
 

 

 

 

Warunki i tryb rekrutacji na Studium Doktoranckie INTiBS PAN  

w roku akademickim 2017/18  

zgodnie z uchwałą Rady Naukowej INTiBS PAN z 27 I 2017 r. 

 

1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. 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 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 jednostki 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. 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

INTiBS PAN. Zasady powoływania Komisji Rekrutacyjnej określa załącznik do Regu-

laminu Studium. 

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 jej 

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

naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

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.  jedno zdjęcie,  

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

 


