Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 23/2019 z 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie: uzupełnienia składów komisji rekrutacyjnych w ramach rekrutacji standardowej do
Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej powołanych Zarządzeniem Rektora PG nr 20/2019
z 10 czerwca 2019 r.
§1 Na podstawie art. 200 ust. 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 §5 ust. 4 Zasad rekrutacji kandydatów do
Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020 przyjętych Uchwałą
Senatu Politechniki Gdańskiej nr 293/2019/XXIV z dnia 29 kwietnia 2019 r. (zwane dalej:
„zasadami rekrutacji”) i §17 ust. 4 Statutu PG, poszerzam składy komisji rekrutacyjnych powołane
Zarządzeniem Rektora PG nr 20/2019 z 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji
standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych
na rok akademicki 2019/2020 (zwanym dalej: „ogłoszeniem rekrutacyjnym”).
§2 Składy komisji rekrutacyjnych określone w §6 ust. 1 ogłoszenia rekrutacyjnego poszerza się
o członków rezerwowych, na wypadek konieczności zastąpienia członków komisji w sytuacjach
nadzwyczajnych. Listę członków rezerwowych dla poszczególnych dyscyplin w jednostkach
tworzących Szkołę Doktorską zawiera Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-------------------------------------------prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde,
prof. zw. PG

Załącznik
do Zarządzenia Rektora PG
nr 23/2019 z 7 sierpnia 2019 r.
Członkowie rezerwowi komisji rekrutacyjnych dla poszczególnych dyscyplin i jednostek
1) Komisje na Politechnice Gdańskiej
Imiona i nazwiska członków komisji oraz wydział

Lp.

Dyscyplina (PL)

1

ekonomia i finanse

2

nauki o zarządzaniu
i jakości

3

nauki chemiczne

4

nauki fizyczne

5

matematyka

6

inżynieria lądowa
i transport

7

architektura
i urbanistyka

8

inżynieria środowiska,
górnictwo i energetyka

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG
(WILiŚ), dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG
(WILiŚ)

9

inżynieria materiałowa

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG (WETI)

10

inżynieria mechaniczna dr hab. inż. Jerzy Łabanowski (WM)

11

automatyka, elektronika
i elektrotechnika

12

informatyka techniczna
i telekomunikacja

dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. PG (WZiE)

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. zw. PG (WCh)
dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. nadzw. PG (WFTiMS)
dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. nadzw. PG (WFTiMS)

2) Komisje w instytutach

Lp.

Instytut

Dyscyplina
(PL)

1

IBW PAN

inżynieria
lądowa
i transport

2

IMP PAN

Imiona i nazwiska

inżynieria
dr hab. inż. Mirosław Dors, prof. IMP PAN
mechaniczna

