenia doktoranta ze 
studiów doktoranckich w przypadku niewypełniania przez doktoranta obowiązków

➢ występowanie do Rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w razie potrzeby 
(np. w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej lub naruszenia zasad 
rzetelności w badaniach naukowych)

Opieka nad doktorantem na uczelni - zobowiązania promotora 
(wybrane)
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów
i promotorów

➢ koordynuje  przebiegu prac badawczych doktoranta w firmie

➢ co roku składa opinię o postępach w realizacji doktoratu

➢ po drugim roku kształcenia składa podsumowanie pracy doktoranta za okres 2 lat,

➢ zapewnia dostęp do wszystkich pomiarów, materiałów itp.

➢ jest w stałym kontakcie z promotorem doktoranta

Opieka nad doktorantem w firmie - rola opiekuna pomocniczego
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

Coroczne akcje ankietyzacyjne i listy potencjalnych promotorów

Funkcję promotora może pełnić osoba posiadająca uprawnienia na podstawie Ustawy

oraz nieobjęta zakazem pełnienia tej funkcji wynikającym z Ustawy lub Regulaminu Szkoły

Doktorskiej Wdrożeniowej

Promotorem może zostać jedynie osoba, która:

znajduje się na liście osób posiadających zgodę na pełnienie funkcji promotora,

przed rozpoczęciem rekrutacji przedstawiła aktualną ankietę promotora,

spełnia inne warunki określone w Regulaminie.

.
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

Rola potencjalnego promotora w procesie rekrutacji 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na PG przed rejestracją
w systemie elektronicznym zobowiązany jest dokonać wyboru potencjalnego promotora.

Kandydat musi na etapie składania dokumentów przedstawić oświadczenie potencjalnego promotora, 

wybranego z listy promotorów, o:

odbyciu z kandydatem rozmowy dotyczącej tematyki badawczej planowanej do realizacji 
w ramach pracy doktorskiej,

podjęciu się promotorstwa nad kandydatem w przypadku jego przyjęcia do szkoły 
doktorskiej,

zapewnienia miejsca do prowadzenia pracy naukowej, środków finansowych niezbędnych 

do pokrycia kosztów materiałów i uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz w 

przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych dostępu do niezbędnej 
aparatury badawczej (wsparcie w korzystaniu ze środków ministerialnych).
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

Miejsce promotora oraz opiekuna  pomocniczego w procesie 
kształcenia 

Decyzję o wyznaczeniu promotora i promotora pomocniczego, opiekuna

pomocniczego w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej podejmuje Dyrektor Szkoły.

➢ Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego powinien zostać wcześniej

uzgodniony między promotorem a doktorantem. Wymagane jest przy tym wskazanie

przez kierownika jednostki organizacyjnej finansującej proces nadania stopnia doktora

źródła finansowania kosztów wynagrodzenia promotora pomocniczego.

➢ Opiekun pomocniczy zgodnie z Programem Doktorat Wdrożeniowy może być osoba

wskazana przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu

spełniająca jeden z poniższych warunków:

a) posiada stopień doktora lub

b) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności

naukowej, lub

c) posiada znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze

gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego,

konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego o ponadlokalnym zakresie

oraz trwałym i uniwersalnym charakterze 17



Spotkanie informacyjne dla doktorantów
i promotorów

Odpowiedzialność promotora i promotora pomocniczego

Do obowiązków promotora należy:

1) udział w procesie

kształcenia doktoranta:
określenie wraz z 

doktorantem tematyki 
pracy doktorskiej i 

założeń do jej 
realizacji

pomoc 
doktorantowi w 

przygotowaniu IPB 

opiniowanie IPB i 
raportu z realizacji 

IPB

współpraca z komisją 
dokonującą oceny 

jakości opieki 
promotorskiej w czasie 
oceny śródokresowej

dokonywanie raz w 
roku oceny postępów 

w pracy naukowej 
doktoranta 

udzielanie wskazówek 
metodycznych i 

pomoc w zdobywaniu 
doświadczeń 

dydaktycznych

udzielanie 
doktorantowi 

niezbędnej pomocy 
merytorycznej i 

metodycznej w pracy 
naukowej

sporządzenie opinii 
na temat 

przygotowanej przez 
doktoranta rozprawy 

doktorskiej

monitorowanie 
stopnia 

zaangażowania w 
prace badawcze 
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

Odpowiedzialność promotora i promotora pomocniczego

• zapoznanie się i przekazanie doktorantom informacji nt. PRK 8 i procesu nadawania
stopnia doktora

• opiniowanie wniosków o przedłużanie kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz terminu
złożenia rozprawy doktorskiej;

• przygotowanie opinii o doktorancie,

• poinformowanie Dyrektora Szkoły o zaistnieniu przesłanki do skreślenia z listy doktorantów,

• wnioskowanie do Rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Promotor może w uzasadnionych przypadkach zrezygnować z pełnienia swojej funkcji.

Promotor pomocniczy może być odwołany z funkcji na umotywowany pisemny

wniosek promotora lub na pisemny wniosek doktoranta, po uzyskaniu zgody
promotora.

Decyzję o odwołaniu lub zmianie promotora i promotora pomocniczego podejmuje
Dyrektor Szkoły.
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

Dokumentacja związana z procesem kształcenia

Proces kształcenia w szkole doktorskiej wdrożeniowej i dokumentacja z nim

związana:

❑ zapisy ustawowe

✓ oskładkowane stypendium doktoranckie dla wszystkich doktorantów,

✓ bezpłatne kształcenie dla wszystkich doktorantów,

✓ obowiązkowe ubezpieczenie społeczne

✓ ocena śródokresowa w połowie kształcenia

✓ kształcenie w szkole kończy się złożeniem rozprawy, a nie obroną

❑ wymogi 8 PRK

❑ ewaluacja szkoły

❑ Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej – moduły, efekty

kształcenia

❑ Regulamin Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej – obowiązki doktorantów i

promotorów
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

➢ określenie tematu badań i ich celu,

➢ plan i harmonogram badań ze wskazaniem mierzalnych osiągnięć pozwalających ocenić 
postęp pracy 

➢ orientacyjny termin złożenia rozprawy doktorskiej,

➢ przypisanie efektów uczenia się zgodnych z wymaganiami poziomu 8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji (PRK) poszczególnym elementom planu badawczego

➢ Indywidualny plan badawczy powinien być przygotowany w języku polskim wg szablonu,

➢ Indywidualny plan badawczy musi zostać zatwierdzony przez promotora i oceniony przez 
promotora pomocniczego (o ile jest wyznaczony),

➢ doktorant przedstawia Indywidualny plan badawczy dyrektorowi Szkoły w ciągu 12 miesięcy 
od daty rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej.

Indywidualny plan badawczy 
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

➢ jest zgodny z rozporządzeniem - Polska Rama Kwalifikacji - poziom 8.

➢ ramowy program kształcenia jest zatwierdzany przez Senat Uczelni

➢ wszystkie kursy prowadzone są w języku polskim 

➢ kursy są określane przez każdą dyscyplinę, a następnie zatwierdzane przez Radę Szkoły  

➢ do pewnego stopnia (zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych przedmiotów w dyscyplinie ) 
mogą być modyfikowane  

➢ każda taka zmiana wymaga zatwierdzenia przez koordynatora i promotora

➢ kursy mogą być prowadzone zdalnie jako zajęcia online na uczelnianej platformie e-
learningowej (eNauczanie)

Program kształcenia doktorantów
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Spotkanie informacyjne dla doktorantów 
i promotorów

➢ Szkolenie BHP (obowiązkowy e-kurs)

Moduł 1 i 2 - zajęcia dydaktyczne

➢ Moduł dydaktyczny 1a (zajęcia obowiązkowe) - obejmujący zajęcia dające podstawową 
wiedzę dla branży związanej z obszarem badawczym doktoranta 

➢ Moduł dydaktyczny 1b (zajęcia fakultatywne) - obejmujący zajęcia dostarczające 
konkretnej wiedzy, odpowiadającej obszarowi badawczemu doktoranta oraz rozwijające 
umiejętności doktoranta w ramach zagadnień poruszanych w rozprawie doktorskiej 

➢ Moduł dydaktyczny 2 (zajęcia obowiązkowe i fakultatywne) - obejmujący zajęcia 
rozwijające umiejętności kompetencyjne i społeczne.

Warsztaty naukowe i szkolenia mogą być organizowane poza szkołą doktorską i 
uznawane jako realizacja programu kształcenia w trybie indywidualnym,

po uprzedniej akceptacji promotora i dyrektora Szkoły.

> Obszar I - umiejętności dydaktyczne 
> Obszar II - warsztat pracy badacza 
> Obszar III - kompetencje społeczne

Program kształcenia doktorantów
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➢ Moduł dydaktyczny 3 (obowiązkowe seminarium doktoranckie, obowiązkowe seminarium 
w katedrze/instytucie, obowiązkowe publikacje naukowe i obowiązkowe wystąpienia 
konferencyjne)

rozwijanie umiejętności zawodowych obejmujących prezentację badań naukowych i 
udział w nauce międzynarodowej (przygotowanie doktorantów do pracy o charakterze 
badawczo-rozwojowym), prowadzonych pod opieką naukową promotora w związku z 
indywidualnym planem badawczym doktoranta 

Uwaga: Obowiązkowe

Publikacja w czasopismach –doktorant zobowiązany jest w czteroletnim toku studiów do 
opublikowania jednego artykułu naukowego

Wystąpienia na konferencjach - w języku polskim

Program kształcenia doktorantów
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➢ Moduł 4 (sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu badawczego) - ocena śródokresowa  

W połowie okresu kształcenia doktorant podlega ocenie śródokresowej 
zgodnie z art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce.

Terminarz dotyczący oceny śródokresowej

• Zebranie dokumentacji od doktorantów(raport śródokresowy, raport z realizacji indywidulanego planu 
badawczego wraz z załącznikami) koniec sierpnia (liczy się data zatwierdzenia dokumentu w systemie 
przez promotora).

• Przekazanie dokumentacji komisji nastąpi na początku września

• Ocena raportów przez członków komisji  wrzesień ( wg regulaminu 30 dni od otrzymania raportu)

• Przekazanie uwag  doktorantów do ewentualnych negatywnych recenzji pierwsza połowa października

• Rozmowy z doktorantami i promotorami (online) druga połowa października , przy czym dokładne 
terminy rozmów z poszczególnymi doktorantami i promotorami zostaną wyznaczone przez 

przewodniczącego danej komisji w uzgodnieniu z pozostałymi członkami.

Program kształcenia doktorantów
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➢ Moduł 5 przygotowanie do egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej 
bez zajęć zorganizowanych według indywidualnego zakresu i harmonogramu 
(zakłada się minimum 120h)

Program kształcenia doktorantów
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Platforma moodle e-learningowa PG (eNauczanie) -
https://enauczanie.pg.edu.pl/

Program kształcenia doktorantów
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Sprawozdawczość

DOKTORANT PROMOTOR

Sprawozdanie semestralne z przebiegu pracy 
naukowej/kształcenia w  Szkole Doktorskiej 
Wdrożeniowej

Ankieta oceny postępów doktoranta
Promotor po I, II i IV semestrze będzie zobowiązany 
wypełnić ankietę oceny postępów doktoranta

Sprawozdanie roczne z przebiegu pracy 
naukowej/kształcenia w Szkole Doktorskiej 
Wdrożeniowej wraz z załącznikami                                                                            
załącznik nr 1- opis postępów doktoranta
załącznik nr 2 - wykaz aktywności naukowych                                                                         
załącznik nr 3- opinia promotora o postępach w realizacji 
doktoratu                                                                         
załącznik nr 4- opinia opiekuna pomocniczego o 
postępach w realizacji doktoratu 
Indywidualny Plan Badawczy

Indywidualny Plan Badawczy
Do końca pierwszego roku (do końca września) doktorant 
zobowiązany jest przedstawić indywidualny plan 
badawczy (IPB) przygotowany w języku polskim w 
porozumieniu z promotorem.

Ocena śródokresowa 
Po drugim roku kształcenia doktorant podlega ocenie  
śródokresowej, podczas której musi m.in. przedstawić 
raport realizacji                                                              
indywidualnego planu badawczego w języku polskim.

Ocena śródokresowa
Po drugim roku kształcenia doktorant podlega ocenie 
śródokresowej, podczas której musi m.in. przedstawić 
raport z realizacji indywidualnego planu badawczego w 
języku polskim. Ocenie podlega również opieka 
promotorska
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➢ postępować zgodnie z Regulaminem, treścią ślubowania, zasadami etyki naukowej, 
obowiązującego prawa oraz innymi przepisami obowiązującymi w Szkole Doktorskiej 
Wdrożeniowej

➢ realizować indywidualny program kształcenia doktorantów, uczestniczyć w zajęciach, praktykach, 
przystępować do egzaminów i uzyskiwać zaliczenia z przedmiotów i modułów objętych tym 
programem, 

➢ systematycznie realizować indywidualny plan badawczy pod opieką i kierunkiem promotora, 

➢ prowadzIć badania w jednostce organizacyjnej, w której pracuje promotor lub w podmiocie, który 
wyraził zgodę na kształcenie w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej,

➢ uczestniczyć w konferencjach naukowych, na które został skierowany,

➢ raportować postęp badań i poddawanie się ocenie śródokresowej, 

➢ wykorzystać przysługujące mu przerwy wypoczynkowe - każdy urlop musi być zarejestrowany w 
systemie MojaPG (terminy przerw ustala Doktorant w porozumieniu z promotorem), 

➢ informować Biuro Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej o zmianach w swoich danych osobowych i 
adresie, zmianach dotyczących zatrudnienia w firmie i zmianach opiekuna pomocniczego w 
firmie (wymaga akceptacji) 

Obowiązki doktoranta
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➢ Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy. 
Zakaz ten odnosi się do każdej formy zatrudnienia:

•umowa o pracę, 

•umowa zlecenie, 

•umowa o dzieło, 

•prowadzenie działalności gospodarczej. 

Wyjątki: 

➢ zatrudnienie w projekcie badawczym (NCN, NCBiR)

Zatrudnianie doktorantów
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➢ Każdy doktorant przyjęty do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w ramach programu 
„Doktorat wdrożeniowy” otrzymuje podwyższone w stosunku do kwoty ustawowej 
stypendium doktoranckie przez okres nie dłuższy niż cztery lata kształcenia :

➢ 3.450 zł brutto– do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa

➢ 4.450 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa

Stypendium doktoranckie wypłacane w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” jest wolne 
od podatku, jednak zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podlega 
oskładkowaniu ZUS, ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.

➢ Stypendium wypłacane jest pod koniec miesiąca po otrzymaniu środków z Ministerstwa

➢ Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant posiadający stopień naukowy 
doktora.

WAŻNE!

Stypendium w kolejnym roku akademickim jest wypłacane po otrzymaniu z ministerstwa 
informacji o pozytywnej ocenie raportu rocznego

Stypendia doktoranckie
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Kwestie finansowe związane z kształceniem w szkole
i prowadzeniem badań 

➢ Dodatkowe stypendia (poza szkołą):

• Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców

• Stypendia projektowe (np. stypendia zadaniowe z projektów POWER na uczelni)

• Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego (Premia za publikacje naukowe i

patenty, Stypendia przyznawane na indywidualnych zasadach)

• Stypendia IDUB (Nitrogenium)

• Stypendia z grantów badawczych (w dyspozycji promotora)

• Stypendia z innych instytucji (np. fundacji, więcej informacji na stronie)

• Stypendia START

➢ Projekty

• Program finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020

• Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry

akademickiej
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➢ Ubezpieczenie społeczne
Doktorant podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w zakresie składek 
emerytalnych i rentowych oraz ubezpieczenia wypadkowego. Składka chorobowa jest 
dobrowolna, a ponieważ pomniejsza wysokość wypłacanego stypendium, nie polecamy 
doktorantom ubiegania się o nią.Zgłoszenie do ubezpieczenia i wszelkie zmiany danych 
podlegają zgłoszeniu na podstawie złożonego w biurze oświadczenia (wg wzoru) i 
odpowiedniego formularza ZUS.

➢ Ubezpieczenie zdrowotne
Wymogiem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest posiadanie przez doktoranta statusu 
osoby zatrudnionej na pełen etat na umowę o pracę, składki zdrowotne potrącane są z 
tego tytułu, a doktorant nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu na uczelni.

➢ Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych 
wypadków
Ubezpieczenie OC i NNW jest dobrowolne i opłacane indywidualnie przez doktoranta. 
możliwość wykupienia ubezpieczenia u brokera ubezpieczeniowego (ubezpieczenie 
prywatne).

Ubezpieczenia, którym podlegają doktoranci

32



Spotkanie informacyjne dla doktorantów
i promotorów

➢ Doktorant ma prawo do przerw wypoczynkowych nieprzekraczających 8 tygodni w 
roku.

• Terminy przerw wypoczynkowych ustala doktorant w porozumieniu z promotorem w 
sposób umożliwiający wykonywanie obowiązków, uwzględniając terminy wolne od zajęć
ogłoszone w kalendarzu akademickim szkoły (ok. 01 lipca – 30 sierpnia)

• Doktorant powinien zawsze poinformować promotora o planowanej nieobecności i jej 
przyczynie oraz uzyskać jego zgodę.

Przerwy na odpoczynek i zwolnienia lekarskie
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➢ Procedura, która jest opisana na naszej stronie internetowej, dotyczy wszystkich wyjazdów 
(konferencja, szkolenie, warsztat, staż, projekt lub mobilność w ramach programu Erasmus+)

Zasady rozliczania mobilności doktorantów (w ramach studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej) 

reguluje § 3 Zarządzenia Rektora nr 32/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. 

Wyjazdy doktorantów

➢ Przed wpisaniem mobilności (konferencja, warsztaty, szkolenie itp.) do systemu mojaPG należy ze

strony SDW z zakładki > Organizacja i akty prawne pobrać „Podanie o pokrycie kosztów podróży”,

uzupełnić swoje dane i uzyskać podpis osoby odpowiedzialnej za dofinansowanie, a następnie wypełnić
eDokument w systemie mojaPG w aplikacji "Student": wDokument:

Zgłoszenie wyjazdu doktoranta - podanie o pokrycie kosztów wyjazdu i wyrażenie zgody, wgrać 

wypełnione podanie i przekazanie je do zatwierdzenia promotorowi

➢ Reszta podpisów zostanie zebrana elektronicznie przez szkołę, a doktorant otrzyma zwrotny numer

wniosku. Kopia wniosku jest przechowywana w aktach doktoranta w biurze szkoły.

Wprowadzając mobilność (konferencję, szkolenie, warsztaty itp.) w systemie mojaPG w aplikacji „Wyjazdy”, należy podać dane 

identyfikujące osobę wyjeżdżającą jako doktoranta szkoły, tak aby wyjazd był widoczny dla pracowników szkoły:

Stanowisko: Doktorant

Jednostki administracji: Szkoła Doktorska Wdrożeniowa 34
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Wsparcie psychologiczne doktorantów

„Strefa komfortu PSRP” to projekt skierowany do wszystkich studentów i doktorantów z całej Polski
polegający na wsparciu psychologicznym.

W ramach tej inicjatywy każdy doktorant będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online
(również w języku angielskim) oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów.

Ponadto każdy student i doktorant Politechniki Gdańskiej, może skorzystać z bezpłatnej pomocy

psychologa i psychoterapeuty.

Kontakt: Punkt konsultacyjny mieści się na ul. Mickiewicza 9/11 w Gdańsku.

Klinika Psychiatrii Dorosłych UCK oraz Kliniczny Oddział Ratunkowy
UCK (dzięki uprzejmości GUMed)
Konsultacje psychiatryczne oraz psychologiczne są dostępne
całodobowo i bezzwłocznie w ramach dyżuru Kliniki Psychiatrii
Dorosłych UCK. W przypadku potrzeby konsultacji, student może
zgłosić się do Klinicznego Oddziału Ratunkowego UCK, w którym jest
dostępna konsultacja psychiatryczna, a w dalszej kolejności wsparcie
psychologiczne.
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Elektroniczna Legitymacja Doktoranta

➢ Elektroniczna Legitymacja Doktoranta to plastikowa karta z wbudowanym bezstykowym

mikroprocesorem. Zawiera zdjęcie oraz dane osobowe doktoranta, datę ważności 

dokumentu oraz widoczny zapis uprawnień doktoranta do ulg potwierdzony małym 

hologramem. Legitymacja musi być co roku przedłużana w Biurze Szkoły Doktorskiej 

Wdrożeniowej.

Legitymacja pełni rolę 4 dokumentów:

• tradycyjnej legitymacji doktoranta,

• karty bibliotecznej,

• karty miejskiej.

• karty wjazdu na parking PG.

Kontakt dla Elektronicznej 

Legitymacja doktoranta:

Uniwersyteckie Centrum Personalizacji

Budynek B, pokój nr 202,

tel. +48 58 347 22 58, 

+48 58 347 19 32

e-mail: els@pg.edu.pl
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Inne ważne informacje dla doktorantów > Platforma MojaPG
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Kontakt z biurem

Kampus Politechniki Gdańskiej
ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk

Biuro Szkoły Doktorskiej 

Wdrożeniowej

Budynek Główny (nr 1), sala 209
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Kontakt z biurem

Biuro Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

39

Adres: Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Gmach Główny, pok. 209

mail: sdw@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 60

Pracownicy Biura:
Obsługa administracyjna:

mgr Beata Kucharska

e-mail: beata.kucharska@pg.edu.pl

e-mail: sdw@pg.edu.pl

tel. +48 58 348 65 60

mailto:sdw@pg.edu.pl
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Kontakt z biurem
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Godziny przyjmowania doktorantów:

Poniedziałek: 10:00 - 13:30

Wtorek: 10:00 - 13:30

Środa: nieczynne

Czwartek: 8:00 - 11:30

Piątek: 8:00 - 11:30 

Przed wysłaniem do nas maila 

prosimy o zapoznanie się z naszą 

stroną internetową i 

publikowanymi na niej 

aktualnościami.

Znajdziesz tam odpowiedzi na 

większość swoich zapytań. 

Proszę czytać wszystkie e-maile 

które wysyłamy regularnie, a także 

sprawdzać harmonogram zajęć 

e-mail: sdw@pg.edu.pl

https://pg.edu.pl/szkola-doktorska-wdrozeniowa
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska-wdrozeniowa/ksztalcenie-w-szkole
mailto:sdw@pg.edu.pl
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➢ Prosimy o wysyłanie wiadomości TYLKO za pomocą oficjalnego konta 
pocztowego w domenie pg.edu.pl (Politechnika Gdańska)

Władze Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej oraz Biuro Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej będą 
odpowiadać na maile wysyłane przez doktorantów wyłącznie z adresu mailowego o adresie 
@pg.edu.pl / @student.pg.edu.pl (domena Politechniki Gdańskiej).

Kontakt z biurem
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Zakończenie

Dziękujemy za uwagę.
Życzymy udanego roku akademickiego!




