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Regulamin Studium Doktoranckiego  

w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN  

we Wrocławiu 

 

 
I. Podstawy prawne 

Studium Doktoranckie w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN zostało 

utworzone i działa w oparciu o następujące przepisy: 

a. Statut Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu z dnia 28 

marca 2011 r. 

b. Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010, nr 96, poz. 

619) z późniejszymi zmianami. 

c. Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, poz. 

1365) z późniejszymi zmianami. 

d. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. 

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych 

(Dz. U. 2011 nr 196, poz. 1169) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2013, poz. 841). 

e. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013, poz. 1581). 

f. Ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym 

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

zmianami. 

g. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. 

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń 

oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2006, nr 

190, poz. 1406) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2009, nr 176, poz. 1365). 

 

II. Przepisy ogólne 

1. Studium Doktoranckie w INTiBS PAN, zwane dalej „Studium”, prowadzone jest w trybie 

stacjonarnym. Studium jest bezpłatne. 

2. Studium prowadzone jest w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk fizycznych, 

w dyscyplinie naukowej fizyka oraz w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie 

naukowej chemia. 

3. Uczestnikiem Studium, zwanym dalej „Doktorantem” może zostać osoba, która posiada 

tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz przygotowanie z fizyki lub chemii 

na poziomie studiów wyższych. 
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4. Na Studium mogą być przyjmowani również cudzoziemcy na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach zgodnie z punktem I. g. 

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Studium sprawuje Rada Naukowa INTiBS PAN. 

Sprawy organizacyjne prowadzi Kierownik Studium. Sprawy administracyjne Studium 

prowadzone są przez odpowiednie działy Instytutu. 

6. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. Studia doktoranckie 

w INTiBS PAN, w zależności od przeprowadzonej rekrutacji, rozpoczynają się corocznie 

1 kwietnia i/lub 1 października, a rok akademicki trwa odpowiednio do 31 marca 

oraz do 30 września. 

7. Czas trwania studiów doktoranckich może zostać przedłużony na wniosek Doktoranta: 

- o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego 

określonych w odrębnych przepisach; 

- w przypadku np. czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej 

chorobą czy konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny 

lub dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności – łącznie 

nie dłużej niż o jeden rok; 

- w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych – łącznie 

nie dłużej niż o 2 lata (po zasięgnięciu opinii Opiekuna Naukowego/Promotora). 

8. Środki finansowe na prowadzenie Studium zapewnia Instytut Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych PAN. 

9. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, 

nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 

pracownicze. Do okresu tego zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów 

doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia 

w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach 

naukowych. 

10. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia 

ślubowania, którego treść określa załącznik do Regulaminu. 

 

III.  Rekrutacja na Studium Doktoranckie

1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb 

rekrutacji na Studium Doktoranckie określa Rada Naukowa INTiBS PAN. Rekrutacja 

na Studium może odbywać się raz lub dwa razy w roku. 

2. Ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji, z podanym terminem składania wniosków 

i terminem rozmowy kwalifikacyjnej, wywieszane są w Instytucie, zamieszczane 

są na stronie internetowej Instytutu oraz wysyłane są do uczelni i instytutów naukowych 

na co najmniej 2 miesiące przed terminem rekrutacji. 
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3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez Dyrektora INTiBS PAN. Zasady powoływania Komisji Rekrutacyjnej określa 

załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Podstawą przyjęcia na Studium jest rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia 

z fizyki lub chemii fazy skondensowanej oraz pracy dyplomowej. Wyniki postępowania 

rekrutacyjnego są jawne. 

5. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na Studium Doktoranckie. 

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni 

od doręczenia decyzji, do Dyrektora INTiBS PAN. Podstawą odwołania może być jedynie 

naruszenie warunków rekrutacji. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

6. Przy ubieganiu się o przyjęcie na Studium kandydat winien złożyć w Sekretariacie 

Naukowym Instytutu następujące dokumenty: 

a. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, 

b. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,  

c. odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia (jeśli taki już posiada), 

d. odpis indeksu studiów I i II stopnia, 

e. kserokopię paszportu – w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi. 

Ponadto pomocna może być opinia promotora pracy magisterskiej lub pracowników 

nauki, u których kandydat odbywał praktyki lub staże. 

 

 

 

IV. Kształcenie w ramach Studium Doktoranckiego. 

1. Kształcenie w ramach Studium odbywa się z zachowaniem indywidualnego programu, 

zgodnie z programem Studium Doktoranckiego zaakceptowanym przez Radę Naukową 

INTiBS PAN (program Studium stanowi załącznik do Regulaminu). 

2. Program Studium Doktoranckiego określa efekty kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych (efekty kształcenia stanowią załącznik 

do Regulaminu) oraz przedmioty z przypisanymi im punktami ECTS. 

3. Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru/roku jest uczestniczenie w zajęciach 

dydaktycznych, prowadzenie badań naukowych, zdanie egzaminów określonych 

w programie danego roku Studium oraz złożenie zatwierdzonego 

przez Opiekuna/Promotora sprawozdania. 

4. Egzaminy doktorskie oraz egzaminy przewidziane programem Studium oceniane 

są według następującej skali ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny. 
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V. Stypendium doktoranckie 

1. Doktorant może otrzymywać stypendium doktoranckie. Warunki jakie musi spełniać 

Doktorant aby uzyskać stypendium określa rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów 

doktoranckich i stypendiów doktoranckich. Stypendia przyznawane są na 12 miesięcy, 

przy czym Doktorant ubiegający się o stypendium musi corocznie złożyć do Kierownika 

Studium wniosek o przyznanie tego stypendium. Wniosek taki Doktorant składa 

wraz ze sprawozdaniem wymaganym na zakończenie roku akademickiego. 

2. Stypendium przyznaje Dyrektor Instytutu po zaopiniowaniu przez Komisję Doktorancką 

wniosków o przyznanie tego stypendium. Komisja Doktorancka może zażądać 

od Doktoranta sprawozdania z rocznej aktywności w formie krótkiego referatu 

w obecności Promotora/Opiekuna Naukowego i opiekunów innych doktorantów.  

3. Wysokość stypendium jest corocznie określona w „Zarządzeniu Dyrektora INTiBS PAN  

o wysokości przysługującego stypendium doktoranckiego”. 

4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania Studium Doktoranckiego Dyrektor może 

przyznać stypendium doktoranckie na ten okres. 

5. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia 

doktoranckie w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów 

oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu 

ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości 

stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego 

oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, 

nie większej jednak niż 6 miesięcy. 

6. Doktorantowi, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie realizuje programu 

Studium Doktoranckiego w INTiBS PAN i tym samym nie uzyska zaliczenia semestru 

bądź roku może zostać wstrzymana wypłata stypendium. Zawieszenie stypendium 

następuje zawsze na okres pełnych miesięcy. Od tej decyzji istnieje możliwość odwołania 

do Dyrektora Instytutu. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. Wznowienie stypendium 

wraz ze spłatą zaległego świadczenia może nastąpić dopiero po odrobieniu zaległości 

i uzyskaniu zaliczenia semestru/roku. Wniosek o wstrzymanie stypendium przedstawia 

Dyrektorowi INTiBS PAN Kierownik Studium po konsultacji z Opiekunem 

Naukowym/Promotorem. 

7. Doktorantowi, który został skreślony z listy uczestników Studium zaprzestaje się wypłaty 

stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

8. Doktorant, który za zgodą Kierownika Studium i Dyrekcji Instytutu przebywa 

na kilkumiesięcznym stażu naukowym za granicą,  od drugiego miesiąca pobytu Dyrektor 

Instytutu może zawiesić wypłatę stypendium. 

9. Doktorantom nie będącym obywatelami polskimi stypendium wypłacane jest na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach zgodnie z punktem I. g. 
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VI. Obowiązki Kierownika Studium, Opiekuna Naukowego/Promotora, 

Rady Programowej, Komisji Doktoranckiej, Komisji ds. Pomocy 

Materialnej i Komisji Dyscyplinarnej. 

1. Kierownik Studium Doktoranckiego: 

- organizuje realizację programu Studium; 

- dokonuje oceny realizacji programu Studium oraz prowadzenia badań naukowych 

przez doktorantów, w sposób określony przez Radę Naukową INTiBS PAN; 

- zalicza Doktorantowi kolejne lata studiów; 

- pełni funkcję przewodniczącego Komisji Doktoranckiej rozpatrującej wnioski 

Doktorantów o przyznanie im stypendiów; 

- przedłuża, na wniosek Doktoranta, okres odbywania studiów doktoranckich zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

- uczestniczy w egzaminach doktorantów ze wskazanych przedmiotów oraz wizytuje 

wybrane zajęcia przeznaczone dla doktorantów. 

2. Opiekun Naukowy/Promotor Doktoranta jest zobowiązany do: 

- ustalenia na początku Studium problematyki pracy doktorskiej, 

- wspierania Doktoranta w samodzielnej pracy badawczej, 

- przedstawienia po każdym roku studiów Kierownikowi Studium merytorycznej oceny 

pracy Doktoranta. 

3. W przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności Opiekuna Naukowego jest 

on obowiązany wskazać osobę, która w czasie jego nieobecności będzie opiekować się 

Doktorantem. O tym fakcie należy poinformować pisemnie Kierownika Studium. 

4. Rada Programowa powoływana jest przez Radę Naukową INTiBS PAN. Rada 

Programowa ustala ramowy program studiów, opiniuje celowość wykładów i sposobów 

kształcenia doktorantów proponowany przez Kierownika Studium oraz przedstawia 

własne propozycje w tym zakresie. 

5. Komisję Doktorancką powołuje Dyrektor. W skład Komisji wchodzi Kierownik studiów 

doktoranckich i co najmniej 2 członków wybranych spośród pracowników naukowych 

Instytutu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 

przedstawiciel doktorantów. Komisja Doktorancka opiniuje wnioski doktorantów 

o przyznanie im stypendiów doktoranckich na dany rok akademicki. 

6. Komisja ds. Pomocy Materialnej, powołana przez Dyrektora w porozumieniu 

z Samorządem Doktorantów INTiBS PAN, opiniuje wnioski doktorantów o przyznanie 

pomocy materialnej. Zasady przyznawania pomocy materialnej określa Regulamin 

przyznawania świadczeń pomocy materialnej doktorantom INTiBS PAN. 

7. Komisja Dyscyplinarna oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna rozstrzygają sprawy 

doktorantów. Tryb powoływania komisji i długość ich kadencji określa Dyrektor. 
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VII. Obowiązki i prawa Doktoranta

1. Doktorant wykonuje pracę naukową pod bezpośrednią opieką Opiekuna Nauko-

wego/Promotora i jest zobowiązany do realizacji programu Studium zatwierdzonego 

przez Radę Naukową INTiBS PAN. Ponadto uczestniczy on w pracach organizacyjnych 

i technicznych Oddziału/Zakładu, w którym wykonuje pracę doktorską. 

2. Doktorant ma prawo do 8 tygodni (tj. 40 dni roboczych) przerwy wypoczynkowej, która 

powinna być wykorzystana w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Przerwa 

wypoczynkowa może zostać podzielona na części w wyjątkowych i uzasadnionych 

przypadkach. Przerwę tę należy wykorzystać w każdym roku Studium. 

3. Praca naukowa Doktoranta wykonywana jest w czasie uzgodnionym z Opiekunem 

Naukowym/Promotorem według norm obowiązujących pracowników INTiBS PAN. 

4. Doktorant ma prawo do uczestniczenia w konferencjach, sympozjach, szkołach itp., 

jak również do korzystania ze staży zagranicznych na zasadach przewidzianych 

dla pracowników Instytutu, jeżeli Opiekun Naukowy uzna to uczestnictwo za niezbędne 

dla pracy naukowej Doktoranta. Nie zgłoszenie się na Studium po ustalonym okresie 

pobytu za granicą, bez wystąpienia o przedłużenie tego pobytu, powoduje skreślenie 

z listy uczestników Studium. W przypadku stażu powyżej miesiąca następuje zawieszenie 

wypłaty świadczeń od drugiego miesiąca pobytu. 

5. Od 26. roku życia doktoranci mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. Instytut odprowadza składki ubezpieczenia 

zdrowotnego na pisemny wniosek Doktoranta złożony w Dziale Spraw Pracowniczych 

INTiBS PAN. 

6. Doktorant ma prawo ubiegać się o dodatkowe stypendia przewidziane odrębnymi 

przepisami. Uzyskanie dodatkowych środków finansowych nie wpływa w żaden sposób 

na stypendium doktoranckie. 

7. Doktorantów reprezentuje Samorząd Doktorantów bądź wybrany przez nich 

przedstawiciel. 

8. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta, za wydanie której INTiBS 

PAN, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pobiera opłaty. 

9. Doktorant rozpoczynający studia doktoranckie składa na piśmie oświadczenie 

o zapoznaniu się z regulaminem i programem Studium oraz oświadczenie o złożeniu 

ślubowania. W przypadku nieobecności Doktoranta na inauguracji roku akademickiego 

jest on zobowiązany do zapoznania się ze ślubowaniem i podpisania się pod nim. Treść 

ślubowania Doktoranta określa załącznik do regulaminu. 

10.  Doktorant zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich rozporządzeń wewnętrznych 

obowiązujących w Instytucie. 

11.  Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów 

obowiązujących w Instytucie oraz za czyny uchybiające godności doktoranta. Sprawę 

Doktoranta rozstrzyga Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów lub Komisja 

Dyscyplinarna. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej Doktorantowi przysługuje prawo 
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odwołania się do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, a od decyzji Sądu Koleżeńskiego 

odwołanie do Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji. Organizację i szczegółowy tryb 

postępowania przed Sądem Koleżeńskim Doktorantów określa regulamin Samorządu 

Doktorantów. 

12.  Doktorant, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie realizuje programu 

Studium Doktoranckiego w INTiBS PAN i tym samym nie uzyska zaliczenia semestru 

bądź roku, może zostać skreślony z listy uczestników Studium. Decyzje o skreśleniu 

podejmuje Kierownik Studium. Od tej decyzji istnieje możliwość odwołania do Dyrektora 

Instytutu. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. Skreślenie z listy uczestnika Studium 

powoduje utratę świadczeń. Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje z pierwszym 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się 

ostateczna. 

13.  Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich wydaje się zaświadczenie 

o przebiegu tych studiów. 

Studia doktoranckie rozpoczęte przed 4 lipca 2014 roku, aż do czasu ich zakończenia, 

prowadzi się zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ich rozpoczęcia według programu 

tych studiów. 

 

Regulamin został przyjęty przez Radę Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych PAN w dniu 4 lipca 2014 r. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Przewodniczący Rady Naukowej INTiBS PAN       Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński 

 

 

Dyrektor INTiBS PAN                                             Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski 

 

 

Kierownik Studium Doktoranckiego                        Prof. dr hab. Marek Wołcyrz 

w INTiBS PAN 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Studium Doktoranckiego 

w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

we Wrocławiu 

 

 

 
Zasady powoływania Komisji Rekrutacyjnej  

na studia doktoranckie w Instytucie Niskich Temperatur i Badań 
Strukturalnych PAN 

 
 

 

1. Komisję Rekrutacyjną na studia doktoranckie w INTiBS PAN powołuje Dyrektor 

Instytutu. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

a. Dyrektor INTiBS PAN lub Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, 

b. Kierownik Studium Doktoranckiego, 

c. Przewodniczący Komisji Rady Naukowej INTiBS PAN ds. Kształcenia Kadry 

Naukowej lub upoważniony przez niego członek ww. Komisji, 

d. Przedstawiciele Oddziałów Naukowych Instytutu: w równej liczbie fizycy  

i chemicy. 

3. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy Kierownik Studium Doktoranckiego. 

 
Niniejsze zasady zostały zaakceptowane przez Radę Naukową INTiBS PAN na posiedzeniu 
w dniu  4 lipca 2014 r. 
 
 

 

Przewodniczący Rady Naukowej INTiBS PAN      Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński 

 

 

Dyrektor INTiBS PAN                                              Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski 

 

 

Kierownik Studium Doktoranckiego                        Prof. dr hab. Marek Wołcyrz 

w INTiBS PAN 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Studium Doktoranckiego 

w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

we Wrocławiu 
 
 

 
 

Efekty kształcenia na Studium Doktoranckim  
w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

 
 

 
Doktoranci kończący Studium Doktoranckie w INTiBS PAN osiągają następujące efekty 
kształcenia w zakresie: 
 
1. Wiedzy: 

• posiadają szeroką wiedzę w zakresie fizyki lub chemii fazy skondensowanej, 

• posiadają zaawansowaną wiedzę, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia w zakresie fizyki 

lub chemii, bezpośrednio związaną z obszarem prowadzonych badań, 

• znają techniki badawcze stosowane w fizyce lub chemii fazy skondensowanej i potrafią je 

wykorzystywać w pracy badawczej, 

• potrafią ocenić wartość publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiadają 

wiedzę dotyczącą zasad i możliwościach finansowania projektów, 

• posiadają wiedzę w zakresie etyki obowiązującej w działalności naukowej. 

 
2. Umiejętności: 

• posiadają umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania 

i oceny informacji z różnych źródeł wiedzy, 

• potrafią dokonać krytycznej analizy wyników prac naukowych związanych z prowa-

dzonymi badaniami, 

• posiadają umiejętności badawcze pozwalające na publikowanie wyników badań własnych 

w renomowanych czasopismach naukowych, 

• posiadają umiejętności pozwalające na przekazywanie posiadanej wiedzy na seminariach, 

konferencjach i wykładach dla uczniów, studentów, 

• potrafią samodzielnie przygotować projekt badawczy. 

 
3. Kompetencji społecznych: 

• są osobami zaangażowanymi w życie naukowe i społeczne, 

• potrafią służyć swoją wiedzą społeczeństwu w zakresie uprawianej dziedziny wiedzy, 

• mają świadomość własnych kompetencji badawczych i potrafią krytycznie ocenić ich 

poziom w stosunku do standardów panujących w uprawianej dziedzinie wiedzy i własnej 

specjalności, 

• mają świadomość przynależności do środowiska naukowego i rozumieją potrzebę 

reprezentowania jego interesów w społeczeństwie. 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Studium Doktoranckiego 

w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

we Wrocławiu 

 

 
Program Studium Doktoranckiego 

w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

 

 

Tytuł  Forma zajęć 
Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

Mechanika kwantowa W / O 30 2 E 

Fizyka przejść fazowych W / O 30 2 E 

Wybrane zagadnienia z fizyki ciała stałego W / O 30 2 E 

Fizykochemia nieorganiczna W / O 30 2 E 

Metody badawcze w fizyce i chemii ciała 

stałego (wykłady + zajęcia laboratoryjne) 
W+L / O 60+30 5 Z 

Zjawiska fizykochemiczne w niskich 

temperaturach 
W / F 30 2 E 

Współczesne poglądy na magnetyzm fazy 

skondensowanej 
W / F 30 2 E 

Metody obrazowania w fizyce i medycynie W / F 15 1 Z 

Seminarium doktoranckie S / O 240 8 Z 

Pracownia doktorancka L / O *
) 

24 Z 

Lektorat języka angielskiego 

A /  

O – I rok 

F – II-IV rok 

480 4 Z 

Zajęcia do wyboru w ramach porozumień 

międzyuczelnianych (np. WCCB) 
W / F   E 

Uwaga: Program dotyczy całości 4-letnich studiów doktoranckich.  

Liczba godzin i punktów ECTS podana jest łącznie dla 4 lat studiów. 

W czasie studiów Doktorant powinien zdobyć co najmniej 51 punków ECTS. 

Forma zajęć: W – wykład, L – laboratorium, S – seminarium, A – lektorat j. ang.; O – zajęcia 

obligatoryjne (obowiązkowe), F – zajęcia fakultatywne (do wyboru).  

Forma zaliczenia: E – egzamin, Z – zaliczenie na podstawie obecności.  

*
)
 Pracownia doktorancka obejmuje czas pracy naukowej potrzebnej do przygotowania 

doktoratu.  

Skala ocen: 2 = niedostateczny; 3 = dostateczny; 4 = dobry; 5 = bardzo dobry. 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu Studium Doktoranckiego 

w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

we Wrocławiu 

 

 
 
 

Ślubowanie 
Doktoranta Studium Doktoranckiego  

w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN  
we Wrocławiu 

 

 

Ślubuję uroczyście, że będę dążyć do pogłębiania wiedzy, rozwoju własnej 

osobowości; szanować prawa i obyczaje akademickie oraz dbać o godność i honor 

doktoranta, i o dobre imię Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 

im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk. 

 

 

 


