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Załącznik nr 1 

do Uchwały Senatu PG 

Nr 157/2018/XXIV z 21 lutego 2018 r. 

 

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na 

stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego 

stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej 

na rok akademicki 2018/2019 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze warunki i tryb rekrutacji na studia 

trzeciego stopnia na Politechnice Gdańskiej 

dotyczą kandydatów będących: 

 

1) obywatelami polskimi, lub 

2) cudzoziemcami, podejmującymi studia trzeciego 

stopnia na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich w myśl Załącznika nr 2 do uchwały, lub 

3) cudzoziemcami podejmującymi studia trzeciego 

stopnia na zasadach innych niż obowiązujące 

obywateli polskich w myśl Załącznika nr 3 do 

uchwały. 

2. W niniejszym regulaminie: 

1) Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej 

oznacza jednostkę organizacyjną Politechniki 

Gdańskiej m.in. koordynującą rekrutację 

cudzoziemców na studia trzeciego stopnia, zwany 

dalej DMWA. 

2) Komisja Rekrutacyjna oznacza dla danego 

wydziału Politechniki Gdańskiej odpowiednią 

wydziałową komisję rekrutacyjną do spraw 

studiów trzeciego stopnia, powołaną przez 

dziekana takiego wydziału. 

 

3) Rada Wydziału oznacza dla danego wydziału 

Politechniki Gdańskiej statutowy organ kolegialny. 

 

4) Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice 

Gdańskiej oznacza obowiązujący regulamin 

określający organizację i tok studiów trzeciego 

stopnia oraz związane z nimi prawa i obowiązki 

doktoranta, przyjęty uchwałą senatu Politechniki 

Gdańskiej. 

 

Annexe 1 

to the Resolution of the Senate of GUT 

No. 157/2018/ XXIV of 21 February 2018 

 

Requirements and procedure for candidates 

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

(doctoral) studies at Gdańsk University of 

Technology in academic year 2018/2019 

 

§ 1 

General Provisions 

1. The following requirements and procedure for 

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

(doctoral) studies at Gdańsk University of 

Technology refer to candidates who are: 

1) Polish citizens, or 

2) non-nationals undertaking third-cycle studies in 

compliance with the rules applicable to Polish 

citizens pursuant to Annexe 2 of the Resolution, 

or 

3) non-nationals undertaking third-cycle studies in 

compliance with the rules other than the ones 

applicable to Polish citizens pursuant to Annexe 3 

of the Resolution. 

2. In this document: 

1) International Relations Office means an 

organizational unit of Gdańsk University of 

Technology that i.a. coordinates non-nationals 

admission to third-cycle studies, hereinafter 

referred to as the IRO. 

2) Admissions Committee means for a given 

faculty of Gdańsk University of Technology a 

relevant faculty admissions committee for third-

cycle studies, appointed by the dean of this 

faculty. 

3) Faculty Board means for a given faculty of 

Gdańsk University of Technology a statutory 

collegial body. 

4) Regulations for doctoral studies at Gdańsk 

University of Technology means applicable 

regulations determining the organization and the 

course of third-cycle studies and the related 

rights and responsibilities of doctoral students, in 

accordance with the senate of GUT Resolution. 
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3. Jeżeli nie określono inaczej w dalszej części 

dokumentu, Senat zaleca prowadzenie rekrutacji 

cudzoziemców na studia trzeciego stopnia na tych 

samych zasadach konkursowych, jakie 

obowiązują obywateli polskich.  

4. Rekrutację kandydatów podejmujących studia 

trzeciego stopnia na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich zaleca się 

połączyć z rekrutacją kandydatów podejmujących 

studia trzeciego stopnia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich. Jeżeli nie 

będzie to możliwe, zaleca się przeprowadzenie 

osobnej rekrutacji i dokonanie oceny kandydatów 

w oparciu o te same kryteria, jakie obowiązują 

obywateli polskich.  

 

 

5. Warunki i tryb rekrutacji na środowiskowe studia 

trzeciego stopnia prowadzone na podstawie 

porozumień zawartych przez jednostki 

organizacyjne uczelni z podmiotami zewnętrznymi 

mogą zostać określone odrębnymi uchwałami 

senatu.  

6. W przypadku kandydatów będących obywatelami 

polskimi rekrutacja koordynowana jest na 

odpowiednim wydziale prowadzącym studia 

trzeciego stopnia, a informacje na jej temat 

publikowane są na stronie głównej uczelni 

http://pg.edu.pl/ oraz na stronie domowej takiego 

wydziału. 

7. W przypadku kandydatów będących 

cudzoziemcami, rekrutacja koordynowana jest 

centralnie przez DMWA, a informacje na jej temat 

publikowane są na stronie głównej uczelni 

http://pg.edu.pl/en oraz podstronie DMWA 

http://pg.edu.pl/international/doctoral-studies .     

§ 2 

Terminy rekrutacji 

1. Kandydaci będą przyjmowani na studia trzeciego 

stopnia prowadzone przez jednostki organizacyjne 

Politechniki Gdańskiej wymienione w załączniku 

nr 4 do uchwały. 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane 

w trybie konkursowym przez Komisję 

Rekrutacyjną.  

3. Unless stated otherwise in the following parts of 

this document, it is recommended by the senate 

that the admission of non-nationals to third-cycle 

studies is conducted in the same form of 

competition as the one applicable to Polish 

citizens. 

4. It is recommended that the admission of 

candidates undertaking third-cycle studies in 

compliance with the rules other than the ones 

applicable to Polish citizens is conducted 

together with the admission of candidates 

undertaking third-cycle studies in compliance with 

the rules applicable to Polish citizens. If the 

above-mentioned procedure is not possible, 

candidates should undergo separate admission 

and evaluation process based on the same 

criteria as the ones applicable to Polish citizens. 

5. Requirements and procedure for admission to 

interdisciplinary third-cycle (doctoral) studies 

conducted on the basis of agreements concluded 

by the organizational units with external entities 

can be determined in separate resolutions of the 

senate.  

6. For candidates who are Polish citizens, 

admission is coordinated at a relevant faculty 

conducting third-cycle studies and admission 

details are published on the university main 

website http://pg.edu.pl/ and on the home page of 

this faculty. 

 

7. For candidates who are non-nationals, admission 

process is coordinated centrally by the IRO and 

admission details are published on the university 

main website http://pg.edu.pl/en and on the IRO 

http://pg.edu.pl/international/doctoral-studies sub-

site. 

§ 2 

Admission dates 

1. Candidates will be admitted to third-cycle studies 

conducted by Gdańsk University of Technology 

organizational units listed in Annexe 4 to the 

Resolution. 

2. The admission procedure is carried out in a form 

of competition by the Admissions Committee. 

 

http://pg.edu.pl/
http://pg.edu.pl/en
http://pg.edu.pl/international/doctoral-studies
http://pg.edu.pl/
http://pg.edu.pl/en
http://pg.edu.pl/international/doctoral-studies


 

3 | S t r o n a /  P a g e  
 

3. Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywają się 

do 1 października 2018 roku. Szczegółowy 

terminarz rekrutacji określa wydział prowadzący 

studia trzeciego stopnia.  

4. Rektor, na wniosek dziekana, może wyrazić 

zgodę na dodatkową rekrutację, która zakończyć 

się musi do 14 listopada 2018 r. 

5. W przypadku kandydatów rekrutowanych na 

zasadach innych niż obowiązujące obywateli 

polskich, terminy określone w ust. 3 i 4 mogą 

zostać przedłużone lub zmienione. 

 

 

§ 3 

Ogólne warunki rekrutacji 

1. Na studia trzeciego stopnia może być przyjęta 

osoba, która posiada kwalifikacje drugiego 

stopnia, poświadczone dyplomem ukończenia 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, uzyskanym w Polsce, lub jest 

beneficjentem programu ministra właściwego do 

spraw nauki „Diamentowy Grant”, z zastrzeżeniem 

ust. 2 i 3. 

2. Kierunek studiów ukończonych przez kandydata 

musi  odpowiadać lub być pokrewny dyscyplinom, 

w zakresie których dany wydział posiada prawa 

doktoryzowania. Na wniosek kierownika studiów 

doktoranckich osoby, które ukończyły studia z 

innych dziedzin lub niepokrewnych dyscyplin, 

muszą, przed przystąpieniem do rozmowy 

kwalifikacyjnej, zaliczyć egzamin z przedmiotu 

kierunkowego. Komisja Rekrutacyjna może ustalić 

dodatkowe wymagania, dotyczące wykształcenia 

kierunkowego kandydatów, do podjęcia studiów 

trzeciego stopnia na danym wydziale. 

3. W przypadku kandydata, który ukończył studia za 

granicą, wymagane jest przedstawienie 

zalegalizowanego lub opatrzonego apostille 

dyplomu lub innego dokumentu ukończenia 

studiów za granicą: 

1) uznanego za równorzędny z polskim dyplomem 

ukończenia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich: 

a)  zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji 

dyplomów ukończenia studiów wyższych 

3. The admission process takes place by 1 October 

2018. A detailed schedule of admission is 

determined by the faculty conducting third-cycle 

studies. 

4. At the request of the dean, the rector may agree 

on additional admission process, which must be 

completed by 14 November 2018. 

5. Dates determined in paragraph 3 and 4 may be 

extended or altered in the case of candidates 

undergoing admission process in compliance with 

the rules other than the ones applicable to Polish 

citizens. 

 

§ 3 

General admission requirements 

1. Access to doctoral studies shall be open to 

persons who hold the degree of MA or MSc with 

a diploma certifying the completion of second-

cycle (graduate) or long-cycle (Master’s degree) 

studies obtained in Poland, or benefit from the 

"Diamond Grant" programme of the minister 

responsible for science, with the exception of 

paragraph 2 and 3.  

2. The field of completed studies must be 

equivalent or related to disciplines in which the 

faculty is authorised to award the Ph.D. title. At 

the request of the head of doctoral studies, a 

person who has completed studies in other fields 

or unrelated disciplines must, prior to the 

interview, pass the examination in the core 

subject. The Admissions Committee may 

establish additional requirements concerning 

professional qualifications of the candidates in 

the relevant field at the given faculty.  

 

3. Candidates who graduated abroad are required 

to submit an officially approved or apostillised 

diploma or another document certifying 

graduation abroad: 

1) recognized as equivalent to a Polish diploma 

certifying the completion of second-cycle 

(graduate) or long-cycle (Master’s degree) 

studies: 

a) pursuant to regulations on nostrification of 

diplomas certifying the completion of higher 



 

4 | S t r o n a /  P a g e  
 

uzyskanych za granicą, lub 

b) na podstawie umowy międzynarodowej, lub  

c) z mocy prawa – w przypadku dyplomu wydanego 

przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa 

wyższego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Organizacji Współpracy 

Gospodarczej  

i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego – EFTA), 

potwierdzającego ukończenie co najmniej 

czteroletnich studiów jednolitych w kraju wydania; 

lub 

2)  uznanego za uprawniający do podjęcia studiów 

doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) na podstawie umowy międzynarodowej, lub  

b) z mocy prawa – w przypadku dyplomu 

uprawniającego do kontynuacji kształcenia na 

studiach trzeciego stopnia lub otwarcia przewodu 

doktorskiego w państwie, w którego systemie 

szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten 

dyplom wydała, lub 

3) który przeszedł pozytywnie postępowanie 

nostryfikacyjne przeprowadzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa 

oraz wcześniej uzyskanego dyplomu ukończenia 

studiów pierwszego stopnia. 

4. W przypadku kandydata, który ukończył studia za 

granicą, oprócz dyplomów, o których mowa w ust. 

3 i wykazu uzyskanych ocen wymagane jest 

zaświadczenie z jego uczelni o skali stosowanych 

ocen. Dokumenty te powinny zostać 

przetłumaczone na język polski lub angielski. 

 

5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na 

studia trzeciego stopnia jest: 

 

1) przedstawienie przez kandydata zgody 

samodzielnego pracownika naukowego, 

spełniającego wymagania określone w odrębnych 

przepisach, wybranego z listy zatwierdzonej na 

dany rok akademicki przez Radę Wydziału, na 

sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem (z 

potwierdzeniem kierownika katedry o możliwości 

zapewnienia doktorantowi odbycia praktyki 

education studies abroad, or 

b) on the basis of an international agreement, or 

c) under the law – for a diploma issued by a 

university within the higher education system of a 

Member State of the European Union, of a 

member state of the Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) or the 

European Free Trade Association (EFTA), 

certifying the completion of at least four-year 

long-cycle (Master’s) studies in the issuing 

country; or 

 

 

2)  recognised as a document authorising to 

undertake doctoral studies in the Republic of 

Poland: 

a) on the basis of an international agreement; or 

b) under the law – for a diploma authorising to 

continue education on third-cycle studies or to 

register to the Ph.D. title conferment procedure in 

a country with an education system within which 

the university issuing the diploma operates, or 

3) which have passed the nostrification procedure 

conducted in compliance with applicable law. 

and a former diploma certifying the completion of 

first-cycle (undergraduate / Bachelor’s degree) 

studies. 

4. A candidate who graduated abroad is required to 

present  the diplomas mentioned in paragraph 3 

and a transcript of records obtained in the course 

of studies as well as a certificate on the applied 

grading scale from the university. These 

documents should be translated into Polish or 

English. 

5. The candidate’s application for admission to third-

cycle studies shall be proceeded provided that 

the candidate:  

1) presents a statement of an independent research 

worker to become the candidate’s research 

supervisor, provided that he/she meets the 

requirements laid down in separate regulations 

and is chosen from a list of potential research 

supervisors approved for a given academic year 

by the Faculty Board (with a confirmation of the 

head of the department in the faculty ensuring to 
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zawodowej w wymaganym wymiarze),  

 

2) z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, udokumentowanie 

ukończenia studiów na poziomie i w kierunku 

określonym w ust. 1-3 z oceną  na dyplomie nie 

niższą niż 4,0, 

3) zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym 

określonym w ust. 8,   

4) dostarczenie w terminie ogłoszonym przez 

Komisję Rekrutacyjną kompletu dokumentów, o 

których mowa w ust. 9, 

5) pisemne wyrażenie zgody na przetworzenie 

danych osobowych na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego i opublikowanie jego wyników, 

6) w przypadku cudzoziemców, którzy mogą 

dokonać wyboru zasad podejmowania i 

odbywania studiów trzeciego stopnia, a o których 

mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 Załącznika nr 2 do 

uchwały oraz ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do 

uchwały, pisemne oświadczenie kandydata 

dotyczące wyboru tych zasad, tj. zasad 

obowiązujących obywateli polskich lub innych 

zasad niż obowiązujące obywateli polskich, 

7) w przypadku cudzoziemców, o których mowa w 

Załączniku nr 3 do uchwały, podejmujących studia 

trzeciego stopnia na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich, dostarczenie 

potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej, o 

której mowa w ust. 10. 

6. Opiekunem naukowym, o którym mowa w ust. 5 

pkt 1, może być nauczyciel akademicki albo 

pracownik naukowy, posiadający co najmniej 

stopień naukowy doktora habilitowanego w 

zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej 

albo stopień doktora habilitowanego sztuki w 

zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny 

artystycznej oraz dorobek naukowy opublikowany 

w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia 

artystyczne z okresu ostatnich 5 lat. Lista 

potencjalnych opiekunów naukowych wraz z 

krótką informacją o tematyce badawczej, 

opublikowanym dorobku i dotychczasowych 

osiągnięciach w kształceniu doktorantów, znajduje 

się na stronie internetowej, o której mowa w § 1 

ust. 6 oraz w przypadku cudzoziemców – stronie 

provide the doctoral student with a required load 

of professional practice), 

2) submits documents certifying the completion of 

studies on the level and in the field stipulated in 

paragraphs 1-3 with the grade not lower than 4.0, 

with the exception of paragraph 7 below, 

3) registers in the admissions system defined in 

paragraph 8, 

4) submits a set of documents listed in paragraph 9 

within the deadline announced by the Admissions 

Committee,  

5) expresses written consent to processing personal 

data during the admissions procedure and to 

publish the admission results, 

6) non-nationals mentioned in Annexe 2 paragraph 1 

item 3 and 4, and Annexe 3 paragraph 1 item 2,  

who can choose the terms of undertaking and 

pursuing third-cycle studies, are required to 

declare in writing the rules they have chosen, i.e., 

rules applicable to Polish citizens or rules other 

than the ones applicable to Polish citizens, 

 

 

7)  non-nationals mentioned in Annexe 3, 

undertaking third-cycle studies in compliance with 

the rules other than the ones applicable to Polish 

citizens, are required to submit confirmation of 

admissions fee payment, mentioned in paragraph 

10. 

6. A research supervisor mentioned in paragraph 5 

item 1, must be an academic teacher or a 

research worker, holding at least a postdoctoral 

degree (doktor habilitowany) in a given field or a 

related discipline or a postdoctoral degree in a 

given field of the arts or a related artistic 

discipline, and having scientific achievements 

published within the period of the last five years 

or artistic achievements of the last five years. A 

list of potential research supervisors, along with 

brief information on their research area, 

published output and current achievements in 

doctoral education, can be found on the website 

mentioned in § 1 paragraph 6, and in case of 

non-nationals – on the website mentioned in § 1 

paragraph 7. 
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internetowej, o której mowa w § 1 ust. 7. 

7. Warunek, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, dotyczy 

tylko osób, które ukończyły studia II stopnia lub 

jednolite studia magisterskie. Osoby, które na 

dyplomie studiów magisterskich uzyskały ocenę 

niższą niż wymagana, mogą ubiegać się o zgodę 

dziekana na dopuszczenie do rozmowy 

kwalifikacyjnej i przyjęcie na studia doktoranckie. 

Wniosek powinien zawierać przekonujące 

argumenty, które świadczą o szczególnych 

predyspozycjach kandydata do pracy naukowej w 

wybranej dyscyplinie naukowej. 

8. Rejestracja na studia, o której mowa w ust. 5 pkt 

3, odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat, 

po kontakcie z potencjalnym opiekunem 

naukowym i uzyskaniem od niego zgody na 

podjęcie się przez niego opieki, rejestruje się na 

stronie internetowej: 

1) http://rekrutacja.pg.gda.pl – w przypadku 

kandydatów będących obywatelami polskimi, 

zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku nr 5 do 

uchwały.  

2) http://dreamapply.gut.com – w przypadku 

kandydatów będących cudzoziemcami, zgodnie z 

instrukcją zawartą w Załączniku nr 6 do uchwały. 

9. Wykaz dokumentów wymaganych w 

postępowaniu kwalifikacyjnym na studia trzeciego 

stopnia oraz miejsce i termin ich składania 

zostaną ogłoszone przez Komisję Rekrutacyjną na 

stronie internetowej Politechniki Gdańskiej 

(dostępnej w wersji polsko- i anglojęzycznej) i na 

stronach wydziałowych najpóźniej dwa miesiące 

przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. 

W przypadku cudzoziemców informacja na ten 

temat zostanie zamieszczona również na stronie 

internetowej, o której mowa w § 1 ust. 7.  

10. W przypadku studiów trzeciego stopnia 

stacjonarnych i niestacjonarnych podejmowanych 

przez cudzoziemców na zasadach innych niż 

obowiązujących obywateli polskich niezbędne jest 

wniesienie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty 

rekrutacyjnej w wysokości 20 euro za rozpatrzenie 

aplikacji.  

11. W przypadku studiów trzeciego stopnia 

niestacjonarnych, podejmowanych przez 

 

7.The requirement mentioned in paragraph 5 item 2, 

applies only to persons who have completed 

second-cycle (graduate) or long-cycle (Master’s 

degree) studies. Candidates whose grade on the 

Master degree diploma is lower than required can 

apply for the dean’s consent to be allowed to the 

interview and admission to doctoral studies. The 

application should include convincing arguments 

proving that the candidate has outstanding 

qualities making him/her suitable to work in the 

chosen discipline. 

8. The registration procedure referred to in 

paragraph 5 item 3, is conducted in electronic 

form. A candidate, upon contacting a potential 

research supervisor and obtaining his/her 

agreement to become a research supervisor, 

registers on the website: 

1) http://rekrutacja.pg.gda.pl – for candidates who 

are Polish citizens, according to the instruction in 

Annexe 5. 

2) http://dreamapply.gut.com – for candidates who 

are non-nationals, according to the instruction in 

Annexe 6. 

 

9. The list of documents required in the admissions 

procedure, as well as the place and date of 

submission will be announced by the Admissions 

Committee on the website of Gdańsk University 

of Technology (available in Polish and English 

version) and the websites of the faculties at least 

two months before the start of the academic year. 

Information for non-nationals will be also 

announced on the website mentioned in § 1 

paragraph 7. 

 

10. Non-nationals undertaking third-cycle full-time 

and part-time studies in compliance with the rules 

other that the ones applicable to Polish citizens, 

are required to pay a single and irreclamable 

admissions fee in the amount of EUR 20 for 

proceeding the application. 

 

11. In the case of third-cycle part-time studies 

undertaken by Polish citizens and non-nationals, 

http://rekrutacja.pg.gda.pl/
http://dreamapply.gut.com/
http://rekrutacja.pg.gda.pl/
http://dreamapply.gut.com/
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obywateli polskich i cudzoziemców, niezbędne jest 

wniesienie odpowiedniej opłaty za studia trzeciego 

stopnia w terminie wskazanym w umowie między 

Politechniką Gdańską a kandydatem. Brak 

wniesionej opłaty za studia trzeciego stopnia 

niestacjonarne skutkuje skreśleniem z listy. 

12. W przypadku cudzoziemców podejmujących 

studia trzeciego stopnia stacjonarne na zasadach 

innych niż obowiązujące obywateli polskich, którzy 

mogą podjąć takie studia na warunkach 

odpłatności, niezbędne jest wniesienie opłaty za 

co najmniej pierwszy semestr tych studiów. Brak 

wniesionej opłaty za takie studia skutkuje 

skreśleniem z listy.  

13. Wysokości opłat i zasady ich wnoszenia zostaną 

określone odpowiednim zarządzeniem rektora 

Politechniki Gdańskiej. 

14. Limit miejsc na studia trzeciego stopnia na danym 

wydziale Politechniki Gdańskiej określa Rada 

Wydziału na wniosek dziekana, uwzględniając 

możliwości finansowe, organizacyjne i naukowe 

wydziału.  

 

15. Osoby niepełnosprawne przystępujące do 

konkursu mogą zwrócić się do komisji 

rekrutacyjnej o zapewnienie  warunków, o których 

mowa w § 10 ust. 5 Regulaminu studiów 

doktoranckich na PG. 

 

§ 4  

Elementy oceny kandydatów 

1. Rekrutacja na studia trzeciego stopnia odbywa się 

w trybie konkursowym z uwzględnieniem: 

1)  średniej ocen z przebiegu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub 

jego odpowiedników, o których mowa w § 3 ust. 3, 

a dla beneficjentów programu „Diamentowy 

Grant”, którzy nie ukończyli studiów drugiego 

stopnia, komisja bierze pod uwagę średnią ocen z 

pierwszego stopnia studiów,  

2) dotychczasowych osiągnięć naukowych, 

zawodowych lub artystycznych, 

3) wyników rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.  

2. Komisja Rekrutacyjna może ustalić minimalną 

średnią ocen z przebiegu studiów wymaganą do 

a tuition fee is charged within the period specified 

in the contract between Gdańsk University of 

Technology and the candidate. If the fee for third-

cycle part-time studies is not paid, the 

candidate’s name shall be deleted from the list. 

 

12. Non-nationals undertaking third-cycle full-time 

studies in compliance with the rules other than 

the ones applicable to Polish citizens, who can 

undertake studies on a tuition fee-paying basis, 

are required to pay a tuition fee at least for the 

first semester of the studies. If the fee is not paid, 

the name shall be deleted from the list. 

 

13. The level of fees and rules of their payment will 

be defined in an applicable decree of the rector of 

Gdańsk University of Technology. 

14. The maximum admission limit at a given faculty 

of Gdańsk University of Technology is 

determined by the Faculty Board at the request of 

the dean with regard to the financial, 

organizational and research capacity of the 

faculty. 

15. Persons with disabilities entering the competition 

may apply to the admissions committee for 

ensuring the conditions referred to in § 10 

paragraph 5 of the Regulations for doctoral 

studies at GUT. 

 

§ 4  

Criteria of the candidate assessment 

1. The admission procedure is carried out in a form 

of competition, taking into account: 

1) average grade of second-cycle (graduate) or long-

cycle (Master’s degree) studies, or its equivalent 

mentioned in § 3 paragraph 3. For the 

beneficiaries of the "Diamond Grant" programme 

who have not completed second-cycle (graduate) 

studies, the committee takes into account the 

average grade of first-cycle (undergraduate) 

studies,  

2) scientific, professional or artistic achievements, 

3) interview results. 

2. The Admissions Committee may establish a 

minimum average grade of the course of studies 
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podjęcia studiów trzeciego stopnia na danym 

wydziale.  

3. Komisja Rekrutacyjna uwzględnia dotychczasowe 

osiągnięcia naukowe, zawodowe lub artystyczne i 

ocenia w skali od 2 do 5. Ocenie podlegają 

publikacje naukowe znajdujące się na listach 

ministerialnych, monografie naukowe i rozdziały w 

monografiach naukowych, inne osiągnięcia 

naukowe lub osiągnięcie zawodowe i artystyczne 

w postaci projektu urbanistycznego lub nagrody w 

konkursie plastycznym. 

 

4. Komisja Rekrutacyjna może w procesie 

rekrutacyjnym brać pod uwagę szczególne 

osiągnięcia lub uzdolnienie kandydatów. Za 

uzyskanie „Diamentowego Grantu” dodatkowo 

przyznaje się ocenę 5.  

5. Przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej brane są pod 

uwagę trzy podstawowe kryteria:  

1) Ocena wiedzy w tematyce deklarowanej pracy 

doktorskiej (w skali od 2 do 5). 

2) Poziom motywacji (w skali od 2 do 5). 

3) Umiejętność komunikacji w języku angielskim (w 

skali od 2 do 5). 

 

6. Komisja Rekrutacyjna ma prawo zmodyfikować 

powyższe kryteria lub zastosować dodatkowe 

kryteria oceniane od 2 do 5, pod warunkiem ich 

ogłoszenia nie później niż miesiąc przed terminem 

rozpoczęcia rekrutacji. 

7. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej jest średnią z ocen 

uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 

Uzyskanie cząstkowej oceny 2 w jakimkolwiek z 

powyższych kryteriów oznacza negatywny wynik 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

8. Kandydat na opiekuna naukowego może z 

własnej inicjatywy, wziąć udział w rozmowie 

kwalifikacyjnej w roli doradcy.  

9. Kandydat z zagranicy może odbyć rozmowę 

kwalifikacyjną osobiście lub z wykorzystaniem 

technik teleaudiowizualnych. 

§ 5 

Sposób ustalania punktacji przy tworzeniu list 

rankingowych i ogłoszenia wyników 

1. Listy rankingowe ustalane są na podstawie liczby 

required to take up third-cycle studies at the 

faculty. 

3. The Admissions Committee takes into account 

scientific, professional or artistic achievements 

and evaluates them according to a 2-5 scale. The 

evaluation comprises scientific publications on 

the list of the Ministry’s scored journals, scientific 

monographs and chapters in scientific 

monographs, other scientific achievements or 

professional and artistic achievements as an 

architectural or urban design or an award in art 

contests and competitions.  

4. The Admissions Committee may take into 

consideration special achievements or skills of 

the candidates. For obtaining the "Diamond 

Grant”, the candidate receives an additional mark 

(5) from the committee. 

5. In the evaluation of the interview three basic 

criteria are taken into account:  

1) Assessment of knowledge in the discipline of a 

declared doctoral dissertation (according to a 2-5 

scale).  

2) Level of motivation (according to a 2-5 scale).  

3) English communication skills (according to a 2-5 

scale). 

6. The Admissions Committee can alter the above 

criteria or apply additional criteria assessed 

according to a 2-5 scale, upon their prior 

announcement not later than a month before the 

start of the admissions procedure. 

7. The interview result is an average of the marks 

obtained for particular criteria. If a candidate’s 

constituent grade for any the above criteria is 2, 

the interview result is considered negative.  

 

8. A candidate for the research supervisor may, at 

his/her own request, participate in the interview 

as an adviser. 

9. A candidate from another country may carry out 

the interview in person or by means of video 

conferencing technology. 

§ 5 

Mode of scoring used in the ranking lists and 

announcement of results 

1. Ranking lists are based on the number of points 
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punktów obliczanych jako średnia arytmetyczna 

końcowego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, 

dotychczasowych osiągnięć naukowych i średniej 

ocen zgodnie z § 4 ust. 1. Komisja Rekrutacyjna 

może zastosować odpowiednie współczynniki 

wagowe do wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, 

oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych i 

średniej ocen ze studiów, pod warunkiem 

wcześniejszego ich ogłoszenia.  

2. W terminie określonym w terminarzu rekrutacji, 

Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę osób, które 

przeszły postępowanie kwalifikacyjne wraz z 

punktacją odzwierciedlającą wynik postępowania 

rekrutacyjnego.  

3. Pozycja na liście decyduje o kolejności przyjęcia. 

4. Kandydaci, którzy przeszli procedurę 

kwalifikacyjną otrzymują pisemną decyzję o 

wynikach postępowania rekrutacyjnego. 

5. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia trzeciego 

stopnia podejmuje: 

1) Komisja Rekrutacyjna – w przypadku obywateli 

polskich i cudzoziemców podejmujących studia na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich 

(Załącznik nr 2 do uchwały), lub 

2) prorektor ds. nauki – w przypadku cudzoziemców 

podejmujących studia trzeciego stopnia na 

zasadach innych niż obowiązujące obywateli 

polskich (Załącznik nr 3 do uchwały).  

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 4 i 5 służy 

odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od 

daty dostarczenia decyzji. Podstawą odwołania 

może być jedynie wskazanie naruszenia 

warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. 

7. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor. 

Decyzja rektora jest ostateczna. 

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia 

trzeciego stopnia są jawne. Lista kandydatów 

wraz z uzyskaną przez każdego z nich punktacją 

za poszczególne elementy oceny oraz wynikiem 

końcowym ogłaszana jest na stronie domowej 

odpowiedniego wydziału po zakończeniu 

procedury kwalifikacyjnej. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym 

calculated as an arithmetic mean of the final 

result of the interview, current scientific 

achievements and the average grade as defined 

in § 4 paragraph 1. The Admissions Committee 

may apply appropriate weighting factors to the 

result of the interview, the evaluation of scientific 

achievements and the average grade of the 

studies, upon their prior announcement.  

 

2. The Admissions Committee shall announce the list 

of candidates who have passed the qualification 

procedure with their results within the deadline 

stipulated in the admission schedule. 

3. The order in which candidates are admitted to 

studies depends on their position on the list. 

4. Candidates who have successfully passed the 

qualification procedure shall receive a decision in 

writing on the results of the admission procedure. 

5. The decision on a candidate’s admission is taken 

by: 

1) the Admissions Committee – for Polish citizens 

and non-nationals undertaking third-cycle studies 

in compliance with the rules applicable to Polish 

citizens (Annexe 2), or 

2) Vice-Rector for Scientific Research – for non-

nationals undertaking third-cycle studies in 

compliance with the rules other than the ones 

applicable to Polish citizens (Annexe 3). 

6. The decision referred to in paragraph 4 and 5 may 

be appealed against to the Rector within fourteen 

days of its delivery date. The only grounds of the 

appeal may be the violation of the requirements 

and procedure of admission to doctoral studies. 

7. The rector takes decisions on appeals. The 

rector's decision is final. 

8. The results of the admission procedure for 

doctoral studies are made public. The list of 

candidates, together with their scores for 

individual elements of the evaluation process and 

the final result, is announced on the home page 

of the relevant faculty at the end of the 

procedure. 

§ 6 

Final provisions 

In any issues not covered by this document, the 
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dokumentem mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dn. 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.), 

 

2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dn. 12.10.2006 w sprawie 

podejmowania i odbywania przez cudzoziemców 

studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1501), 

 

3) Regulaminu studiów doktoranckich na 

Politechnice Gdańskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

following regulations shall be applicable: 

1) Act of 27 July 2005, the Law on Higher Education 

(Journal of Laws of 2017, item 2183 with further 

amendments), 

2) Ordinance of the Minister of Science and Higher 

Education of 12 October 2006, on the 

undertaking and pursuing studies and training by 

non-nationals and on their participation in 

scientific research and development 

(consolidated text, Journal of Laws of 2016, item 

1501), 

3) Regulations for doctoral studies at Gdańsk 

University of Technology. 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Senatu PG 

Nr 157/2018/XXIV z 21 lutego 2018 r. 

Podejmowanie studiów trzeciego stopnia przez 

cudzoziemców na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich 

 

1. Studia trzeciego stopnia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich mogą 

podejmować cudzoziemcy, o których mowa w 

ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 

2017 r., poz. 2183, z późn. zm.):  

1) w art. 43 ust. 2, tj.: 

a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na 

pobyt stały, 

b) cudzoziemcy, którym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, 

c) cudzoziemcy, którym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 

pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.),  

 

d) obywatele państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i 

członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego 

pobytu, 

e) pracownicy migrujący, będący obywatelami 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), a także członkowie ich 

rodzin, jeśli mieszkają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

f) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany 

w Rzeczypospolitej Polskiej, 

g) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

 

 

Annexe 2 

to the Resolution of the Senate of GUT 

No. 157/2018/ XXIV of 21 February 2018 

 

Undertaking third-cycle studies by non-nationals 

in compliance with the rules applicable to 

Polish citizens 

 

1. Third-cycle studies may be undertaken in 

compliance with the rules applicable to Polish 

citizens by non-nationals defined in the Act of 27 

July 2005, the Law on Higher Education (Journal 

of Laws of 2017, item 2183 with further 

amendments): 

1) in article 43 section 2, i.e.: 

a) non-nationals who have been granted a residence 

permit, 

b) non-nationals who in the territory of the Republic 

of Poland have been granted a European Union 

long-term residence permit, 

c) non-nationals who in the territory of the Republic 

of Poland have been granted a fixed-term 

residence permit pursuant to the circumstances 

referred to article 127, article 159 section 1 or 

article 186 section 1 point 3 or 4 defined in the 

Act of 12 December 2013 about foreigners 

(Journal of Laws item 1650 with further 

amendments)  

d) nationals of the Member States of the European 

Union, of the Swiss Confederation (CH) or the 

member states of the European Free Trade 

Association (EFTA), and members of their 

families, having the right of permanent residence, 

e) migrant workers who are nationals of the Member 

State of the European Union, of the Swiss 

Confederation (CH)  or the member states of the 

European Free Trade Association (EFTA), and 

members of their families if residing in the 

territory of the Republic of Poland, 

f) non-nationals who hold refugee status as granted 

by the Republic of Poland, 

g) non-nationals who have been granted temporary 

protection in the territory of the Republic of 

Poland,  
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h) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony 

uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

2) w art. 43 ust. 2a,  tj. jak w ust. 1 pkt 1, ale 

posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do 

rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową 

wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

3) w art. 43 ust. 5, tj.: obywatele państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego – EFTA) i członkowie ich rodzin, 

posiadający środki finansowe niezbędne na 

pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, 

którzy wybiorą te zasady, 

 

4) w art. 43 ust. 5 a, tj. posiadacze ważnej Karty 

Polaka, którzy wybiorą te zasady. 

 

2. Osoby przyjęte i odbywające studia trzeciego 

stopnia na zasadach określonych w ust. 1 mają 

prawo do takich samych świadczeń i stypendiów 

jak obywatele polscy, tj.  

a) bezpłatnych studiów stacjonarnych i płatnych 

studiów niestacjonarnych, z zastrzeżeniem, że 

osoby wymienione w ust. 1 pkt 2 mogą 

podejmować i odbywać studia na zasadach 

odpłatności,  

b) stypendium doktoranckiego i projakościowego, 

regulowanych odrębnymi przepisami, 

 

c) stypendiów i świadczeń z Funduszu Pomocy 

Materialnej, których zasady przyznawania regulują 

odrębne przepisy, z zastrzeżeniem, że osobom 

wymienionym w ust. 1 pkt 2 i 3 nie przysługuje 

prawo do stypendium socjalnego, stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych i 

zapomóg. 

 

 

 

 

 

h)  non-nationals who have been granted subsidiary 

protection in the territory of the Republic of 

Poland, 

2) in article 43 section 2a, i.e. as in section 1 

subsection 1, but referring to holders of a 

residence card with the mention ‘access to the 

labour market’ or a Schengen visa or a national 

visa with the purpose of employment in the 

territory of the Republic of Poland, 

3) in article 43 section 5, i.e.: nationals of the 

Member States of the European Union, of the 

Swiss Confederation, or the member states of the 

European Free Trade Association (EFTA) – 

parties to the Agreement on the European 

Economic Area -- and members of their families 

who have funds necessary to cover their 

subsistence costs during a period of study, who 

choose these rules, 

4) in article 43 section 5a, i.e. the holders of a valid 

Polish Charter cart (Karta Polaka) who choose 

these rules. 

2. Persons admitted to and pursuing third-cycle 

studies in compliance with the rules laid down in 

section 1 are entitled to grants and scholarships 

applicable to Polish citizens, i.e.: 

a) free of charge full-time studies and paid part-time 

studies, with the exception of persons mentioned 

in section 1 subsection 2 who may undertake and 

pursue studies on a tuition fee-paying basis, 

 

b) a doctoral scholarship and a grant for the 

promotion of excellence, laid down in separate 

regulations, 

c) scholarships and grants from the Financial 

Support Fund, awarding rules thereof laid down 

in separate regulations, with the exception of 

candidates mentioned in section 1 subsection 2 

and 3 are not entitled to maintenance grant, 

special grant for disabled persons and assistance 

grant. 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Senatu PG 

Nr 157/2018/XXIV z 21 lutego 2018 r. 

Podejmowanie studiów trzeciego stopnia przez 

cudzoziemców na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich 

1. Studia trzeciego stopnia na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich mogą 

podejmować cudzoziemcy: 

1) niewymienieni w ust. 1 Załącznika nr 2 do uchwały 

oraz  

2) o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: 

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

 

a) w art. 43 ust. 2a i 2b,  tj. jak w ust. 1 pkt 1, ale 

posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do 

rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową 

wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

b) w art. 43 ust. 5, tj.: obywatele państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego - EFTA) i członkowie ich rodzin, 

posiadający środki finansowe niezbędne na 

pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, 

którzy wybiorą te zasady, 

 

c) w art. 43 ust. 5 a, tj. posiadacze ważnej Karty 

Polaka, którzy wybiorą te zasady. 

 

2. Osoby wskazane w ust. 1, z mogą podejmować i 

odbywać studia trzeciego stopnia na podstawie: 

1) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego – jako stypendyści strony polskiej 

(stypendia BUWIM), 

 

2) umów międzynarodowych (międzyrządowych), na 

zasadach określonych w tych umowach, 

3) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi 

przez uczelnie (np. umowy międzyuczelniane), na 

 

Annexe 3 

to the Resolution of the Senate of GUT 

No. 157/2018/ XXIV of 21 February 2018 

Undertaking third-cycle studies by non-nationals 

in compliance with the rules other than the ones 

applicable to Polish citizens 

 

1. Third-cycle studies may be undertaken in 

compliance with the rules other than the ones 

applicable to Polish citizens by non-nationals: 

1) not listed in Annexe 2 paragraph 1, and 

2) defined in the Act of 27 July 2005, the Law on 

Higher Education (consolidated text, Journal of 

Laws of 2017, item 2183 with further 

amendments): 

a) in article 43 section 2a, i.e. as in section 1 

subsection 1 but referring to holders of a 

residence card with the mention ‘access to the 

labour market’ or a Schengen visa or a national 

visa with the purpose of employment in the 

territory of the Republic of Poland, 

b) in article 43 section 5, i.e.: nationals of the 

Member States of the European Union, of the 

Swiss Confederation, or the member states of the 

European Free Trade Association (EFTA) – 

parties to the Agreement on the European 

Economic Area -- and members of their families 

who have funds necessary to cover their 

subsistence costs during a period of study, who 

choose these rules, 

c) in article 43 section 5a, i.e. the holders of a valid 

Polish Charter cart (Karta Polaka) who choose 

these rules. 

2. Candidates listed in section 1 may undertake and 

pursue third-cycle studies on the basis of: 

1) decision of the minister responsible for higher 

education – as holders of scholarship awarded by 

a Polish partner (the Bureau for Academic 

Recognition and International Exchange 

scholarships), 

2) international agreements, in compliance with the 

rules therein, 

3) agreements concluded between higher education 

institutions and foreign entities (e.g. inter-
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zasadach określonych w tych umowach, 

 

4) decyzji rektora uczelni. 

 

3. Osoby przyjęte i odbywające studia trzeciego 

stopnia na zasadach określonych w ust. 2, z 

zastrzeżeniem ust. 4, mogą studiować: 

 

1) jako stypendyści strony polskiej (stypendia NAWA 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej bez 

ponoszenia opłat za naukę), lub 

 

2) jako stypendyści strony wysyłającej (umowy 

międzynarodowe i międzyuczelniane), bez 

ponoszenia opłat za naukę, lub 

3) jako stypendyści Politechniki Gdańskiej (stypendia 

fundowane spoza dotacji dydaktycznej uczelni, tj. 

z Własnego Funduszu Stypendialnego lub ze 

środków zapewnionych przez wydział), na 

podstawie decyzji rektora, bez ponoszenia opłat 

za naukę, lub 

4) bez odpłatności i świadczeń (decyzje MNiSW, 

umowy międzynarodowe i międzyuczelniane, 

decyzje rektora), lub 

 

5) na zasadach odpłatności, z uwzględnieniem 

zniżek lub zwolnień przysługujących na mocy 

decyzji rektora. 

 

4. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 2 ppkt a mogą 

podejmować i odbywać studia trzeciego stopnia 

na zasadach odpłatności, za wyjątkiem osób 

wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 2, które mogą 

podejmować i odbywać studia trzeciego stopnia 

bez odpłatności. Osobom tym nie przysługuje 

prawo do stypendium socjalnego, stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych i 

zapomóg z Funduszu Pomocy Materialnej, 

regulowanych odrębnymi przepisami. 

 

university agreements), in compliance with the 

rules defined therein, 

4) decisions of the rector of a higher education 

institution. 
3. Candidates admitted to and pursuing third-cycle 

studies in compliance with the rules laid down in 

section 2, with the exception of section 4, may 

study: 

1) as holders of scholarship awarded by a Polish 

partner (the Polish National Agency for Academic 

Exchange NAWA scholarships free of tuition 

fees), or 

2) as holders of scholarships awarded by the 

sending partner (international and inter-university 

agreements), free of tuition fees, or 

3) as holders of scholarships awarded by Gdańsk 

University of Technology (scholarships not 

covered by the university education funds, i.e. 

from the University Scholarship Fund or from 

funds provided by the faculty), pursuant to the 

rector’s decision, free of tuition fees, or 

4) free of tuition fees and with no scholarship 

entitlement (decisions of the Ministry of Science 

and Higher Education,  international and inter-

university agreements, the rector’s decisions), or 

5) on a tuition fee-paying basis, including fee 

reductions and exemptions applicable pursuant to 

the rector’s decision. 

 

4. Candidates defined in section 1 subsection 2 a 

may undertake and pursue third-cycle studies on 

a tuition fee-paying basis, except for those 

mentioned in section 2 subsections 1 and 2, who 

may undertake and pursue third-cycle studies 

free of charge. They are not entitled to 

maintenance grant, special grant for disabled 

persons and assistance grant from the Financial 

Support Fund, laid down in separate regulations. 
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Załącznik nr 4 

do Uchwały Senatu PG 

Nr 157/2018/XXIV z 21 lutego 2018 r. 

Wydziały prowadzące studia trzeciego stopnia 

przewidywane do uruchomienia w roku akademickim 

2018/2019. 

 

Annexe 4 

to the Resolution of the Senate of GUT 

No 157/2018/ XXIV of 21 February 2018 

 

Faculties conducting doctoral studies planned to begin 

in academic year 2018/2019. 

 

 

Wydział 
prowadzący 

studia 
doktoranckie 

Faculty 
conducting 

doctoral studies 
Dyscyplina 

Field of study 

Studia 
stacjonarne 

Full-time studies 

Studia 
niestacjonarne 

Part-time 
studies 

Architektury Architecture architektura i 

urbanistyka 

Architecture and Urban 
Planning 

TAK / YES NIE / NO 

Chemiczny Chemistry 

biotechnologia 
Biotechnology TAK / YES NIE / NO 

chemia 
Chemistry TAK / YES NIE / NO 

technologia chemiczna 
Chemical Technology TAK / YES NIE / NO 

Elektroniki, 
Telekomunikacji 
 i Informatyki 

Electronics, 
Electronics, 
Telecommunic
ations and 
Informatics 

automatyka i robotyka 
Control Engineering and 
Robotics 

TAK / YES NIE / NO 

elektronika 
Electronics TAK / YES NIE / NO 

informatyka 
Informatics (Information 
Technology) 

TAK / YES NIE / NO 

telekomunikacja Telecommunications TAK / YES NIE / NO 

biocybernetyka i 

inżynieria 

biomedyczna  

Biocybernetics and 
Biomedical Engineering 

TAK / YES NIE / NO 

Elektrotechniki i 
Automatyki 

Electrical and 
Control 
Engineering 

automatyka i robotyka 
Control Engineering and 
Robotics 

TAK / YES NIE / NO 

elektrotechnika 
Electrical Engineering TAK / YES NIE / NO 

Fizyki 
Technicznej 
 i Matematyki 
Stosowanej 

Applied 
Physics and 
Mathematics 

fizyka Physics TAK / YES NIE / NO 

Inżynierii 
Lądowej i 

Civil and 
Environmental 

budownictwo 
Civil Engineering TAK / YES NIE / NO 
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Wydział 
prowadzący 

studia 
doktoranckie 

Faculty 
conducting 

doctoral studies 
Dyscyplina 

Field of study 

Studia 
stacjonarne 

Full-time studies 

Studia 
niestacjonarne 

Part-time 
studies 

Środowiska Engineering 
inżynieria środowiska 

Environmental Engineering TAK / YES NIE / NO 

Mechaniczny  

(Środowiskowe 
studia 
doktoranckie) 

Mechanical 
Engineering 
(partnership-
based doctoral 
studies) 

budowa i eksploatacja 

maszyn 

Machine Design and 
Operation 

TAK / YES NIE / NO 

inżynieria materiałowa 
Materials Engineering TAK / YES NIE / NO 

mechanika 
Mechanical Engineering TAK / YES NIE / NO 

Oceanotechniki i 
Okrętownictwa 

Ocean 
Engineering 
and Ship 
Technology 

budowa i eksploatacja 

maszyn 

Machine Design and 
Operation 

TAK / YES TAK / YES 

Zarządzania i 
Ekonomii 

Management 
and Economics 

ekonomia 
Economics TAK / YES TAK / YES 

nauki o zarządzaniu 
Management Studies TAK / YES TAK / YES 
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Załącznik nr 5 

do Uchwały Senatu PG 

Nr 1572018/XXIV z 21 lutego 2018 r. 

Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne i 
niestacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) – dla 
kandydatów będących obywatelami polskimi. 
 
 

1.  Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną 
rejestrację kandydatów na wszystkie studia stacjonarne i 
niestacjonarne trzeciego stopnia. 
 

2.  Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie rejestrują 
się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.gda.pl .  

3.  Przebieg rejestracji. Kandydat ubiegający się o przyjęcie 
na studia jest obowiązany: 

a) zapoznać się  i zaakceptować warunki rekrutacji na 
Politechnikę Gdańską, 

b) założyć internetowe konto rekrutacyjne, 

c) prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, 
zgodnie z dokumentem  tożsamości, oraz pozostałe 
dane wymagane w procesie rekrutacji, 

 

d) podać wymagane informacje w zależności od 

poziomu wybieranych studiów (dla studiów 

trzeciego stopnia: ukończona "Uczelnia wyższa"), 

e) wypełnić formularz rejestracyjny 

a. wybrać nabór na studia, 

b. wybrać  interesującą go dyscyplinę 
studiów, 

c. wydrukować  i podpisać formularz, 

f) dostarczyć wymagane dokumenty do wydziałowej 
komisji rekrutacyjnej. Miejsce i termin składania 
dokumentów oraz ich wykaz zostaną ogłoszone 
przez wydziałowe komisje rekrutacyjne ds. studiów 
trzeciego stopnia. 

 

4.  Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za 
niedopełnienie procedury elektronicznej rejestracji, 
 a także za skutki nie zapoznania się kandydata  z 
wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym 
koncie w systemie eRekrutacja oraz  na stronie 
http://www.pg.edu.pl . 

5.  Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za 
niemożność rejestracji lub dokonania zmian, 
spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi 
od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien 
zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej. 

 

Annexe 5 

to the Resolution of the Senate of GUT 

No. 157/2018/ XXIV of 21 February 2018 

Electronic registration for full-time and part-time third-cycle 

(doctoral) studies - for Polish citizens. 

 

1. Gdańsk University of Technology shall conduct an 
electronic registration of candidates for all fields of full-time 
and part-time doctoral studies. 

2. Candidates who are Polish citizens shall register on 
http://rekrutacja.pg.gda.pl website. 

3. The registration procedure is as follows: a candidate 
applying for admission to studies is obliged to: 

a) read and accept the admission requirements of Gdańsk 
University of Technology, 

b) create an Internet admission account,  

c) enter personal data and address according to a 
document of identity, as well as other data required in the 
admission procedure, 

d) present required information depending on the level of 
selected studies (for third-cycle studies: completed 
"Higher education institution") 

e) complete the registration form 

a. choose the registration to the studies, 

b. choose a discipline of interest, 

c. print out and sign the form, 

f) submit the required documents to the appropriate faculty 
admissions committee. The place and date of 
submission and the list of documents shall be announced 
by faculty admissions committees for doctoral studies. 

4. Gdańsk University of Technology takes no responsibility 
for a candidate’s failure to comply with the electronic 
registration procedure and for the consequences in case of 
a candidate’s failure to read messages sent to the 
individual e-mail account in eRekrutacja mail system and 
on http://www.pg.edu.pl website. 

5. Gdańsk University of Technology takes no responsibility 
for inability to register or make changes caused by the 
Internet failure independent of the University. In such 
cases, the candidate must apply in person at the 
admissions committee. 

http://rekrutacja.pg.gda.pl/
http://www.pg.edu.pl/
http://rekrutacja.pg.gda.pl/
http://www.pg.edu.pl/
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6.  Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy 
hasła otrzymanego podczas zakładania konta. 
Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki 
udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w 
szczególności za zmiany danych na koncie kandydata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Candidates are required to keep secret the password 
assigned while setting up the account. Gdańsk University 
of Technology takes no responsibility for the 
consequences of disclosing this password to third parties, 
particularly for changes of data in the candidate’s account. 
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Załącznik nr 6 

do Uchwały Senatu PG 

Nr 157/2018/XXIV z 21 lutego 2018 r. 

Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne i 

niestacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) – dla 

kandydatów będących cudzoziemcami 

 

1.  Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną 

rejestrację kandydatów na wszystkie kierunki studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia. 

2.  Kandydaci cudzoziemcy (nieposiadający obywatelstwa 

polskiego) w pierwszej kolejności uzyskują drogą 

mailową zgodę opiekuna naukowego na podjęcie się 

opieki, a po jej otrzymaniu rejestrują się na stronie 

internetowej http://gut.dreamapply.com. 

3.  Przebieg rejestracji. Kandydat ubiegający się o przyjęcie 

na studia jest obowiązany: 

1) zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na 

Politechnikę Gdańską, 

2) założyć internetowe konto rekrutacyjne, 

3) wypełnić formularz rejestracyjny 

a) wybrać nabór na studia, 

b) wybrać interesującą go dyscyplinę naukową studiów, 

c) prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, 

zgodnie z dokumentem  tożsamości, oraz pozostałe 

dane wymagane w procesie rekrutacji, 

d) podać wymagane informacje w zależności od 

poziomu wybieranych studiów (dla studiów trzeciego 

stopnia: ukończona "Uczelnia wyższa"), 

e) załączyć do systemu skany wymaganych 

dokumentów, 

f) w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na 

zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich 

– dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 20 euro, 

a w momencie otrzymania od uczelni oferty (Offer 

Letter) odbywania studiów na zasadach odpłatności 

osoby niebędące stypendystami Politechniki 

Gdańskiej zobowiązane są do dokonania opłaty 

czesnego za minimum jeden semestr nauki, 

4) po przyjeździe do Polski dostarczyć oryginały 

wymaganych dokumentów wraz z wydrukowanym i 

podpisanym formularzem rejestracyjnym do Działu 

Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. 

 

Annexe 6 

to the Resolution of the Senate of GUT 

No. 157/2018/ XXIV of 21 February 2018 

Electronic registration for full-time and part-time third-cycle 

(doctoral) studies - for non-nationals. 

 

1. Gdańsk University of Technology shall conduct an electronic 
registration of candidates for all fields of full-time and part-
time doctoral studies. 

2. Candidates who are non-nationals (without Polish 
citizenship) shall first obtain a statement of an independent 
research worker to become the candidate’s research 
supervisor via e-mail, and then register on 
http://gut.dreamapply.com website. 

3. The registration procedure is as follows: a candidate applying 
for admission to studies is obliged to: 

1) read and accept the admission requirements of Gdańsk 
University of Technology, 

2) create an Internet admission account,  

3) complete the registration form 

a) choose the registration to the studies, 

b) choose a discipline of interest, 

c) enter personal data and address according to a 
document of identity, as well as other data required in the 
admission procedure, 

d) present required information depending on the level of 
selected studies (for third-cycle studies: completed 
"Higher education institution") 

e) upload scans of required documents into the system, 

f) non-nationals undertaking studies in compliance with the 
rules other than the ones applicable to Polish citizens 
shall pay admissions fee in the amount of EUR 20, and 
upon receipt of the Offer Letter from the university, on 
pursuing studies on a tuition fee-paying basis, persons 
who are not holders of scholarships awarded by Gdańsk 
University of Technology, are required to pay the tuition 
fee covering at least one semester of studies, 

 

4) upon arriving in Poland, submit original copies of the 
required documents together with the printed out and 
signed registration form to the International Relations 
Office. The place and date of submission and the list of 

http://gut.dreamapply.com/
http://gut.dreamapply.com/
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Miejsce i termin składania dokumentów oraz ich 

wykaz zostaną ogłoszone przez wydziałowe 

komisje rekrutacyjne ds. studiów trzeciego stopnia i 

podane do wiadomości na stronie 

http://pg.edu.pl/international/admission. 

4.  Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za 

niedopełnienie procedury elektronicznej rejestracji, 

a także za skutki nie zapoznania się kandydata z 

wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym 

koncie w systemie DreamApply oraz na stronie 

http://pg.edu.pl/en i http://pg.edu.pl/international/doctoral-

studies. 

5.  Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za 

niemożność rejestracji lub dokonania zmian, 

spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi 

od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien 

zgłosić się mailowo do Działu Międzynarodowej 

Współpracy Akademickiej. 

6. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy 

hasła otrzymanego podczas zakładania konta. 

Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki 

udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w 

szczególności za zmiany danych na koncie kandydata. 

 

documents shall be announced by faculty admissions 
committees for doctoral studies on 
http://pg.edu.pl/international/admission website. 

 

4. Gdańsk University of Technology takes no responsibility 
for a candidate’s failure to comply with the electronic 
registration procedure and for the consequences in case of 
a candidate’s failure to read messages sent to the 
individual e-mail account in DreamApply mail system and 
on http://pg.edu.pl/en and 
http://pg.edu.pl/international/doctoral-studies websites. 

 

5. Gdańsk University of Technology takes no responsibility 
for inability to register or make changes caused by the 
Internet failure independent of the University. In such 
cases, the candidate must apply in person to the 
International Relations Office. 

6. Candidates are required to keep secret the password 
assigned while setting up the account. Gdańsk University 
of Technology takes no responsibility for the 
consequences of disclosing this password to third parties, 
particularly for changes of data in the candidate’s account. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://pg.edu.pl/international/admission
http://pg.edu.pl/international/doctoral-studies
http://pg.edu.pl/international/doctoral-studies
http://pg.edu.pl/international/admission
http://pg.edu.pl/international/doctoral-studies

