Uchwała Rady Naukowej Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 16 lutego 2022 r.
nr 2/rk/02/2022
w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch.
Justynie Derwisz w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i
urbanistyka.
Działając na podstawie :Art. 192 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz 1668); § 6 pkt 6 Trybu działania i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora
habilitowanego (Ząłącznik do uchwały senatu nr 111/n/11/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.)
Rada Naukowa Wydziału Architektury PK po zapoznaniu się z wnioskami zawartymi w protokole
Komisji ds. przewodów doktorskich w postepowaniu o nadanie stopnia doktora dla mgr inż. arch.
Justyny Derwisz:
§1
nadaje stopień doktora mgr inż. arch. Justynie Derwisz w dziedzinie: nauki inżynieryjno- techniczne,
w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: historia i konserwacja zabytków architektury
i urbanistyki na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt. „Wirtualna rekonstrukcja oraz jej
multimedialna prezentacja w ochronie obiektów zabytkowych” wykonanej pod kierunkiem promotora:
prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki
§2
wyróżnia pracę doktorską mgr inż. arch. Justyny Derwisz za przeglądowy i systematyzujący charakter
pracy, oraz istotne walory poznawcze, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce i być pomocne w
dydaktyce.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Dnia 21 stycznia 2022 r. Komisja ds. przewodów doktorskich powołana w postepowaniu o nadanie
stopnia doktora mgr inż. arch. Justynie Derwisz po podjęciu uchwał w sprawie przyjęcia i dopuszczenia
do publicznej obrony, oraz po przeprowadzeniu publicznej obrony mgr inż. arch. Justyny Derwisz dnia
21 stycznia 2022 r. zwróciła się z wnioskiem do Rady Naukowej o nadanie mgr inż. arch. Justynie
Derwisz stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dziedzinie: nauki inżynieryjno- techniczne,
w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: historia i konserwacja zabytków architektury
i urbanistyki na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej pt. „Wirtualna rekonstrukcja oraz jej
multimedialna prezentacja w ochronie obiektów zabytkowych” wykonanej pod kierunkiem promotora:
prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki, oraz o wyróżnienie w/w pracy doktorskiej.

Biorąc pod uwagę osiągnięcie naukowe doktorantki, przedstawione przez recenzentów pozytywne
opinie przedłożonej pracy doktorskiej, a także przeprowadzoną dyskusję podczas obrad komisji
doktorskiej Rada Naukowa podzieliła zdanie Komisji podejmując uchwałę o nadaniu stopnia doktora
nauk inżynieryjno -technicznych i wyróżnieniu pracy doktorskiej mgr inż. arch. Justyny Derwisz.

