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REGULAMIN WEWNĘTRZNY PROJEKTU „CENTRUM STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH - RO ZWÓJ 

INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLIT ECHNICE GDAŃSKIEJ W 

OBSZARACH KLUCZOWYCH W KONTEK ŚCIE CELÓW STRATEGII EUROPA 2020”  

(Projekt „AdvancedPhD”) DOTYCZ ĄCY PRZYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH NAUCZYCIELI 

AKADEMICKICH (PROFESORÓW WIZYTUJ ĄCYCH)  

NA WYKŁADY DO POLITECHNIKI GDA ŃSKIEJ   

(Projekt POKL.04.03.00-00-238/12) 

 

przyj ęty w dn.  13 listopada 2013 r. przez Rad ę Koordynatorów 

 

§ 1 

1. Regulamin dotyczy stypendiów dla zagranicznych nauczycieli akademickich – profesorów 

wizytujących zaproszonych przez Politechnikę Gdańską, przeprowadzających w ramach swoich 

wizyt wykłady w ramach kluczowych obszarów w kontekście celów Strategii Europa 20201. 

2. Profesorowie wizytujący, o których mowa w ust. 1, nie stanowią nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

Statutu Politechniki Gdańskiej. Są natomiast zatrudnieni zgodnie z Dokumentacją Konkursową 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 1/POKL/4.3/2012 w swoich uczelniach macierzystych, 

w dziedzinach szczególnie istotnych, w kontekście realizacji strategii Europa 2020. 

3. Celem nadrzędnym mobilności profesorów wizytujących jest zwiększenie potencjału 

dydaktycznego Studium Doktoranckiego na Politechnice Gdańskiej oraz transfer zdobytej wiedzy 

naukowo-dydaktycznej i „know-how” do macierzystych jednostek. 

4. Stypendia dla profesorów wizytujących w liczbie określonej w projekcie przyznawane będą na 

podstawie procedury konkursowej określonej w § 2. Niewykorzystane w pierwszym roku realizacji 

projektu stypendia z powodu braku kandydatów przechodzić będą do wykorzystania na drugi rok 

realizacji projektu.  

§ 2 

1. Systemem stypendialnym objęci są aktywni zawodowo pracownicy zagranicznych uczelni 

wyższych (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy wykazują się odpowiednią aktywnością 

                                                 
1 Obszar architektury, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz; Obszar rozwiązań technologicznych w projektowania procesów przemysłowych i 
przetwórczych: Automatyka, Robotyka, Biotechnologia, Bioinformatyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Mechatronika, 
Nanotechnologia, itp.; Budownictwo; Obszar przemysłów kultury, w tym edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w zakresie realizacji obrazu 
telewizyjnego, filmu, fotografii; Obszar techniczno-informatyczny; Obszar elektroniki i telekomunikacji; Energetyka; Logistyka; Inżynieria środowiska, 
ochrona środowiska; Zarządzanie i technologia produkcji w obszarze przemysłu, przetwórstwa, nauk rolniczych, ochrony środowiska; Obszar nauk 
medycznych w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi: pielęgniarstwo, fizjoterapia, geriatria, terapia genowa. 
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naukową (minimum 3 publikacje naukowe opublikowane w czasie pięciu ostatnich latach – czyli 

dla przyjazdów w 2014 r. w okresie 2009-2013). 

2. Przed rozpoczęciem danego semestru Kierownik Projektu będzie ogłaszać konkurs. Rada 

Koordynatorów rozpatrzy zgłoszone wnioski i zatwierdzi przyjazdy profesorów wizytujących na 

dany semestr. 

3. Wnioski – w porozumieniu z kierownikiem danego studium doktoranckiego i koordynatorem 

obszarowym projektu – mogą składać samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni każdej 

jednostki uczestniczącej w Projekcie w ramach obszarów tematycznych wyszczególnionych 

poniżej: 

a. Obszar Budownictwo – Architektura – Inżynieria (obejmuje Wydział Architektury oraz Wydział 

Inżynierii Lądowej i Środowiska), 

b. Obszar Mechatronika (obejmuje Wydział Mechaniczny oraz Wydział Oceanotechniki i 

Okrętownictwa), 

c. Obszar Energetyka, Automatyka i Robotyka (obejmuje Wydział Elektrotechniki i Automatyki), 

d. Obszar Zarządzanie w Przemyśle (obejmuje Wydział Zarządzania i Ekonomii). 

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, odpowiedzialni są za wstępny kontakt z potencjalnym 

kandydatem i potwierdzenie intencji przyjazdu.  

5. Wnioski składane są do Biura Projektu, które przekazuje je Radzie Koordynatorów. 

6. Wzór wniosku zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu. Zawiera on: 

a. Dane dotyczące proponowanego wykładowcy,  

b. Krótki opis przedmiotu, który ma zostać przeprowadzony, 

c. Sylabus przedmiotu, 

d. Dane zapraszającego pracownika Politechniki Gdańskiej, 

e. Proponowany termin przyjazdu profesora wizytującego. 

7. Do wniosku należy dołączyć skrócone CV kandydata, wyszczególniające najważniejsze 

publikacje potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w ust. 1. 

8. Zgłoszenie wykładowcy oznacza Jej /Jego gotowość do przeprowadzenia wykładu w języku 

angielskim dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich w wymiarze 15 godzin 

dydaktycznych, zgodnie z programem określonym we wniosku.  

9. Zgłoszenie wykładowcy oznacza jednocześnie zobowiązanie się zapraszającego do zapewnienia 

co najmniej 8-osobowej grupy uczestników składającej się z doktorantów studiów stacjonarnych 

Politechniki Gdańskiej objętych projektem. 

§ 3 

1. Stypendium przyznawane jest na podstawie decyzji Rady Koordynatorów. 
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2. Stypendia w wysokości 10.000 zł mają charakter stypendium przyjazdowego  i przyznawane są 

na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Gdańsku.  

3. Stypendia wypłacane są jednorazowo w trakcie wizyty profesora wizytującego na uczelni.  

4. Pobyt profesora wizytującego na Politechnice Gdańskiej zostanie udokumentowany listą / listami 

obecności doktorantów biorących udział w zajęciach dydaktycznych oferowanych przez 

przyjeżdżającego profesora. 

§ 4 

Regulamin wchodzi w życie z mocą od 13 listopada 2013. 

 

 
Gdańsk, 13 listopada 2013  W imieniu Rady Koordynatorów 

dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. nadzw. PG 
   

 
 
 
 

  Kierownik Projektu 
 

 


