Uchwała Senatu PG

Resolution of the Senate of GUT

Nr 157/2018/XXIV

No. 157/2018/XXIV

z 21 lutego 2018 r.

of 21 February 2018
on: the introduction of requirements and procedure

w sprawie: określenia warunków i trybu rekrutacji

for candidates admission to full-time and part-time

kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia

third-cycle (doctoral) studies at Gdańsk University

trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

of Technology for academic year 2018/2019

Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019
Pursuant to the Act of 27 July 2005, the Law on Higher
Senat Politechniki Gdańskiej, działając na podstawie

Education, article 196 paragraph 2 (Journal of

art. 196 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Laws

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.

amendments), the Senate of Gdańsk University of

U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), uchwala:

Technology hereby stipulates:

§1.

of

2017,

item 2183

with

subsequent

§1.

1. Warunki

i

tryb

stacjonarne

i

rekrutacji

kandydatów

niestacjonarne

studia

na

1. Requirements

trzeciego

and

procedure

for

candidates

admission to full-time and part-time third-cycle

stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej

(doctoral)

na rok akademicki 2018/2019, które stanowią

Technology in academic year 2018/2019, which

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zasady

podejmowania

trzeciego

stopnia

i

at

Gdańsk

University

of

constitute Annexe 1 to the Resolution.

odbywania

przez

studies

studiów

cudzoziemców

2.

Principles for taking up and pursuing at third-cycle

na

studies by non-nationals in compliance with the

zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz

rules applicable to Polish citizens and the rules

na zasadach innych niż obowiązujące obywateli

other than those applicable to Polish citizens,

polskich stanowiące odpowiednio załączniki nr 2-3

which are stated in Annexe No. 2-3 to this

do uchwały.

Resolution, respectively.

3. Wykaz wydziałów prowadzących studia trzeciego
stopnia

przewidziane

akademickim
elektronicznej

do

otwarcia

2018/2019
rejestracji

na

w

planned to begin in academic year 2018/2019 and

zasady

principles of electronic registration for third-cycle

trzeciego

studies for candidates who are Polish citizens or

oraz
studia

stopnia dla kandydatów będących obywatelami
polskimi

lub

cudzoziemcami

3. The list of faculties conducting third-cycle studies

roku

stanowiące

odpowiednio załączniki nr 4-6 do uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

non-nationals,

are

enclosed

accordingly

as

Annexes No. 4-6 to this Resolution.
§2. The Resolution comes into force on the day of
adoption.
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Jacek Namieśnik, Ph.D. with habilitation, Eng.

prof. zw. PG

Full Professor at GUT
1|Strona/ Page

2|Strona/ Page

