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Zał. nr 1 do Uchwały nr 21/2019  

Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

z dnia 29 maja 2019 r.  

 

 

Regulamin konkursu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych  

w Gdańsku w roku akademickim 2019/2020 

 

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej  

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 
Niniejszy Regulamin, uchwalony w oparciu o art. 200 ust. 2  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), ustala 

zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzonej 

w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w obszarze 

badań:  

1) sztuki piękne  

2) sztuki projektowe  
 

 
ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

 

 

Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnej 
 

§ 2 
 
1. Postępowanie kwalifikacyjne jest jednoetapowe.  
2. Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rekrutacyjnej  Szkoły 

Doktorskiej powołuje rektor.  
3. Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest 

powoływana na okres od dnia 30 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2020 r. 
 
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających członkowi Komisji 

Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej bezpośredni udział w jej pracach rektor odwołuje go  

i powołuje nowego członka z zachowaniem zasad określonych w ust.5. 
 
5. W skład Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej wchodzą nauczyciele akademiccy 

posiadający co najmniej stopnień naukowy doktora habilitowanego reprezentujący 

dyscyplinę sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 

 

1) po dwóch przedstawicieli : Wydziału Grafiki, Wydziału Malarstwa,  Wydziału Rzeźby 

i Intermediów oraz Wydziału Architektury i Wzornictwa,  

  

2) przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów. 

 

6. Na wniosek przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej rektor może 

powołać  zespół egzaminacyjny w celu przeprowadzenia egzaminu wiedzy  z zakresu 
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historii sztuki współczesnej, w składzie do 3 osób. Członkami zespołu mogą być 

nauczyciele akademiccy co najmniej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. 

7. Rektor powołuje sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej. Sekretarz może 

zostać powołany spośród członków komisji rekrutacyjnej. 

 

§ 3 
 

1. Członek Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej ma obowiązek zachować bezstronność  

i obiektywność w ocenie kandydatów do szkoły doktorskiej. 
 
2. Członek Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej informuje przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej o wszelkich okolicznościach, które mogą wpływać na jego bezstronność  

i obiektywność w ocenie kandydatów do szkoły doktorskiej.  

3. Komisja rekrutacyjna na wniosek przewodniczącego może postanowić o wyłączeniu 

członka komisji z procedury oceny danego kandydata, jeżeli udział tego członka mógłby 

wzbudzać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 
 
4. Członek komisji rekrutacyjnej podlega z mocy prawa wyłączeniu od oceny kandydata  

w szczególności, jeżeli: 

1) planuje podjąć się obowiązków promotora lub promotora pomocniczego kandydata; 

2) był promotorem pracy magisterskiej kandydata; 

3) jest przełożonym kandydata lub znajduje się względem niego w innej relacji 

zatrudnienia; 

4) zachodzą inne obiektywne okoliczności mogące rodzić uzasadnione obawy co do 

zachowania bezstronności i obiektywności przy ocenianiu kandydata. 
 
5. Członek komisji rekrutacyjnej wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego 

ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad komisji. 
 
6. Wyłączenie członka komisji rekrutacyjnej od oceny danego kandydata odnotowuje się  

w protokole z posiedzenia komisji. 

7. Do członków zespołu egzaminacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-6 

powyżej.  

 

§ 4 

 

1. Skład Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej zostaje podany do publicznej 

wiadomości przez rektora przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 5 

 

1. Uchwały komisji rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego. 

2. Posiedzenia  Komisji  Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej  są  protokołowane,  a  protokoły  

są podpisywane przez  przewodniczącego  i  członków  komisji,  którzy  brali  udział  

w posiedzeniu. 

 

§ 6 

 

1. Za pracę w komisji rekrutacyjnej przysługuje wynagrodzenie. Sposób i zasady 

wynagradzania określa rektor. 

 

Zadania komisji rekrutacyjnej 
 

§ 7 
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1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej należy w szczególności: 

1) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego; zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej Akademii 

Sztuk Pięknych w Gdańsku co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem 

postępowania kwalifikacyjnego; 

2) przyjmowanie kandydatów do szkoły doktorskiej w formie wpisania na listę 

doktorantów; 

3) podejmowanie  decyzji  administracyjnych  o  odmowie  przyjęcia  do  Szkoły 

Doktorskiej, w tym formułowanie jej uzasadnienia; 

4) rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz opiniowanie skarg 

składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym; 

5) sporządzenie: 

a) protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej, 

b) listy rankingowej osób zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów, 

c) listy osób przyjętych do szkoły doktorskiej, 

d) listy osób nieprzyjętych do szkoły doktorskiej. 

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 
 

§ 8 

 
 
1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wskazanie najlepszych kandydatów do 

kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przez 

sprawdzenie predyspozycji kandydatów w drodze oceny ich wiedzy, dotychczasowych 

doświadczeń i osiągnięć artystycznych lub projektowych, opisu i oceny proponowanego 

projektu badawczego oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne jest jednoetapowe, przeprowadza je Komisja Rekrutacyjna 

Szkoły Doktorskiej. 

3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i jest przeprowadzane  

z zastosowaniem systemu punktowego. 

 

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego 
 

§ 9 
 
1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta  osoba, która:  

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba,  

     o której mowa w art. 186 ust. 2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz, 

2) uzyskała pozytywny wynik z egzaminu konkursowego i zajęła pozycję na liście 

rankingowej, sporządzonej według ilości punktów uzyskanych w trakcie 

postępowania rekrutacyjnego, mieszczącą się w limicie miejsc określonym przez 

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, mogą być przyjęte do szkoły doktorskiej 

zgodnie z : 

1)   Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące 

      obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, regulują w szczególności 

      następujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego:  
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      a) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj: Dz.U.  

          z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.,dalej „Ustawa”), 

 

    b) ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 

        poz. 2094 z póź. zm.) 

    c) uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego i zajęły pozycję na liście 

        rankingowej, sporządzonej według ilości punktów uzyskanych w trakcie 

        postępowania rekrutacyjnego, mieszczącą się w limicie miejsc określonym przez 

        Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

3. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która: 

1) zarejestrowała się w systemie IRK; 

2) wniosła opłatę rekrutacyjną, o której mowa w § 13; 

3) legitymuje się tytułem magistra, magistra inżyniera albo równorzędnym, albo osoba,  

o której mowa w art. 186 ust. 2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

4) złożyła wymagane dokumenty zgodnie z §10. 

4. Kandydaci mogą złożyć dodatkowo inne dokumenty, które ich zdaniem mogą okazać się 

istotne w procesie kwalifikacyjnym. 

5. Jeżeli przedstawione przez kandydata dokumenty, o których mowa w punkcie 1 powyżej, 

zawierają braki, kandydat zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w terminie 

siedmiu dni, pod rygorem niedopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej,  

a w konsekwencji niedopuszczenie do egzaminu konkursowego. 

6. W przypadku, gdy kandydat nie zgłosi się na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 

wyznaczonym zgodnie z § 14 ust.4 w tym również z przyczyn niezależnych od kandydata 

(m.in. losowych), nie wyznacza się dodatkowego terminu rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

§ 10 

 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w terminie i miejscu 

wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną Szkoły Doktorskiej składają następujące 

dokumenty : 

1) formularz rejestracyjny z zaznaczeniem obszaru badań : sztuki piękne 

lub sztuki projektowe; (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel lub numer 

paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe /adres, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu/ informację czy kandydat wyraża zgodę na doręczenie decyzji 

administracyjnych za pomocą poczty elektronicznej oraz podpis;  

2) odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, 

uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem 

ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 

3) życiorys artystyczny lub  CV; 

4) dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie  

o znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2; 

5) list motywacyjny; 

6) autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa w formacie PDF i jeżeli rodzaj 

dzieła tego wymaga także w formie prezentacji multimedialnej zapisanej w formacie 

.mp4 lub jako pliki .JPG; 

7) zestawienie udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierające 

wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych ze szczególnym uwzględnieniem 
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otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, udziału w wystawach zbiorowych, 

konkursach, plenerach, sympozjach, ruchach artystycznych, zrealizowanych 

projektów, wystaw indywidualnych lub działań artystycznych oraz odbytych staży, z 

okresu minimum ostatnich 3 lat; 

8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania     

kwalifikacyjnego. 

 

§ 11 

 

1. Obsługę systemu IRK w zakresie rekrutacji do szkół doktorskich prowadzi OI, tj. Ośrodek 

Informatyczny. 

2. OI w zakresie obsługi systemu IRK współpracuje z Komisją Rekrutacyjną Szkoły 

Doktorskiej. 

3. Zasady przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich oraz ogólny 

harmonogram rekrutacji ustala dyrektor szkoły doktorskiej w porozumieniu z rektorem. 

 

§ 12 

 

1. Wszystkie dane osobowe podane przez kandydatów są przetwarzane i przechowywane 

dla potrzeb rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie. 
 

2. W przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów dane wykorzystane przy rekrutacji 

zostaną przeniesione do systemów informatycznych Akademii Sztuk Pięknych  

w Gdańsku, w tym w szczególności do AKADEMUSA i systemu INFOMEDICA oraz 

będą przetwarzane zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami do celów organizacji  

i zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia. 

 

§ 13 

 

1. Opłata rekrutacyjna do szkoły doktorskiej wynosi 150 zł. 

2. Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta 

wygenerowany po zapisie na rekrutację do szkoły doktorskiej w Panelu Kandydata  

w systemie IRK.  

3. Opłaty należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż w dniu 

następującym po dniu zakończenia składania dokumentów na potrzeby postępowania 

kwalifikacyjnego.  

4. Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 

na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej dokonania. 

5. Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku 

rezygnacji z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym przed jego rozpoczęciem. 

 

 

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego 
 

§ 14 

 

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych  

w Gdańsku przeprowadza Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej.  

2. Na postępowanie kwalifikacyjne składa się : 

1) rozmowa kwalifikacyjna dotycząca planowanego projektu badawczego pracy 

doktorskiej, planów artystyczno-projektowo-badawczych oraz informacji  

o osiągnięciach artystycznych lub projektowych kandydata w powiązaniu  

z proponowanym projektem badawczym w tym: 
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a) 10 minutowa prezentacja planowanego projektu badawczego oraz dorobku 

artystycznego powiązanego z projektem badawczym, 

b) 10 minutowa rozmowa z kandydatem w tym pytania dotyczące planowanego 

projektu badawczego.  

 

Punktacja z 20 minutowej rozmowy kwalifikacyjnej: 

a) merytoryczna ocena projektu  badawczego na podstawie rozmowy z kandydatem, 

0-15 punktów 

b) ocena spójności prezentacji planowanego projektu badawczego i dorobku 

artystycznego lub projektowego 0 – 15 punktów, 

c) dotychczasowe osiągnięcia artystyczne z minimum 3 ostatnich lat 0-15 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.  Maksymalny czas 

trwania egzaminu 10 minut. Punktacja 0 -15 punktów 

 

3. Maksymalna  liczba punktów, którą można uzyskać w trakcie postępowania 

kwalifikacyjnego wynosi 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, o których mowa w ust. 2 

powyżej i kandydat uzyskał co najmniej 5 punktów z każdego elementu egzaminu. 

4. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego   

Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej. 

5. Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej ustala listę rankingową według liczby 

zdobytych przez kandydatów punktów. 

6. Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ustali limity przyjęć na rok akademicki   

2019/2020 do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 

sztuki. 

7. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej służy odwołanie do rektora,  

w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być 

jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. 

Decyzja rektora jest ostateczna. 

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

9. Osoby niepełnosprawne podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali 

kandydaci do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

10. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym w trakcie postępowania rekrutacyjnego 

ustalana jest z przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej po 

osobistym zgłoszeniu się kandydata z aktualnym orzeczeniem  

o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. 

11. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed dniem rozmowy 

kwalifikacyjnej. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dołoży wszelkich starań, aby 

uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych. 

 

 

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego 
 

§ 15 
  
1. Na liście rankingowej zamieszcza się: 

1) imiona i nazwiska kandydatów; 

2) liczbę punktów przyznanych za każdy element oceny; 

3) wynik końcowy oceny kandydatów wyrażony w punktach; 
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4) oznaczenie, czy kandydat został zakwalifikowany do wpisania na listę Szkoły 

Doktorskiej.  
2. Listę rankingową podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej Szkoły 

Doktorskiej, którzy brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszelkie skreślenia  

i zmiany dokonywane na liście rankingowej po jej podpisaniu powinny zawierać 

uzasadnienie i być potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji. 
 
3. Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania rekrutacyjnego na swoje 

osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK. 

4. Listę rankingową, o której mowa w ust. 1, Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej 

przekazuje rektorowi oraz ogłasza niezwłocznie przez publikację na stronie internetowej 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.  
 

 
 

Ustalenie limitu miejsc i wpisanie na listę doktorantów 
 

§ 16 
 

1. Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę 

doktorantów Szkoły Doktorskiej po dostarczeniu przez niego, nie później 

niż w terminie do dnia 30 września 2019 r.: 

1) oryginału dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej 

określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 lub jego urzędowego odpisu; 

2) oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku , do której został przyjęty. 

2. Niezwłocznie po zakwalifikowaniu do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydat jest 

zobowiązany dostarczyć do Działu Nauki zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej – niedopełnienie tego 

obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych  

w Szkole Doktorskiej. 

  
§ 17 

 
1. Komisja rekrutacyjna wpisuje kandydatów na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej w 

kolejności ustalonej w postępowaniu rekrutacyjnym w ramach limitu miejsc uchwalonego 

przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.  
2. W przypadku, gdy po przeprowadzonym egzaminie konkursowym dwóch lub więcej 

kandydatów uzyska taką samą ilość punktów, o kolejności na liście rankingowej, w 

szczególności w ramach limitu miejsc określonego przez Senat Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku, zadecyduje wyższa ilość punktów otrzymana za rozmowę kwalifikacyjną.   
3. Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej ogłasza listę osób przyjętych do Szkoły 

Doktorskiej niezwłocznie po wypełnieniu limitu miejsc przez kandydatów wpisanych na 

listę doktorantów Szkoły Doktorskiej, jednak nie później niż w dniu 23września 2019r. 

Listę tę podpisuje w imieniu komisji rekrutacyjnej jej przewodniczący. 

4. W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego wpisanie na listę 

doktorantów następuje na podstawie decyzji administracyjnej o przyjęciu kandydata do 

szkoły doktorskiej wydawanej, na wniosek Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej, 

przez rektora.  

 

Doręczenie wyniku rekrutacji oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
 

§ 18 
 
1. Informację o wpisaniu na listę doktorantów szkoły doktorskiej, decyzję administracyjną, 

o których mowa w § 17 ust. 3 i 4 oraz decyzję o odmowie przyjęcia do szkoły 
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doktorskiej doręcza się kandydatowi na zasadach ogólnych. Dodatkowo komisja 

rekrutacyjna ogłasza listę osób wpisanych na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przez jej zamieszczenie na stronie internetowej 

ASP w Gdańsku oraz przekazuje ją rektorowi.  
2. Decyzję o odmowie przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej podpisuje 

przewodniczący komisji rekrutacyjnej szkoły doktorskiej. Komisja rekrutacyjna uzgadnia 

uzasadnienie takiej decyzji. 
 
3. Od decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej kandydatowi przysługuje,  

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
 
4. Podstawą wniosku, o którym mowa w ust. 3 może być jedynie wskazanie naruszenia 

zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej. Wniosek powinien wskazywać dokładnie przepisy 

określające warunki lub tryb rekrutacji do szkoły doktorskiej, które w ocenie strony 

zostały naruszone oraz zwięzłe wyjaśnienie zarzucanego naruszenia. 
 
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest rozpatrywany przez komisję rekrutacyjną  

szkoły doktorskiej w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. W przedmiocie rozpoznania  

wniosku komisja rekrutacyjna wydaje właściwą decyzję administracyjną. 
 
6. Decyzja komisji rekrutacyjnej wydana wskutek ponownego rozpatrzenia sprawy jest 

ostateczna. Przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gdańsku na zasadach ogólnych. 

 
Postanowienia końcowe 

 

§ 19 

 

1. Dokumentację złożoną w postępowaniu kwalifikacyjnym należy odebrać w terminie  

3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Po tym terminie dokumentacja ulega 

komisyjnemu zniszczeniu.  
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Załącznik nr1  do Uchwały  /2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  

z dnia 29 maja 2019 roku  

 

 

 

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku : 

 

1. Rejestracja w IRK : od 1 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. 

2. Przyjmowanie dokumentów : od 19 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. 

3. Uzupełnienie ewentualnych braków  w dokumentacji : do 10 września 2019 r.  

4. Postępowanie kwalifikacyjne:  16 – 19 września 2019 r. 

5. Ogłoszenie listy rankingowej : 20 września 2019 r. 

6. Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej : 23 września 2019 r. 

7. Ogłoszenie listy nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej : 23 września 2019 r. 

8. Złożenie dokumentów zgodnie z § 16 pkt.1 i 2 Regulaminu konkursu przyjęć  

            do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku 

            akademickim 2019/2020 do 30 września 2019 r. 

9. Dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych 

            w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 (wejście od ulicy Tkackiej) pok. 101. 
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Załącznik nr2  do Uchwały  /2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  

z dnia 29 maja 2019  

 

J.M REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU  

PODANIE O PRZYJĘCIE  DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

w roku akademickim 2019/2020 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na studia: 

Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
Obszar badań  : sztuki piękne/ sztuki projektowe : …………….. 
Tryb: stacjonarne 

 
 

Ankieta osobowa Kandydata 

Imiona i Nazwisko: ……………………. 

Dane kontaktowe  Adres zamieszkania   

Tel. kontaktowy:  …………………. 

Adres poczty 

elektronicznej:  …………………. 

 Ulica: ……………………… 
Kod pocztowy: ………….. 
Miejscowość: ……………. 
Kraj: ……………… 

 

 <zdjęcie kandydata> 

Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: miasto/wieś: ………… 

 

Dane osobowe  Adres do korespondencji    

PESEL: ………………… 
Data urodzenia: ………………  
Miejsce urodzenia: …………. 
Płeć:  …………..  
Obywatelstwo: ……………….. 
 

 Ulica: ……………………… 
Kod pocztowy: ………….. 
Miejscowość: ……………. 
Kraj: ……………… 

 

Typ dokumentu tożsamości (tylko w przypadku braku numeru PESEL) 

Nazwa: ……………………… 
Numer: ………………. 
Kraj wydania: ……………… 

 

Informacje dotyczące tylko cudzoziemców 

Państwo urodzenia: …………… 

Karta Polaka nr (jeśli występuje): ………………………. 



Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Targ Węglowy 6 • 80-836 Gdańsk • tel.: 58 301 28 01 • faks: 58 301 22 00 www.asp.gda.pl 

 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600) oraz 

odpowiedzialności cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawdą 

oświadczeniem.  

Gdańsk, dnia ………………………………             …………………………………………..  

               (Czytelny podpis kandydata)                

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych przez 

kandydata, a w szczególności za wpisane niewłaściwych danych osobowych uniemożliwiających 

kontakt z kandydatem lub niezgodne z prawdą potwierdzenie posiadania wykształcenia 

uprawniającego do podjęcia studiów w wybranej formie kształcenia.  

□Oświadczam, że zostałem/em poinformowany/a o treści art.209 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel 

akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta: 1)w celu realizacji 

projektu badawczego ,o którym mowa w art.119 ust.2 pkt 2 i 3 ;2 ) po ocenie śródokresowej 

zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym 

połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego 

stypendium, o której mowa w ust.4 pkt 2; 3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.) 

Gdańsk, dnia ………………………………   …………………………………………….  

               (Czytelny podpis kandydata)                

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 

Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01. 

2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

poprzez e-mail: iod@asp.gda.pl lub telefonicznie 58 301 28 01 wew. 18. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe 

       prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest 

       niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do zakończenia postępowania 

       rekrutacyjnego na studia w związku z: 

       - art. 200  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.:  Dz.U. 2018 poz. 1668  

                  z póź.zm.),    

- § 15 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 

                  poz. 1861 z póź. zm) w sprawie studiów,  

- Uchwałą nr (…)/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 29 maja 2019 r.  

                   w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 

                  2019/2020.  

W przypadku przyjęcia Państwa do Szkoły Doktorskiej dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentowania toku 

studiów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w związku z:  

 art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j.:  Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź.zm.), 
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 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.  

w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1837 z póź. zm), 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub 

innego instrumentu prawnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat (kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na 

pierwszy rok studiów w Szkole Doktorskiej wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone 

oryginały dokumentów) oraz przez okres 50 lat (teczki akt osobowych doktorantów/absolwentów). 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 

przetwarzania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

9. Podanie danych osobowych w celu przystąpienia do procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  jest wymogiem prawnym 

określonym w przepisach wskazanych w punkcie 3. Niepodanie wskazanych danych osobowych spowoduje brak możliwości 

rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej   Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych  

Gdańsk, dnia ………………………………   …………………………………………  

               (Czytelny podpis kandydata)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


