Uchwała Senatu PG
nr 473/2020/XXIV
z 17 czerwca 2020 r.
w sprawie: zmiany uchwały Senatu nr 407/2020/XXIV z dn. 15 stycznia 2020 r. w sprawie
określenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok
akademicki 2020/2021.
Senat Politechniki Gdańskiej, działając na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) uchwala:

§1 Z uwagi na zaistniałą i dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną, w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, w tym
konsekwencjami wynikającymi z ogłoszonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów
epidemicznych, bądź mogących ich zastąpić stanów nadzwyczajnych mogących skutkować
przesunięciem okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni bądź
wprowadzenia innych obostrzeń prawnych w oparciu akty prawne władzy publicznej bądź
samorządowej odnoszących się m.in. do funkcjonowania uczelni wprowadza się zmiany do
Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok
akademicki 2020/2021 stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 407/2020/XXIV z dn.
15 stycznia 2020 r. polegające na:
1) zmianie brzmienia § 2 ust. 8 na następujące:
„Przyjęcia do szkoły doktorskiej odbywają się do 2 listopada 2020 roku, przy czym
immatrykulacja przyjętych do szkoły doktorantów powinna nastąpić do dnia 9 listopada 2020
roku, z zastrzeżeniem ustępu poniżej.”
2) zmianie brzmienia § 2 ust. 9 na następujące:
„W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza z uwagi na obowiązujący stan epidemii w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji, w tym mogących skutkować przesunięciem okresu ograniczenia lub zawieszenia
funkcjonowania uczelni bądź wprowadzenia innych obostrzeń prawnych w oparciu akty
prawne władzy publicznej bądź samorządowej odnoszących się do funkcjonowania uczelni,
w odniesieniu do cudzoziemców lub rekrutacji specjalnej, terminy określone w ust. 8 mogą
zostać przedłużone lub zmienione, aby umożliwić kandydatom udział w rekrutacji oraz
dopełnienie procedury wizowej związanej z przyjazdem do Polski.”

3) wprowadzeniu możliwości rozszerzenia odrębnym Zarządzeniem Rektora Politechniki
Gdańskiej wszystkich bądź niektórych uprawnień zastrzeżonych dla osób przebywających
poza granicami kraju i opisanych w §4 ust. 2, § 6 ust. 4 i §10 ust. 3 na pozostałych
kandydatów przebywających na terenie Polski.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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