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ANEKS 

do Regulaminu Studium Doktoranckiego 

w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN  

we Wrocławiu uchwalony w dniu 27 stycznia 2017 r. 

 

 

§ 1 

Na podstawie przepisu z art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii 

Nauk (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 572) w zw. z art. 196 ust. 6, art. 161 i art. 162 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – dalej jako Ustawa (tj.Dz. U. z 2012 r.. poz. 

572 z późn. zm.) w Regulaminie Studium Doktoranckiego w Instytucie Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dotychczasowy pkt. I lit. b, c i e otrzymują brzmienie: 

„b. Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (tj.Dz. U. z 2016 r., poz. 572)” 

„c. Ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.Dz. U. z 2012 r.. poz. 572 z 

późn. zm.)” 

„e. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie 

studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558).” 

2. Dotychczasowy pkt. II ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

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

zawodowy magistra lub równorzędny oraz przygotowanie w dziedzinie fizyki lub chemii na poziomie 

studiów wyższych.” 

3. Dotychczasowy pkt. II ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na 

zasadach określonych w ustawie i przepisach szczegółowych.” 

4. Skreśla się w pkt. II ust. 7 tiret 1. 

5.  W pkt. II po ust. 7 dodaje się ust. 8 o brzmieniu: 

„8. Na wniosek doktoranta, przedłużeniu ulega okres odbywania studiów doktoranckich o okres 

odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego lub rodzicielskiego, przy czym w takim wypadku do wniosku 

winien zostać przedłożony dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów 

doktoranckich .” 

6. W pkt. II dotychczasowa numeracja ust. 8-10 ulega zmianie poprzez nadanie nowej numeracji 9, 

10, 11. 



2 
 

7. Dotychczasowy pkt. III ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

rozmowy kwalifikacyjnej, wywieszane są w Instytucie, zamieszczane na stronie internetowej Instytutu 

oraz wysyłane są do uczelni i instytutów naukowych na co najmniej 2 miesiące przed terminem 

rekrutacji. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy określa Rada 

Naukowa INTiBS PAN w drodze Uchwały. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 

do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała 

dotyczy.” 

8. Dotychczasowy pkt. III ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

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

Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia, do Dyrektora INTiBS 

PAN. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na 

studia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.” 

9. Dotychczasowy pkt. III ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

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

Instytutu następujące dokumenty:  

a.  podanie do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia doktoranckie zawierające informacje, czy 

kandydat odbywał praktyki/staże w Instytucie (ew. pod czyją opieką) oraz z jakiej tematyki i ew. 

u  jakiego promotora chciałby odbywać studia doktoranckie,  

b.  kwestionariusz osobowy,   

c.  CV,  

d.  dyplomy: ukończenia studiów licencjackich (inżynierskich) i magisterskich (jeśli ten ostatni już 

posiadają),  

e.  odpis (kopię) całego indeksu studiów licencjackich i magisterskich, albo suplement do dyplomu 

licencjackiego i magisterskiego z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty 

ocen studenta z wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich,  

f.  1 zdjęcie,  

g. kserokopię paszportu – w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi.” 

10. Dotychczasowy pkt. V ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

aby uzyskać stypendium określa szczegółowo właściwe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. Stypendia przyznawane są 

na okres 12 miesięcy, przy czym Doktorant ubiegający się o stypendium musi corocznie złożyć do 

Kierownika Studium wniosek o przyznanie tego stypendium. Wniosek, o którym mowa wyżej, 

Doktorant składa wraz z wymaganym sprawozdaniem na zakończenie roku akademickiego.” 

11. Skreśla się pkt. V. ust. 4. 

12. W pkt. V dotychczasowa numeracja ust. 5-9 ulega zmianie poprzez nadanie nowej numeracji 4, 

5,6,7,8. 
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13. W pkt V. po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Doktorantowi przez czas trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego przysługuje stypendium, jeśli 

Doktorant pobierał je w okresie bezpośrednio poprzedzającym wymieniony powyżej urlop.”  

14. W pkt V. po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich dyrektor jednostki 

naukowej może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie. Po zakończeniu 

okresu, stypendium przyznawane jest na ogólnych zasadach określonych w regulaminie dotyczących 

przyznawania stypendium doktoranckiego tj. w pkt V ust. 1 - 8.” 

15. Dotychczasowy pkt. VII ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do obowiązków Doktoranta należy w szczególności prowadzenie pracy naukowej pod 

bezpośrednią opieką Opiekuna Naukowego/Promotora oraz realizacja programu Studium 

zatwierdzonego przez Radę Naukową INTiBS PAN. Ponadto, Doktorant zobowiązany jest do 

uczestnictwa w pracach organizacyjnych i technicznych Oddziału/Zakładu, w którym wykonuje pracę 

doktorską.” 

16. Dotychczasowy pkt. VII ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje imienną elektroniczną legitymację doktoranta, po 

uiszczeniu obowiązującej opłaty. Imienna legitymacja elektroniczna jest dokumentem 

poświadczającym status doktoranta. W przypadku konieczności wydania duplikatu, pobierana jest 

ponowna opłata w wysokości 150% opłaty początkowej za wydanie legitymacji.” 

§2 

Niniejszy aneks został przyjęty przez Radę Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych PAN Treść niniejszego aneksu wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, 

rozpoczynającym się po dniu podpisania niniejszego aneksu. 

 

 
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 


