
Regulamin przyjęty Uchwałą RDN IŚGiE nr 48/2022 z 16.11.2022 r., obowiązujący w postępowaniach 
doktorskich z zatwierdzeniem Recenzentów po 16.11.2022 r. 
 

 
Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich 

Politechnika Gdańska 
Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka 

 
Decyzję o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej, charakteryzującej się szczególnymi walorami 
poznawczymi i / lub aplikacyjnymi, podejmuje Rada Dyscypliny IŚGiE w głosowaniu tajnym. 
Do uzyskania wyróżnienia niezbędne jest poparcie wniosku przez co najmniej 2/3 obecnych 
na posiedzeniu, uprawnionych do głosowania członków Rady.  
 
Warunki wyróżniania rozpraw doktorskich:  

1. Rozprawa doktorska może być wyróżniona, jeżeli dwóch recenzentów przedstawi  
w swojej recenzji lub zgłosi do protokołu podczas posiedzenia Komisji Doktorskiej 
wniosek o wyróżnienie, wskazujący na te elementy rozprawy, które zdaniem 
recenzenta stanowią o jej wyróżniającym charakterze.  

2. Doktorant zdał egzamin z dyscypliny podstawowej na ocenę minimum 4,5.  

3. Dodatkowo musi być spełniony jeden z poniższych warunków:  

• Kandydat jest pierwszym współautorem przynajmniej 2 artykułów o charakterze 
badawczym, opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach 
posiadających Impact Factor, uwzględnionych w aktualnym wykazie czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz 
z przypisaną liczbą punktów MEiN, przy czym przynajmniej jeden z tych 
artykułów został opublikowany w czasopiśmie znajdującym się w roku 
opublikowania artykułu w percentylu 75 i wyższym wg wskaźnika CiteScore bazy 
Scopus  

• Kandydat jest współautorem udokumentowanej procedury lub 
udokumentowanego rozwiązania technologicznego, wdrożonego w praktyce 
przemysłowej, które było przedmiotem rozprawy doktorskiej. 

 

 

 

 

 

 

 



Regulations for dissertations which will be reviewed after 16.11.2022 r. 

Doctoral dissertation distinction rules  

Gdańsk University of Technology 

Environmental Engineering, Mining and Energy  

 

The decision to distinguish a doctoral dissertation with special cognitive and / or application 
qualities is made by the Council of the Scientific and Research Discipline of Environmental 
Engineering, Mining and Energy in a secret ballot. In order to obtain the distinction, the 
application has to be sustained by at least 2/3 of the Board members present at the meeting 
and entitled to vote.  

Requirements for doctoral dissertation distinction:  

1. A doctoral dissertation may be distinguished if two reviewers include in their review  
or submit during a session of the Council of the Scientific and Research Discipline an 
application for the distinction, containing a justification indicating the elements of the 
dissertation which in their opinion constitutes its distinctive character. 

2. The doctoral student passed the basic discipline examination with a minimum grade 
of 4.5.  

3. Additionally, one of the following conditions must be fulfilled:  

• The candidate is the first co-author of at least 2 research articles, published  
or accepted for publication in journals with an Impact Factor, included in the current 
list of scientific journals and reviewed materials from international conferences with 
points assigned by the Ministry of Science and Higher Education, whereas at least 
one of these articles was published in a journal with 75th percentile and higher  
in the year of publication of the article, according to the Scopus CiteScore index. 

• The candidate is the co-author of a documented procedure or documented 
technological solution, implemented in industrial practice, which was the subject  
of the doctoral dissertation. 
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