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Rekrutacja na Studia Doktoranckie Wydziału Architektury Politechniki Gdaoskiej 

w roku akademickim 2018/2019 

1. Wydział:Architektury  

2. Skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej,powołanej przez dziekana 

 

3. Kryteria rekrutacji 

 

4. Szczegółowy terminarz rekrutacji: 

Imię i nazwisko Funkcja 
dr hab. Małgorzata Dymnicka prof. nadzw. PG  Przewodnicząca 

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepaoski, prof. nadzw. PG, 
prodziekan ds. nauki 

prof. zw. dr hab. inż. arch Maria Jolanta Sołtysik 
prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Parteka 

prof. zw. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens 
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. nadzw. PG 
dr hab. inż. arch.  Katarzyna Zielonko-Jung, prof. nadzw. PG 

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG 
 
 
 
 

 

Członkowie 

mgr inż. arch. Anna Rubczak (Przedstawiciel doktorantów) 

Kamila Kiryło Sekretarz / osoba wspomagająca 

Kryterium oceny Sposób oceny 

Średnia ocen z przebiegu studiów  
II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich / ich odpowiednika, a w 
przypadku „Diamentowego Grantu” – studiów I stopnia 

min. średnia ocen –4.0  

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe, zawodowe lub 
artystyczne  
(publikacje naukowe znajdujące się na listach ministerialnych, monografie 
naukowe i rozdziały w monografiach naukowych, inne osiągnięcia naukowe i 
lub osiągnięcia zawodowe i artystyczne w postaci projektu urbanistycznego 
lub nagrody w konkursie plastycznym) 

skala od 2 do 5 
za uzyskanie „Diamentowego Grantu” – 
dodatkowo ocena 5 

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem: 
a)  ocena wiedzy w tematyce deklarowanej pracy 
doktorskiej 
b)  poziom motywacji 
c)  umiejętnośd komunikacji w języku angielskim 

* każda składowa (a, b i c) oceniana w skali 
od 2 do 5 
* uzyskanie oceny cząstkowej 2 = 
negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej 
* wynik rozmowy kwalifikacyjnej = średnia z 
ocen cząstkowych a, b i c 

Dodatkowe lub zmodyfikowane kryteria rekrutacji 
Warunek: ogłoszenie min. na miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekrutacji 

 

 Termin Działanie 

1 16.07.2018 uruchomienie elektronicznego naboru na studia doktoranckie w eRekrutacja 

2 
14.09.2018 
godz. 12:00 

ostatni dzieo elektronicznej rejestracji na studia doktoranckie w eRekrutacja 

3 
od 16.07.2018 do 

14.09.2018  
przyjmowanie kompletu dokumentów na studia doktoranckie 

4 19.09.2018 rozmowy kwalifikacyjne; pok. 312 a, Wydz. Arch. PG; godz. 10-14 

5 26.09.2018 ogłoszenie wyników rekrutacji 
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5. Zatwierdzone limity przyjęć: uchwała Rady Wydziału  

 

 studia stacjonarne - 12  miejsc 

 studia niestacjonarne -  0  miejsc 

 

6. Adres wydziałowej strony internetowej z informacją dla kandydatów na studia doktoranckie 

https://arch.pg.edu.pl/ 

 

7. Kontakt do wydziałowej komisji rekrutacyjnej dla kandydatów 

 imię i  nazwisko osoby kontaktowej: Kamila Kiryło 

 tel. 58 348 61 66  ; email: kamkac@pg.edu.pl 

 

8. Miejsce przyjmowania dokumentów: 

a. sala / pokój nr 158 , budynek nr Gmach Główny  

b. w godz. otwarcia dziekanatu WILiŚ 
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Wydział nie przewiduje 
inauguracji wydziałowej 

tylko opiera się na 
inauguracji uczelnianej 

inauguracja roku akademickiego dla doktorantów na wydziale 

7 5.10.2018 
immatrykulacja doktorantów podczas uczelnianej, uroczystej inauguracji roku 
akademickiego – uzyskanie statusu doktoranta 

https://arch.pg.edu.pl/
mailto:kamkac@pg.edu.pl

