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Gdańsk, 17 listopada 2015 r. 

 

 

Komisja Stypendialna dla młodych doktorów 

w obszarze „Nowoczesne Technologie” Projektu „Advanced PhD” 

 

 

Informacja ws wyników oceny sprawozdań   

z realizacji programu rozwoju karieru naukowej, złożonych przez młodych doktorów 

– stypendystów projektu „Advanced PhD” w roku akademickim 2013/2014, 

skierowanych do ponownej oceny po zakończeniu roku akademickiego 2014/2015 

 

Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu stypendiów przyznawanych za osiągnięcia naukowe ze 

środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów 

doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów 

Strategii Europa 2020” (Projekt „Advanced PhD”), zatwierdzonego przez Radę 

Koordynatorów w dn. 9 października 2013 r. (Regulamin stypendialny): 

"Stypendysta jest zobowiązany po zakończeniu pobierania stypendium do przedstawienia 

sprawozdania z realizacji programu będącego podstawą jego przyznania.  Sprawozdanie to 

będzie oceniane przez Lokalną Komisję Stypendialną. W razie negatywnej oceny Komisja 

może zażądać zwrotu stypendium". 

Termin składania sprawozdań skierowanych do ponownej oceny wraz z dokumentami 

towarzyszącymi został podany do publicznej wiadomości w dn. 3 października 2014 roku i 

upłynął w dn. 16 października 2015 roku.  

W dn. 5 listopada 2015 roku zebrała się Lokalna Komisja Stypendialna powołana przy 

obszarze „Nowoczesne Technologie” Projektu „Advanced PhD” w celu rozpatrzenia 

uzupełnionych sprawozdań młodych doktorów z realizacji programu rozwoju karieru 

naukowej, rozliczających stypendia naukowe  przyznane na rok akademicki 2013/2014 

(konkurs stypendialny nr 1) w ramach projektu, skierowanych do ponownej oceny. Wyniki 

oceny tych sprawozdań prezentujemy w załączeniu. 

 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej dla młodych doktorów: 

dla obszaru „Nowoczesne Technologie” (Wydz.Chem., WFTiMS, WETI) 

 

 

 

dr hab.inż. Maciej Bagiński, prof. nadzw. PG 
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Załącznik.  Wyniki oceny sprawozdań z realizacji programu rozwoju karieru naukowej, złożonych 

przez młodych doktorów – stypendystów projektu „Advanced PhD” w roku akademickim 

2013/2014, skierowanych do ponownej oceny po zakończeniu roku akademickiego 

2014/2015 

LP Nazwisko Imię WYDZIAŁ Ocena 

1 Boczkaj Grzegorz Chem 

pozytywna 
(warunki określone w piśmie skierowanym do 

stypendysty zostały spełnione, a 

dokumentacja uzupełniona w wyznaczonym 

terminie)  

 
 

W imieniu Rady Koordynatorów 

zatwierdzam dn. 17 listopada 2015 roku 

 

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

 

 

Kierownik Projektu 

 

 


