
Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych  

w Gdańsku z dnia 29 maja 2019 r. 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI REKRUTACYJNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU   

Z POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w składzie : 

1) przewodniczący komisji – dyrektor Szkoły 

Doktorskiej……………………………………………… 

2) pozostali członkowie Komisji : 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Stwierdza, że kandydat/ka :……………………………………………………………………………… 

uzyskał następujące wyniki w  postępowaniu kwalifikacyjnym do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku : 

Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

1. Rozmowa kwalifikacyjna punktacja uzyskane punkty suma  

punktów 
1 2 3 4 5 6 7 8 

a) merytoryczna ocena projektu  badawczego  

na podstawie rozmowy z kandydatem/ką 

 

0-15 

         

b) ocena spójności prezentacji planowanego  

projektu badawczego i dorobku artystycznego  

lub projektowego 

 

0-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) dotychczasowe osiągnięcia artystyczne z minimum  

3 ostatnich lat 

 

0-15 

         

 Podsumowanie poz. 1. a)b)c)  

 

Egzamin przeprowadza zespół egzaminacyjny zgodnie z § 2 ust.6 Regulaminu konkursu przyjęć do 

Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 –Warunki  

i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej: 

Zespół egzaminacyjny w składzie : 

1. …………………………………………………… 

2…………………………………………………….. 

3…………………………………………………….. 

 

 

 



 punktacja 1 2 3 suma 

punktów 

2. Egzamin z wiedzy z zakresu kultury i sztuki  

współczesnej (okres od lat 50. XX wieku do dziś)  

oraz wiedzy z zakresu teorii i praktyki artystycznej  

przedmiotowej dyscypliny związanej z przedłożonym  

projektem  badawczym.   

 

0-15 

    

 Ilość uzyskanych punktów  :  

 

Podpisy członków zespołu egzaminacyjnego : 

 

1………………………………………………….. 

2…………………………………………………. 

3………………………………………………….. 

Gdańsk dnia………………………………………………………. 

 W postępowaniu kwalifikacyjnym Kandydat/ka może uzyskań łącznie nie więcej niż 60 

punktów. 

 Wynik pozytywny to minimum 32 punkty, z tym zastrzeżeniem, że wynik pozytywny 

można uzyskać wyłącznie w przypadku gdy egzamin konkursowy obejmował wszystkie 

cztery elementy i Kandydat uzyskał co najmniej 5 punktów z każdego elementu 

egzaminu. 

 

 

 

Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

 

1. 

 

Rozmowa kwalifikacyjna 

 

punktacja 

suma  

punktów 

a) merytoryczna ocena projektu  badawczego na podstawie 

rozmowy z kandydatem/ką 

 

0-15 

 

b) ocena spójności prezentacji planowanego projektu badawczego 

i dorobku artystycznego lub projektowego 

 

0-15 

 

 

c) dotychczasowe osiągnięcia artystyczne z minimum  

3 ostatnich lat 

 

0-15 

 

2 Egzamin z wiedzy z zakresu kultury i sztuki  

współczesnej (okres od lat 50. XX wieku do dziś)  

oraz wiedzy z zakresu teorii i praktyki artystycznej  

przedmiotowej dyscypliny związanej z przedłożonym  

projektem  badawczym.   

 

 

0-15 

 

Łącznie suma uzyskanych punktów :  

 

 

 

 



 

Rozstrzygnięcie Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej  

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

 

Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  postanawia 

zakwalifikować / nie zakwalifikować kandydata/kę :…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Do przyjęcie do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w 

ramach limitu miejsc zatwierdzonego przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku : 

1) Przewodniczący komisji – dyrektor Szkoły Doktorskiej  …………………………………….. 

2) Członkowie komisji : 

……………………………………  ………………………………………………. 

……………………………………  ………………………………………………. 

……………………………………  ………………………………………………. 

……………………………………  ………………………………………………. 

……………………………………  ………………………………………………. 

 

 

 

Gdańsk dnia………………………………………. 



 
 


