
              Uchwała Rady Naukowej Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

z dnia 8 marca 2023 r. 

nr 2/rk/03/2023 

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zmienionym składzie i ustalenia problematyki 

egzaminów doktorskich  w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora nauk 

inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Michałowi Koniuszowi 

 

 

Działając na podstawie: art. 14 ust.1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, art. 20 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 nr 65, poz. 595)  

Rada  Naukowa Wydziału Architektury PK:  

§ 1 

Odwołuje następujący skład komisji egzaminacyjnej oraz problematykę egzaminów w przewodzie 

doktorskim mgr inż. arch. Michała Koniusza powołane uchwałą Rady Naukowej nr 4/rk/04/2022 dnia 20 

kwietnia 2022 r. : 

-    Przewodniczący komisji           -     dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK 

-    Członkowie komisji: 

 dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK 

 dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK 

dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK 

dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK 

 

-    egzaminator przedmiotu kierunkowego: „Wpływ uzdrowiska na rozwój miejscowości”  

      prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk 

 

-    filozofia 

     egzaminator:     -  dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK  

-    zwolniony z egzaminu z języka angielskiego 

 

 

 

 

 



      § 2 

Powołuje następujący skład komisji egzaminacyjnej oraz problematykę egzaminów w przewodzie 

doktorskim mgr inż. arch. Michała Koniusza : 

-    Przewodniczący komisji           -     dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich, prof. PK 

-    Członkowie komisji: 

 dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK 

 dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK 

dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK 

dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK 

 

-    egzaminator przedmiotu kierunkowego: „Wpływ uzdrowiska na rozwój miejscowości”  

      prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk 

 

-    filozofia 

     egzaminator:     -  dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK  

-    zwolniony z egzaminu z języka angielskiego 

 

      

  

 

        

 

          

 

          


