Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 10/2019 z 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie: utworzenia szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej prowadzonej wspólnie przez
Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytut
Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.
Na podstawie art. 198 ust. 1–2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz §17 ust. 3 Statutu Politechniki Gdańskiej,
w związku z art. 290 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), zarządza się, co
następuje:
§1
1. Na Politechnice Gdańskiej tworzy się szkołę doktorską prowadzoną wspólnie przez
Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytut
Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.
2. Szkoła doktorska prowadzi kształcenie doktorantów w dyscyplinach wskazanych
w załączniku.
3. Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej rozpoczyna się od roku akademickiego
2019/2020, tj. od 1 października 2019 r.
4. Szkoła doktorska otrzymuje kod informatyczny 082 oraz symbol SZD.
§2
1. Program kształcenia w szkole doktorskiej uchwala Senat Politechniki Gdańskiej. Po raz
pierwszy do wiadomości publicznej podaje się go do dnia 31 maja 2019 r.
2. Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej uchwala Senat Politechniki Gdańskiej. Po raz
pierwszy do wiadomości publicznej podaje się je do dnia 31 maja 2019 r.
3. Organizację kształcenia w szkole doktorskiej określa Regulamin szkoły doktorskiej,
uchwalony przez Senat Politechniki Gdańskiej w terminie umożliwiającym jego wejście
w życie od dnia 1 października 2019 r.
4. Nadzór merytoryczny nad kształceniem w szkole doktorskiej sprawuje organ określony
w Statucie lub regulaminie szkoły doktorskiej.
§3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem obowiązują przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Politechniki
Gdańskiej oraz rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw odnoszące się do szkół
doktorskich.
§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

--------------------------------------prof. dr hab. Piotr Dominiak
prof. zw. PG

Załącznik do Zarządzenia
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 10/2019 z 18 kwietnia 2019 r.

Wykaz dyscyplin, w których odbywa się kształcenie w szkole doktorskiej
na Politechnice Gdańskiej,
prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską (PG)
oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN)
i Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)
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