NIEZBĘDNIK
NIEZBĘDNIK DOKTORANTA
DOKTORANTA
PIERWSZEGO
PIERWSZEGO ROKU
ROKU

2022/2023
2022/2023

Słowo od JM Rektora
Szanowni Państwo, Drodzy Doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego!
Z radością witam wszystkich doktorantów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach doktorskich
Uniwersytetu Gdańskiego i stają się tym samym
członkami naszej akademickiej społeczności –
młodej, prężnej i otwartej na wyzwania współczesnego świata. Za nami pięćdziesiąt lat budowania
podstaw rozwoju uniwersytetu. W tym czasie
powstały nowe jednostki prowadzące badania
w zakresie ponad dwudziestu dyscyplin naukowych reprezentujących trzy dziedziny: nauki ścisłe
i przyrodnicze, nauki humanistyczne oraz nauki
społeczne. Zbudowaliśmy nowoczesną infrastrukturę badawczą i dydaktyczną. Przed nami kolejne
lata wzmacniania potencjału naukowego, ale też
wyznaczania nowych kierunków rozwoju tak, aby
w połowie XXI wieku wejść do ścisłej czołówki
uczelni europejskich. Krokiem do osiągnięcia tego
celu jest udział w projekcie zrzeszającym uniwersytety w ramach programu SEA-EU łączącego
potencjał sześciu europejskich uczelni położonych
nad wszystkimi morzami naszego kontynentu.
Zacieśniamy również współpracę z partnerami
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trójmiejskimi w ramach Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita i razem z Politechniką Gdańską oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
podejmujemy działania na rzecz uwspólnienia
rozwiązań organizacyjnych ale też budowania
międzyuczelnianych zespołów badawczych i tworzenia zintegrowanej oferty dydaktycznej.
XXI wiek stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. Próbujemy szukać odpowiedzi na pytania
dotyczące tego, co w nas i wokoło nas jest prawdą,
a co tylko przypuszczeniem. Wielkim szczęściem
jest udział w procesie poznawczym, możliwość
formułowania hipotez i ich weryfikacja, a wszystko w wyniku żmudnej, zaplanowanej na kilka lat,
pracy naukowej, którą właśnie Państwo rozpoczynacie. Mam nadzieję, że wasza rozpoczynająca się
przygoda naukowa w szkołach doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego pomoże Państwu spełnić
marzenia i doskonale przygotuje warsztatowo do
realizacji planów badawczych, których wykonanie
wzmocni uniwersytecki dorobek naukowy.
Z najlepszymi życzeniami!
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
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Nauka jest poszukiwaniem prawdy
Wywiad z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia,
dr. hab. Arnoldem Kłonczyńskim, prof. UG

▶ Od czego rozpocząć pracę nad doktoratem?
Nauka jest poszukiwaniem prawdy. Dlatego najważniejszym krokiem, który wiąże się z rozpoczęciem pracy badawczej jest dostrzeżenie problemu,
którego rozwiązanie zbliży nas do prawdy, czyli
naukowego ustalenia odpowiedzi na postawione
pytania. Umiejętność właściwego sformułowania
problemu badawczego wskazuje na dojrzałość
młodego naukowca. Wokół tego kroku toczyć się
powinna pogłębiona dyskusja połączona z namysłem nad tym, co wnosi do poznania danej
dziedziny tak postawiony cel badawczy.
▶ Jakich rad udzieliłby Pan Rektor osobom
rozpoczynającym pracę nad doktoratem?
Celem naukowca jest zaplanowanie i realizacja
badań naukowych związanych z daną dyscypli-

ną. Celem nie jest napisanie doktoratu tak, jak
dla dojrzałego badacza celem nie jest napisanie
artykułu naukowego czy monografii. Badania są
prowadzone po to, by zgłębić temat, postawić
pytania badawcze, zastosować właściwe metody
i sformułować wnioski. Ten ostatni punkt łączy
się ściśle z doktoratem, który jest przecież „zapisem” czy też „relacją” z przeprowadzenia badań
i formą zaprezentowania ich efektów. „Praca nad
doktoratem”, jak to ujęto w pytaniu, jest niczym
innym jak tylko projektem badawczym zakończonym tekstem ujętym w odpowiednią strukturę,
tekstem prezentującym cały proces dochodzenia
do wyników. Otwartość na dyskusję, szczególnie
z opiekunem naukowym, ale też z innymi przedstawicielami danej dyscypliny, pomoże dotrzeć
całość procesu, którego zwieńczeniem jest dysertacja.
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Słowo od przewodniczącego
Rady Doktorantów
Witam Was serdecznie w imieniu Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego!
Cieszę się, że tak wiele osób zdecydowało się rozpocząć edukację w szkołach doktorskich właśnie
na Uniwersytecie Gdańskim – największej uczelni na Pomorzu, która cały czas dynamicznie się
rozwija, poszerza swoją ofertę dydaktyczną, dba
o jakość kształcenia i wszechstronny rozwój doktorantów.
Uniwersytet Gdański stwarza doktorantom
szerokie możliwości realizowania swoich pasji
i rozwijania zainteresowań, między innymi w samorządzie doktorantów, Centrum Aktywności
Studenckiej i Doktoranckiej, Akademickim Centrum Kultury, Akademickim Związku Sportowym,
kołach naukowych i organizacjach doktoranckich,
a także poprzez uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych wymianach doktorantów. Zachęcam więc Was do jak największej aktywności
w czasie studiów.
Samorząd doktorantów tworzą wszyscy doktoranci uczelni. Do zadań samorządu doktorantów należy reprezentowanie i ochrona interesów
doktorantów, a także współdziałanie z organami
uczelni w sprawach przewidzianych w ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym i w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.
Działania samorządu doktorantów realizowane
są dzięki przedstawicielom wybieranym przez
doktorantów spośród doktorantów. W każdej
szkole doktorskiej działa rada doktorantów danej
szkoły, a na poziomie ogólnouczelnianym Rada
Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Doktoranci mają swoich przedstawicieli w licznych
organach kolegialnych uczelni, między innymi
w komisjach dyscyplinarnych, radach wydziałów,
Senacie, komisjach senackich i uczelnianych. Poprzez udział w pracach tych gremiów staramy się
jak najlepiej reprezentować doktorantów i dbać
o ich interesy.
Przedstawiciele Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego angażują się w działalność
charytatywną, doradzają i pomagają doktorantom
w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów
związanych ze studiowaniem, a także włączają

się w przygotowywanie oprawy najważniejszych
uroczystości odbywających się na Uniwersytecie
Gdańskim i poza jego murami.
Rada Doktorantów poprzez Komisję Budżetową wspiera finansowo działalność doktorantów,
dofinansowując ich udział w konferencjach, szkoleniach oraz kwerendach naukowych.
Organizujemy konferencje, szkolenia, zawody
sportowe i cały szereg różnego rodzaju imprez
kulturalnych oraz kulturalno-rozrywkowych.
Mam zatem ogromną nadzieję, że częściej będziemy spotykać się przy okazji organizowanych
przez nas wydarzeń, a nie przy okazji różnego
rodzaju kłopotów. Szczerze Wam tego życzę.
Z życzeniami powodzenia we wszelkich aktywnościach!
Sebastian Barczak
Przewodniczący Rady Doktorantów
Uniwersytetu Gdańskiego

Samorząd
Doktorantów

Rada Doktorantów jest najwyższym organem sadoktoranci mogą otrzymać dofinansowanie (do
morządu doktorantów
Uniwersytetu
Gdańskiego.
2000 zł) na
wyjazdy
konferencyjne (tylko w wypadNIEZBĘDNIK
DOKTORANTA
PIERWSZEGO
ROKU
2022/2023
Celem naszej działalności jest reprezentowanie
ku wygłaszania referatu lub prezentacji posterowej)
interesów oraz obrona praw wszystkich doktooraz kwerendy naukowe lub szkolenia (do 1000 zł).
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Samorząd doktorantów
Rada Doktorantów jest najwyższym organem samorządu doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.
Celem naszej działalności jest reprezentowanie
interesów oraz obrona praw wszystkich doktorantów uczelni.
FINANSOWANIE

doktoranci mogą otrzymać dofinansowanie (do
2000 zł) na wyjazdy konferencyjne (tylko w wypadku wygłaszania referatu lub prezentacji posterowej)
oraz kwerendy naukowe lub szkolenia (do 1000 zł).
Dystrybuowaniem środków zajmuje się Komisja Budżetowa Rady Doktorantów Uniwersytetu
Gdańskiego.

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego dysponuje budżetem, który jest wydatkowany na
działalność naukową zarówno indywidualnych doktorantów, wydziałowych rad doktorantów, rad
doktorantów szkół doktorskich, jak i organizacji
doktoranckich (np. kół naukowych). Indywidualni

Wszystkich niezbędnych informacji udziela Rada
Doktorantów UG:
https://radadoktorantow.ug.edu.pl/
tel.: 58 523 23 69
e-mail: kacper.wisniewski@ug.edu.pl
rada.doktorantow@ug.edu.pl

Granty
CZYM SĄ GRANTY?
Granty są to środki finansowe powierzone osobie fizycznej, zespołowi lub placówce badawczej
przeznaczone na opłacenie kosztów działalności
badawczej. Środki te można przeznaczać na różne cele, od zakupu niezbędnego sprzętu, przez
koszty podróży, aż po wynagrodzenia zespołu
badawczego.
JAKIE WYMOGI NALEŻY SPEŁNIĆ,
BY OTRZYMAĆ GRANT?
Z uwagi na fakt, iż istnieją rozmaite rodzaje grantów, nikt nie jest w stanie jednoznacznie opisać
uniwersalnych kryteriów, których spełnienie oznaczałoby przyznanie grantu. Zatem na samym
początku warto sprawdzić, czy instytucja, która
oferuje dany grant zechce sfinansować nasze badania (np. czy badania mieszczą się w granicach
jej działalności statutowej itd.)
Jednakże bez względu na to, do jakiej instytucji będziemy składać wniosek, musimy dołożyć
wszelkich starań, aby zaplanować te badania,
które wniosą istotny wkład w postęp nauki czy
rozwój techniki.
JAKIE INSTYTUCJE OFERUJĄ W POLSCE
GRANTY?
Wiele podmiotów, zarówno finansowanych z budżetu państwa jak i prywatnych, oferuje przy-
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znanie środków na badania w postaci grantów,
jednakże na samym początku warto zacząć poszukiwania od poniższych instytucji:
•N
 arodowe Centrum Nauki
•F
 undacja na rzecz Nauki Polskiej
•P
 olsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
JAK UNIWERSYTET GDAŃSKI MOŻE
POMÓC W POZYSKANIU GRANTU?
W strukturze Uniwersytetu Gdańskiego znajdują
się 2 biura, które zajmują się projektami badawczymi:
Biuro Projektów Rozwojowych
Rektorat UG
ul. Jana Bażyńskiego 8
80–309 Gdańsk
pok. R 217–221, piętro II
e-mail: projektyug@ug.edu.pl
tel.: 5
 8 523 24 08; 58 523 23 60
58 523 31 24; 58 523 31 23
58 523 31 72
Biuro Projektów Naukowych
Rektorat UG
ul. Jana Bażyńskiego 8
80–309 Gdańsk
pok. R 204, R 206 i R 230, piętro II
e-mail: projektynaukowe@ug.edu.pl
tel.: 5
 8 523 24 29; 58 523 31 29
58 523 31 04; 58 523 31 35
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Stypendium w szkołach doktorskich
INFORMACJE OGÓLNE
Mimo tożsamej nazwy ze stypendium doktoranckim wypłacanym doktorantom, którzy rozpoczęli
studia doktoranckie przed rozpoczęciem roku
akademickiego 2019/2020, stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej przyznawane jest na
innych zasadach!
Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) stypendium doktoranckie otrzymuje co do zasady każdy doktorant
nieposiadający stopnia doktora.
OKRES WYPŁACANIA
Stypendium doktoranckie będzie wypłacane
przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej
(również w okresie wakacyjnym), maksymalnie
przez okres 4 lat, przy czym do tego okresu nie
wlicza się:
• okresu zawieszenia (kształcenie, na wniosek
doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlo-

pu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy),
• okresu kształcenia w szkole doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej kształcenia i nie
istnieje inna szkoła doktorska prowadząca kształcenie w danej dyscyplinie, a podmiot prowadzący
szkołę doktorską pokrywa osobie, która utraciła
możliwość ukończenia kształcenia, koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
w trybie eksternistycznym.
PIERWSZA WYPŁATA
Doktoranci szkół doktorskich pierwszą wypłatę
z wyrównaniem za poprzedni miesiąc dostaną
w miesiącu następującym po przyjęciu do szkoły
doktorskiej. Doktoranci przyjęci do szkół doktorskich z dniem 1 października dostaną podwójną
wypłatę ok. 20 listopada. Potem stypendium będzie wypłacane co miesiąc, ok. 20 dnia każdego
miesiąca.
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WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
Zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego
stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
•3
 7% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa,
•5
 7% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa.
W praktyce:
•p
 rzed oceną śródokresową: ok. 2104,65 zł netto,
•p
 o ocenie śródokresowej: ok. 3242,29 zł netto.
Po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, w przypadku zatrudnienia
w wymiarze przekraczającym połowę pełnego
wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium,
o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (57% wynagrodzenia profesora).
W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia
wysokości stypendium doktoranckiego stosuje
się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania
zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę
wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa
w przytoczonym powyżej art. 209 ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

ZWIĘKSZONE STYPENDIUM DLA DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% otrzymuje doktorant posiadający:
•o
 rzeczenie o niepełnosprawności;
•o
 rzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
• orzeczenie o całkowitej, częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej
egzystencji, na podstawie art. 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
•a
 lbo orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup
inwalidów i będący osobą niepełnosprawną, na
podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
JAK TERMINOWO OTRZYMAĆ STYPENDIUM
W SZKOLE DOKTORSKIEJ
•n
 ależy w pierwszej kolejności uzupełnić wszystkie
formalności i podpisać ślubowanie w administracji szkół doktorskich,
•n
 astępnie pobrać dokumenty dostępne na stronie www.stypendia.ug.edu.pl w zakładce Stypendia dla doktorantów szkół doktorskich i po
wypełnieniu dostarczyć je do Biura Stypendialnego (pokój 110 w budynku tzw. „starego rektoratu”
przy ul. Bażyńskiego 1a w Gdańsku),
•k
 ażdy doktorant chcący otrzymywać stypendium
w szkole doktorskiej musi dostarczyć albo do
administracji szkół doktorskich albo do Biura
Stypendialnego numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w krajowym
banku; bez tego nie można dokonać przelewu.

Ubezpieczenia
•D
 la doktoranta w szkole doktorskiej obowiązkowe
są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka jest odprowadzana od stypendium,
dlatego m.in. kwota brutto stypendium różni się
od kwoty netto.
• Dobrowolna jest składka chorobowa, która przy
podstawowym stypendium przez pierwsze dwa
lata obniża je o 58,11 zł miesięcznie.
•K
 ażdy doktorant po ukończeniu 26. roku życia,
jeżeli nie pracuje lub nie jest w związku małżeńskim, ma prawo ubezpieczyć się zdrowotnie przy
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uczelni. W tym celu musi złożyć odpowiedni
wniosek, który można znaleźć na stronie www.
stypendia.ug.edu.pl. W tym wypadku składka
na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana
jest przez budżet państwa i nie pomniejsza stypendium otrzymywanego w szkole doktorskiej.
•D
 oktoranci cudzoziemcy spoza krajów Unii Europejskiej mogą ubezpieczyć się dobrowolnie
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Składka na
ubezpieczenie zdrowotne takich osób nie może
być odprowadzana z budżetu państwa.
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Szkoły doktorskie
w Uniwersytecie Gdańskim
Szkoła doktorska jest nową formą kształcenia doktorantów, przygotowującą do uzyskania stopnia
naukowego doktora, utworzoną na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.
zm.), zwanej także Konstytucją dla nauki.
Szkoły doktorskie rozpoczęły swoje funkcjonowanie od roku akademickiego 2019/2020. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed
tym rokiem, kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach. Osoby, które nie mogą kształcić
się w szkole doktorskiej, nadal mają możliwość
przygotowania rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym.
Do szkoły doktorskiej może zostać przyjęta
osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra
lub równorzędny. Kształcenie w szkole doktorskiej
trwa 4 lata (8 semestrów), a zajęcia odbywają
się w trybie stacjonarnym. Ponadto kształcenie
w szkole doktorskiej jest bezpłatne, a każdy z doktorantów szkoły doktorskiej otrzymuje stypendium.
Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie w następujących szkołach doktorskich:

•M
 iędzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego,
•S
 zkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych,
•S
 zkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną szkół doktorskich UG: https://sd.ug.edu.pl/. Można znaleźć
tam wszystkie informacje niezbędne w procesie
kształcenia, takie jak Regulamin Szkół Doktorskich,
programy kształcenia oraz wiele innych aktów
i regulacji prawnych. W razie pytań zachęcamy do
kontaktu z Sekcją ds. Obsługi Szkół Doktorskich,
pełniącą funkcję biura szkół doktorskich.
Sekcja ds. Obsługi Szkół Doktorskich
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, 80–308 Gdańsk, pok. F220
tel.: 58 523 51 74
e-mail: gabriela.bielinska@ug.edu.pl
szkola.doktorska.biotech@ug.edu.pl
szkola.doktorska.hs@ug.edu.pl
szkola.doktorska.sp@ug.edu.pl
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Słowniczek doktoranta
• Indywidualny Plan Badawczy (IPB) to dokument wprowadzony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. W ciągu
pierwszego roku kształcenia doktorant we współpracy z promotorem przygotowuje IPB, czyli
czteroletni plan realizacji projektu doktorskiego,
wskazując cele projektu, znaczenie podejmowanych badań, metody badawcze oraz szczegółowy
plan badań, obejmujący harmonogram realizacji
zaplanowanych zadań i kosztorys. Szczegółowe
zasady przygotowania IPB określone są w regulaminie danej szkoły doktorskiej. Zgodnie z ustawą
doktorant ma obowiązek złożyć IPB w ciągu roku
od rozpoczęcia kształcenia. Kompletny dokument
ze wszystkimi wymaganymi podpisami należy
złożyć w Sekcji ds. Obsługi Szkół Doktorskich.
• Ocena śródokresowa to kolejny element procesu kształcenia doktorantów wprowadzony
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. Ocenę tę przeprowadza się
w połowie cyklu kształcenia. W przypadku szkół
doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie
proces kształcenia trwa cztery lata oznacza to,
że ocena śródokresowa przeprowadzana jest
pod koniec czwartego semestru, czyli we wrześniu lub w lutym danego roku, w zależności od
semestru rozpoczęcia kształcenia. Powoływana odrębnie dla każdej dyscypliny komisja do
przeprowadzenia oceny śródokresowej (jej skład
również określa ustawa) dokonuje oceny realizacji
IPB przez każdego z doktorantów kończących
II rok kształcenia. Podstawą oceny są dostarczone
komisji dokumenty oraz (opcjonalnie) rozmowa
przeprowadzona z doktorantem podlegającym

ocenie. Każdy z poddawanych ocenie doktorantów ma również prawo wystąpić z wnioskiem
o przeprowadzenie rozmowy z komisją. Ocena
może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub
negatywnym.
• Praktyki są obowiązkowe w toku kształcenia, ale
ich wymiar i forma różnią się w poszczególnych
szkołach doktorskich. Rozwiązania obowiązujące w konkretnej szkole najlepiej sprawdzić w jej
programie kształcenia, dostępnym na stronie
szkół doktorskich.
• Sprawozdania doktorantów są podsumowaniem każdego roku kształcenia w szkole doktorskiej, przy czym obejmują one zarówno przebieg kształcenia, jak i (poza doktorantami I roku)
realizację Indywidualnego Planu Badawczego.
Zgodnie z Regulaminem Szkół Doktorskich UG
składane są raz do roku, przy czym każdorazowo
sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez promotora. Termin składania sprawozdania może
być różny: w przypadku doktorantów, którzy
rozpoczęli kształcenie od semestru zimowego
termin ten to 30 czerwca, natomiast doktoranci,
którzy rozpoczęli kształcenie od semestru letniego, składają sprawozdanie w zależności od
szkoły doktorskiej do 31 stycznia lub 28 lutego (za
wyjątkiem roku, w którym przeprowadzana jest
ocena śródokresowa – wówczas termin złożenia
sprawozdania upływa 15 stycznia). Na stronie
szkół doktorskich dostępne są formularze sprawozdań. Wypełnione, podpisane i zatwierdzone
dokumenty należy złożyć we właściwym terminie
w Sekcji ds. Obsługi Szkół Doktorskich.

„Progress; Journal of Young Researchers”
„Progress; Journal of Young Researchers” jest czasopismem powołanym z myślą o studentach, doktorantach i młodych pracownikach naukowych,
którzy na jego łamach mogą stawiać pierwsze
kroki w zakresie publikacji naukowych. Każdy
nadesłany artykuł przechodzi proces wstępnej
redakcji, następnie recenzowany jest przez każdorazowo indywidualnie dobieranych dwóch naukowców spoza jednostki macierzystej autora.
Redakcja podejmuje starania, aby w przypadku
każdej recenzji autor otrzymał uwagi pozwala-
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jące na wprowadzenie ewentualnych poprawek
i rozwój warsztatu naukowego.
Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo UG,
zapewniające profesjonalną korektę i redakcję
tekstów. „Progress” jest półrocznikiem, a informacje o naborach tekstów do kolejnych numerów
pojawiają się na stronie https://progress.ug.edu.pl/
oraz na profilu fb czasopisma https://www.facebook.com/zatokanauki.
Zapraszamy do kontaktu również pod adresem
e-mail: progress@ug.edu.pl.
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Centrum Aktywności
Studenckiej i Doktoranckiej
Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej
jest jednostką, która w strukturze Uniwersytetu
Gdańskiego pojawiła się na początku 2021 roku.
Zadaniem jednostki postawionym przed Centrum
przez Jego Magnificencję jest wspieranie oraz koordynacja działalności studenckiej i doktoranckiej.
Centrum skupia się na ułatwianiu aktywności studentów i doktorantów UG, dążeniu do polepszania ich kompetencji społecznych i umiejętności,
a także działaniu na rzecz podnoszenia jakości
przestrzeni uniwersyteckiej.
Centrum prowadzi działalność społeczną i charytatywną, wspiera także organizacyjnie działania
członków społeczności akademickiej UG. Jeśli macie pomysł na ciekawy projekt, ale nie wiecie jak
go zrealizować, nie orientujecie się w procedurach
obowiązujących na uczelni – zgłoście się do Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG,

a my wskażemy koło lub organizację, w której
będziecie mogli podjąć działalność. Omówimy
procedury związane z założeniem koła czy organizacji, pomożemy wypełnić dokumentację,
stworzyć statut oraz program działania.
Jeśli chcecie zorganizować konferencję naukową, akcję charytatywną, koncert czy inne wydarzenie, ale nie wiecie jakie warunki musicie spełnić,
by odbyło się na uczelni – zgłoście się do Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG.
Poinformujemy do kogo należy zwrócić się o zgodę i jakich warunków związanych z przepisami
trzeba dopełnić.
Więcej informacji o Centrum znajduje się na stronie www.casid.ug.edu.pl
Pytania prosimy kierować na adresy e-mail:
lukasz.bien@ug.edu.pl lub casid@ug.edu.pl
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Kongres Młodej Nauki
Kongres Młodej Nauki jest międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją naukową, która odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim.
W ramach projektu odbywa się kilkadziesiąt
paneli, podczas których naukowcy prezentują
wyniki swoich badań, dyskutują swoje tezy, nawiązują kontakty naukowe, i nie tylko.
Tematyka wystąpień nie jest ograniczona, możliwe jest przedstawienie prelekcji z zakresu nauk
ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych,
społecznych i innych. W ramach wydarzenia dyskutowane są także kwestie dotyczące roli uczelni,
naukowców oraz doktorantów w zmieniającej się
rzeczywistości społecznej i politycznej.
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O wysoką jakość prezentacji dbają wykładowcy
i badacze tworzący komitet naukowy pod przewodnictwem Jego Magnificencji Rektora UG prof.
Piotra Stepnowskiego.
Po zakończeniu konferencji wydawana jest recenzowana publikacja pokonferencyjna przygotowywana przez czasopismo „Progress".
Więcej informacji o edycji, która odbędzie się
w 2023 roku pojawi się na stronie Kongresu Młodej Nauki (https://kongresmlodejnauki.pl/) na
początku przyszłego roku.
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Biuro Karier
Biuro Karier oferuje indywidualne i grupowe
doradztwo zawodowe oraz sesje coachingu dla
doktorantów UG. Organizuje szkolenia i warsztaty
z zakresu kompetencji miękkich oraz zawodowych, spotkania z pracodawcami, współpracuje
z ponad 2000 firm.
Biuro organizuje lub współorganizuje też takie
wydarzenia jak Akademickie Targi Pracy, Dni Kariery, CV Day, Pikniki z Karierą, czy dni otwarte firm.
W stałej ofercie na stronie Biura Karier znajdziecie Państwo dziesiątki ofert pracy, staży i praktyk,

a także wiele ciekawych artykułów i informacji
dotyczących kariery zawodowej.
Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu z Biurem Karier. Biuro znajduje się w Gdańsku przy ulicy Bażyńskiego 1a (dawny budynek
rektoratu).
Zapraszamy również na stronę https://biuro-karier.ug.edu.pl oraz do polubienia i śledzenia
profilu Biura Karier na Facebooku.

Ważne adresy i telefony
• BIURO RADY DOKTORANTÓW UG
ul. Jana Bażyńskiego 1a
80–309 Gdańsk
pok. 409
tel.: 58 523 23 69
e-mail: rada.doktorantow@ug.edu.pl
• BIURO NAUKI
Rektorat UG
ul. Jana Bażyńskiego 8
80–309 Gdańsk
pok. 401–403, 507–511
• BIURO KSZTAŁCENIA
Rektorat UG
ul. Jana Bażyńskiego 8
80–309 Gdańsk
pok. 502–504, 509, 514
• SEKCJA DS. OBSŁUGI SZKÓŁ DOKTORSKICH
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63
80–308 Gdańsk
pok. F220
tel.: 58 523 51 74
e-mail: szkola.doktorska.biotech@ug.edu.pl
szkola.doktorska.hs@ug.edu.pl
szkola.doktorska.sp@ug.edu.pl

• CENTRUM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO
ul. Jana Bażyńskiego 1a
80–309 Gdańsk
pok. 224
tel. 58 523 43 70
e-mail: cwp@ug.edu.pl
• BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
ul. Jana Bażyńskiego 1a
80–309 Gdańsk
pok. 118, 121
tel. 58 523 25 10
• BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Rektorat UG
ul. Jana Bażyńskiego 8
80–309 Gdańsk
pok. 202–203, 207, 227
tel. 5
 8 523 31 70
58 523 31 22
58 523 25 56
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Koncepcja i przygotowanie materiałów: Rada Doktorantów UG
Skład i opracowanie graficzne: Ka Leszczyńska

