WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STACJONARNE STUDIA
DOKTORANCKIE W IITD PAN
1. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
2. Informację o naborze na studia doktoranckie podaje się do publicznej wiadomości nie później
niż do dnia 30 kwietnia danego roku, w którym odbywa się nabór. Ogłoszenie o naborze określa
termin i miejsce składania podań, termin przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej
oraz zawiera wykaz wymaganych dokumentów.
3. Dokumenty wymagane od kandydatów:
a) podanie do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia doktoranckie;
b) życiorys (CV);
c) ankieta personalna (kwestionariusz osobowy);
d) dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo równoważnych
(lub poświadczenie z uczelni o wyznaczonym terminie obrony pracy magisterskiej)
albo poświadczenie uzyskania „Diamentowego Grantu”;
e) informacja o przebiegu studiów z podaną średnią ocen oraz informacja o dotychczasowej
pracy;
f) opinia poprzedniego opiekuna naukowego (np. promotora pracy magisterskiej) lub opinia
z miejsca pracy;
g) pisemna deklaracja przyszłego opiekuna naukowego (samodzielny pracownik naukowy IITD
PAN) dotycząca opieki nad doktorantem;
h) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami studiów w IITD PAN;
i) wniosek o przyznanie stypendium (jeżeli kandydat się o nie ubiega);
j) dwie fotografie legitymacyjne.
Kandydat może dołączyć inne dokumenty, które według niego mogą mieć znaczenie w procesie
rekrutacji.
4. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny albo jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
ukończyła kierunek związany z profilem badawczym Instytutu, posiada dobrą znajomość języka
angielskiego.
5. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu.
6. Dyrektor wprowadza zarządzeniem Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej obejmujący
szczegółowe kryteria oceny kandydatów. Zarządzenie jest udostępniane na stronie internetowej
Instytutu.

7. Ocena kandydatów jest dwustopniowa:
a) w pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna ocenia złożone dokumenty pod względem formalnym i
merytorycznym. Brane są pod uwagę: średnia ocen na studiach, ocena na dyplomie, dyplom
z wyróżnieniem, publikacje naukowe i popularnonaukowe, uzyskanie „Diamentowego Grantu”,
udział w konferencjach, działalność w kole naukowym, organizacja imprez naukowych
i popularnonaukowych, certyfikaty znajomości języka angielskiego oraz poświadczające inne
umiejętności przydatne w czasie studiów doktoranckich, staże w ośrodkach naukowych poza
uczelnią, w szczególności za granicą, praca w zakładzie naukowym, itp.;
b) w drugim etapie Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, w
której mogą uczestniczyć opiekun naukowy kandydata (samodzielny pracownik naukowy) oraz
przewidywany promotor pomocniczy (pracownik ze stopniem doktora). Kandydat odpowiada na
pytania dotyczące dotychczasowych osiągnięć oraz przedstawia projekt rozprawy doktorskiej.
8. Wynikiem pracy Komisji Rekrutacyjnej jest lista rankingowa kandydatów, ze wskazaniem
kandydatów rekomendowanych do przyjęcia. Na tej podstawie Komisja Rekrutacyjna wydaje
decyzję dotyczącą przyjęcia kandydatów.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
10. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora Instytutu w terminie czternastu
dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
11. Wnioski o stypendia wypłacane ze środków IITD PAN są rozpatrywane przez Doktorancką
Komisję Stypendialną powołaną przez Dyrektora Instytutu.
12. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje Dyrektor Instytutu biorąc pod uwagę uzyskane
rekomendacje.
13. Liczba stypendiów przyznawanych przez IITD PAN w danym roku zależy od decyzji Dyrektora
w oparciu o możliwości finansowe Instytutu.
14. Osoby rekomendowane do przyjęcia, które nie otrzymały stypendium ze środków IITD PAN,
mogą być przyjęte pod warunkiem zapewnienia przez opiekuna naukowego co najmniej
dwuletniego finansowania z innych źródeł. Zapewnione środki finansowe nie mogą być niższe
od obowiązującej wysokości stypendium w Instytucie. Doktorant przyjęty na takich warunkach
będzie mógł uzyskać stypendium ze środków IITD PAN po zakończeniu deklarowanego przez
opiekuna okresu finansowania z innych źródeł.
15. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania,
którego treść określa statut Instytutu.

