
REGULAMIN STUDIOW DOKTORANCKICH W IPPT PAN

I. ZASADY OGOLNE
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Studia Doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemow Techniki PAN (zwanym dalej
|nstytutem) utworzone na podstawie decyĄi Sekretarza Naukowego PAN z dnia 11 lipca 1968
roku mają na ce|u ułatwienie i przyśpieszenie uzyskiwania stopni naukowych doktora z zakresu
dziedzin nauk reprezentowanych w Instytucie. Studia prowadzone Są na zasadach okreś|onych
w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. pt.: Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365,
z poŹnie1szymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szko|nictwa Wyzszego z dnia
1 września 2011 r w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w ucze|niach i jednostkach
naukowych (Dz. U. nr 196 poz. ,l169), Rozporządzeniem Ministra Nauki iSzko|nictwa Wyzszego
z dnia 5 pażdziernika 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
(Dz.U. nr.225 poz. 135'1), oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
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1. Studia Doktoranckie prowadzone są W formie Studiow Doktoranckich Stacjonarnych i Studiow
Doktoranckich Niestacjonarnych. Studia Doktoranckie umoz|iwiają ich uczestnikom zdobycie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej w zakresie dyscyplin
naukowych aktualnie uprawianych w Instytucie. Mozliwe jest wprowadzenie
interdyscyp|inarnych i środowiskowych studiów doktoranckich na podstawie osobnych umów
zawartych z innymi wspołpracującymi jednostkami naukowymi.

2. Studia Doktoranckie tn,vają nie dłuzej niŻ 4 |ata'

3. Studia Doktoranckie Niestacjonarne mają na ceIu ułatwienie przygotowania rozprawy
doktorskiej w Instytucie osobom pracującym, które nie mają moz|iwości systematycznego
uczestniczenia W wykładach obowiązkowych, a pewien zakres badań wykonują poza
Instytutem. Doktoranci rea|izujący tą drogą prace nad rozprawą doktorską podlegają
Kierownikowi Studiow Doktoranckich na zasadach analogicznych jak uczestnicy Studiow
Doktoranckich Stacjona rnych.

4. Uczestnik Studiow Doktoranckich Niestacjonarnych ma prawo do bezpłatnego uczestniczenia w
wykładach d|a doktorantów, seminariach, otrzymania indeksu, korzystania z bibIioteki,
lnternetu i z pomieszczeń, ktore moze mu udostępnić opiekun naukowy. Doktorant
niestacjonarny uczestniczący w wykładach i mający Wymagane wpisy w indeksie moze
ubiegac się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiow doktoranckich'
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Studiami Doktoranckimi kieruje Kierownik powołany przez Dyrektora Instytutu, spośrod
zatrudnionych w IPPT osob posiadających tytuł naukowy |ub stopień doktora habiIitowanego.
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Nadzor nad Studiami Doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa lnstytutu, ktorej Kierownik Studiow
razw roku składa sprawozdanie.
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Kursy na Studiach Doktoranckich związane z kierunkiem studiów organizowane są i prowadzone
przy wykorzystaniu własnej kadry naukowej |nstytutu i zap|ecza badawczego, Wg systemu
i programu podanego przez Kierownika Studiów w odrębnym dokumencie. |nstytut moze w razie
uzasadnionej potrzeby korzystać z pomocy pracownikow naukowo-dydaktycznych
i naukowo-badawczych innych jednostek, angazowanych na podstawie umowy zlecenia lub
umowy o dzieło, a takŻe z urządzeń na|ezących do innych instytucji na podstawie odpowiedniego
porozumienia' Zajęcia, o ktorych mowa mogą byc takze organizowane wspólnie d|a potrzeb
studiów doktoranckich utworzonych d|a dwoch |ub więcejjednostek.
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Rok wykładowy rozpoczyna Się 1 paŹdziernika i konczy 30 wrzeŚnia następnego roku
ka|endarzowego i dzie|i się na dwa semestry: pierwszy trwający od 1 paŹdziernika do 28 |utego
i drugi od 1 marca do 30 czerwca' okres od 1 |ipca do 30 września przeznaczony jest na zajęcia
wyznaczone na ten czas uczestnikowi studiÓw przez opiekuna naukowego. Urlop dla doktoranta
studiow stacjonarnych, w wymiarze nie przekraczającym oŚmiu tygodni w ciągu roku, mozna
wykorzystać w okresie wo|nym od zĄęc dydaktycznych |ub w terminie uzgodnionym z opiekunem
naukowym.
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1. Kierownik StudiÓw, W porozumieniu z Komisją Rady Naukowej d/s Kształcenia, przydzie|a
kazdemu uczestnikowi Studiow opiekuna naukowego spośrod pracownikow IPPT niezwtocznie
po przyjęciu na Studium, uwzg|ędniając wybor tematyki dokonany przez uczestnika przed
r ozpoczęciem rekrutacj i.

2. Opiekun naukowy udziela pomocy uczestnikowi Studiow w jego pracy naukowej,
W szczegoIności W obraniu tematu, otwarciu przewodu doktorskiego i opracowaniu
harmonogramu przygotowania pracy doktorskiej. Odbywa z nim systematyczne konsultacje,
ocenia postępy w rozwoju naukowym i zaawansowaniu pracy doktorskiej, pomaga w jej
przygotowaniu, kieruje szko|eniem w zakresie Studiow i poza nim. opiekun naukowy staje się
promotorem rozprawy po jej otwarciu i zatwierdzeniu go przez Radę Naukową. opiekun
naukowy jest odpowiedzia|ny za poziom przygotowania rozprawy oraz poziom wykształcenia jej
autora.
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Doktoranci studiow stacjonarnych i niestacjonarnych IPPT PAN mają prawo do zrzeszania się
w Samorządzie Doktorantów. Samorząd reprezentuje interesy doktorantow w Instytucie' Sposob
powoływania Zarządu i Przewodniczącego Samorządu są okreŚlone w Regu|aminie Samorządu
Doktorantow.



II. PROGRAM I PRZEBIEG STUDIOW
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1. Program Ramowy Studiow jest rea|izowany w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej
i stanowi załącznik do niniejszego regu|aminu. Szczegołowy program studiow okres|a Iiczbę
godzin zajęc obowiązkowych, Iiczbę obowiązkowych egzaminow i za|iczeń.

2. Za|iczenia zĄęc obowiqzkowych studium oraz egzaminy wstępne i doktorskie oceniane są
według następującej ska|i. ocena: niedostateczna (2), ocena dostateczna (3), ocena dośc dobra
(3,5), ocena dobra (4), ocena ponad dobra (4,5), ocena bardzo dobra (5).
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Szczegotowy program studiow usta|a Kierownik Studiow po zasięgnięciu opinii Komisji Rady
Naukowej d/s Kształcenia' Program studiow zostaje usta|ony indywidualnie na początku kazdego
semestru dla kazdego doktoranta przez opiekuna naukowego, w porozumieniu z Kierownikiem
Studiow Doktoranckich, kierując się wytycznymi Programu Ramowego Studiow (Załącznik 1).

Doktorant otrzymuje indeks, do ktorego dokonuje wpisu za1ęc kazdego semestru na podstawie
,,Programu studiów,'. W indeksie wpisuje się dane osobowe, przebieg studiów' wyniki egzaminów i

inne informacje związane ze studiami.
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Program studiow obejmuje:

1 . Zajęcia obowiązkowe.

2. Udział w pracach naukowo-badawczych placówki w zakresie prob|ematyki związanej z
rea|izai1ą p racy d oktorskiej.

3. Uczestniczenie w zajęciach usta|onych w indywidua|nym programie studiow i za|iczeń wedtug
usta|onego harmonogramu, a takŻe prowadzenia zajęc dydaktycznych, jeŻe|i opiekun naukowy
uzna to za wskazane.

Systematyczną pracę naukową związaną z terminowym opracowaniem rozprawy doktorskiej,
zgodnie z harmonogramem okreś|onym przez opiekuna naukowego.

Aktywny udział w zebraniach naukowych, konferencjach, kursach itp. wskazanych przez
opiekuna naukowego.

Składanie w terminach wyznaczonych przez opiekuna naukowego Sprawozdan z przebiegu
swojej pracy nad rozprawą doktorską i referowanie etapow pracy na seminariach doktorskich.

Składanie rocznego sprawozdania z przebiegu swojej pracy przed Komisją oceniającą
wyznaczoną przez Radę Naukową.

4.

5.

6.

7.
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Przebieg studiow doktoranckich jest kontro|owany, W Szczegolności obowiązują następujące
zasady:

1. Uczestnik studiow doktoranckich obowiązany jest uzyskac za|iczenie potwierdzone oceną d|a
kazdego za1ęcia obowiązkowego po jego ukończeniu.

2. Warunkiem wpisu nakaŻdy następny rok studiów doktoranckich jestza|iczenie wszystkich zajęc
obowiązkowych roku poprzedniego, pozytywna opinia Komisji oceniającej oraz uzyskanie ogó|nej
pozytywnej oceny opiekuna naukowego w zakresie studiow indywidualnych i pracy badawczej.

3. Decyzję o przedłuŻeniu stypendium na ko|ejny rok podejmuje Dyrektor na podstawie wynikow
naukowych doktoranta i opinii Komisji oceniającej.
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Program studiow kazdego uczestnika Studiow Doktoranckich powinien obejmowaó:

1. Usta|enie tematu rozprawy doktorskiej w ciągu drugiego semestru studiow.

2' otwarcie przewodu doktorskiego nie póżniejniŻna 3 roku studiow.
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1. Uczestnik studiow, który nie wykazuje się dostatecznymi postępami w pracy naukowej, |ub nie
za|icza w przewidzianych terminach egzaminÓw zostaje skreś|ony z |isty uczestnikow Studiow
Doktoranckich.

2. DecyĄę o skreś|eniu podejmuje Kierownik Studiow.

3. od decyzji o skreś|eniu słuzy odwołanie do Dyrektora |nstytutu w terminie 14 dni od jej
otrzymania
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Skres|enie z |isty doktorantow powoduje utratę stypendium' Wypłatę stypendium wstrzymuje się
z dniem pierwszym miesiąca następującego po wydaniu ostatecznej decyzji o skreśleniu'

III. UCZESTNICY STUDIOW I WARUNKI PRZYJECIA
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1' o przyjęcie na studia doktoranckie ubiegać się moze kandydat, który ukończył studia wyŻsze
uzyskując tytuł magistra, magistra inzyniera czy inny równorzędny, lub ukończy takie studia
i otrzyma odpowiedni tytuł W momencie rozpoczęcia studiów doktoranckich.



2. Nabor jest otwarty dla obywate|i po|skich, obywate|i innych państw członkowskich Unii
Europejskiej i państw Europejskiego obszaru Gospodarczego, oraz obywate|i państw trzecich
na zasadach okreś|onych w odrębnych przepisach.
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Przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne uwarunkowane jest pozytywnym
wynikiem rozmowy kwa|ifikacyjnej, ktora ma wykazaÓ uzdo|nienia i zainteresowania kandydata
pracą naukową, dobre przygotowanie do studiow doktoranckich W obranej dziedzinie oraz
znajomoŚć języka obcego, przydatnego W danej specjaIności. Rozmowę kwaIifikacyjną
przeprowadza komisja powołana przez Kierownika Studiow. Przyjęcia kandydatÓW na studia
doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne mogą byó przeprowadzane rowniez w drodze egzaminu
wstępnego.
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Warunki i termin przyjęcia na studia doktoranckie podawane są do pub|icznej wiadomosci
w formie ogłoszeń na stronie internetowej i ogłoszeń wywieszanych w Instytucie.
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Na studia doktoranckie niestacjonarne mogą być takze przyjmowane osoby, ktore będą odbywały
studia ltącząc je z pracą zawodową. Na studia doktoranckie mogą byÓ przyjęte osoby, ktore
otrzymują fundowane stypendium doktoranckie na mocy odrębnych przepisow.
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Kandydat ubiegający Się o przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne winien
złoŻyc w lnstytucie następujące dokumenty:

1. Podanie do Dyrekcji i Kierownika Studiów z akceptacją wybranej tematyki przez przyszłego
opiekuna naukowego.

2. Kwestionariusz osobowy wg obowiązującego w lnstytucie wzoru.

3. Kartę informacyjną o przebiegu studiow naukowych i pracy (naukowej, pedagogicznej,
zawodowej) wg ustalonego wzoru.

4. Życiorys'

5. odpis dyp|omu wyŻszej ucze|ni (wyzszej szkoły zawodowej lub studiow równorzędnych).



IV. STYPENDIA I UPRAWNIENIA
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1. Doktorant jest zobowięany do sumiennego rea|izowania programu studiów doktoranckich.

2. Doktorant jestzobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regu|aminu.

3' Szczegółowe obowiązki doktorantow studiow doktoranckich oraz ich opiekunow okres|a
Złącznik nr 1 do niniejszego regu|aminu.

s22

1. Uczestnicy Studiów Doktoranckich Stacjonarnych W IPPT PAN mogą uzyskaÓ stypendia
opłacane z środkow statutowych Instytutu na czas odbywania studiow. Statutowe stypendium
doktoranckie na wniosek Kierownika Studiow przyznaje Dyrektor Instytutu na okres 12
miesięcy.

Stypendia wypłacane są miesięcznie z góry począWszy od 1-go miesiąca następującego po
przyjęciu lub włączeniu do Studiow Doktoranckich oraz spełnieniu warunków forma|nych
(złoŻenia zaświadczenia pracy lub oświadczenia o niepobieraniu gdzie indziej wynagrod zenia).

Wyrozniające osiągnięcia doktoranta, pub|ikacje i jego aktywność mogą na wniosek opiekuna
naukowego i przy poparciu dorocznej Komisji oceniającej spowodowaÓ podniesienie wysokości
stypendium na czas okreś|ony.

Doktoranci, ktorzy pozytywnie przeprowadzą obronę pracy doktorskiej przynajmniej trzy
miesiące przed upływem czteroletniego okresu studiów, mogą na wniosek promotora otrzymać
nagrodę pienięzną równowazną trzymiesięcznemu stypendium pobieranemu W ostatnim
miesiącu przed obroną.

PrzedłuŻenie okresu pobierania stypendium statutowego poza okres regu|aminowych czterech
|at jest moz|iwe, a|e nie więcej niz o rok, w przypadku:

C ZłoŻenia pracy doktorskiej przed upływem czwańego roku i uzyskania pozytywnej opinii
odpowiedniej Komisji Doktorskiej

o Uzasadnionego prowadzenia długotrwatych badań naukowych
o Sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny
. Sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku Życia lub dzieckiem o orzeczonej

niepełnosprawności

Stypendium moze zostać przyznane na okres nie dłuzszy niz włącznie do miesiąca, w ktorym
odbyła Się pubIiczna obrona rozprawy doktorskiej. osoby, ktorym przedłuzono okres
otrzymywania stypendium zobowiązane Są do powiadomienia Kierownika Studiow
Doktoranckich o p|anowanej pub|icznej obronie rozprawy doktorskiej, nie póŹniej niz w dniu

5.

2.

3.

6.

7.

obrony.

Stypendium , wypłacane jest rowniez
wskutek choroby, sprawowania opieki
korzystania z urlopu rodzicielskiego
z u bezpieczenia społecznego.

w okresie niezdo|ności do uczestniczenia w studiach
nad dzieckiem lub innymi chorymi cztonkami rodziny albo
przez okres odpowiadający okresowi wypłaty zasiłkow
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Stypendyście przysługuje oprocz stypendium dodatek za pracę w warunkach szkodliwych d|a
zdrowia w wysokości i na zasadach obowiązujących w lnstytucie, o i|e rodzaj zajęć na studiach
uzasadnia przyznanie dodatku. Dodatek, o ktorym wyŻej mowa, wypłaca jednostka przyzna1ąca
stypendium. Ponadto, uczestnik studiow doktoranckich uprawniony jest do:

'1 . korzystania ze Świadczeń społecznych słuzby zdrowia,

2. korzystania z funduszu pomocy materia|nej d|a doktorantów,

3. zwrotu kosztow podrozy związanych z rea|izacją tematu rozprawy doktorskiej,

4. uczestniczenia W konferencjach naukowych, sympozjach, szkołach, kursach językowych
W kraju i zagranicą oraz do korzystania z krotkoterminowych stazow zagranicznych na
zasadach przewidzianych dla pracownikow Instytutu, o ile opiekun naukowy uzna wyjazd
za wskazany dla realizacji pracy doktorskiej.

V' PoSTANoWlEN|A KoŃcoWE

Zasady wynagrodzenia pracownikow
Kierownika Studiow Doktoranckich oraz
reguIują od rębne przepisy.
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naukowo-badawczych PAN
prowadzących zajęcia na
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sprawujących funkcje
Studiach Doktoranckich

Warszawa, 30 listopad2017 r.

PBZEW0DN|CZĄ0Y RADY illAtjXoWEJ
lNSIYTUTU P0DSTAW0wycH płogtt,ĄĄÓw lrcHl{trt

Sprawy, o ktorych W myśl regulaminu decyduje Dyrektor |nstytutu, są załatwiane w trybie
zarządzen wewnętrznych Dyrektora i podawane do wiadomoŚci zainteresowanych. W tym samym
tryb ie są zatatwia n e S p rawy or ganizacyj no-ad m i n istracyj ne stud iow.
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Zmiany regulaminu Wymagają zasięgnięcia opinii Rady Naukowej.
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Regulamin wchodzi w zycie z dniem 30 listopad a 2017 roku.

\
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,,,!o, hab. Jońusz Szczepofnhi Prof . d



Załacznik 1

Program Ramowy Studiów Doktoranckich w IPPT PAN

I Doktorant ma obowiązek rea|izacji programu studiów zgodnie ze szczegołowym harmonogramem
usta|anym na początku kazdego roku akademickiego.
Harmonogram studiów obejmuje łączny wymiar zajęc obowiązkowych, faku|tatywnych i praktyk

zawodowych odpowiadający od 30 do 45 punktów ECTS.):
a. wykłady obowiązkowe na |-||| roku studiów, seminaria zakładowe i instytutowe, wystąpienia

na konferencjach, udział W szkołach naukowych, warsztatach edukacyjnych i

dydaktycznych, zgodnie z zatwierdzonym planem dydaktycznym, w wymiarze
odpowiadającym minimum 25 punktom ECTS,

b. faku|tatywne za)ęcia rozwijające umiejętności zawodowe odpowiadające minimum 5

punktom ECTS w wymiarze co najmniej 15 godzin.

Wskazane przez opiekuna naukowego zajęcia obowiązkowe doktoranta stacjonarnego wymienione
w pkt. 2 powinny mieściÓ się w następujących wymiarach godzin dydaktycznych: I rok - 100' || rok -
75 i ||l rok - 50 godzin' Przedmioty te mogą byÓ prowadzone W |PPT PAN |ub w innych instytucjach
naukowych. Zajęcia obowiązkowe za|iczane są z zastosowaniem ska|i ocen przyjętej d|a studium
doktoranckiego.

ZĄęcia obowiązkowe d|a doktorantów niestacjonarnych mogą byó w porozumieniu z opiekunem
dostosowane do cyk|u ich pracy zawodowej i uzupełnione pracąwłasną. Wymagane za|iczenie tych
zajęc odbywa się W porozumieniu z Kierownikiem Studium'

Doktoranci począWszy od || roku studiów zobowiązani są do prezentowania postępow swojej pracy
corocznie na seminariach zakładowych, a przed otwarciem przewodu doktorskiego na seminarium
instytutowym.

Coroczna sesja sprawozdawcza obejmuje wszystkich doktorantów' D|a I roku studiow sesja odbywa
się w formie krotkich (1Omin) prezentacji. Doktoranci ||, ||| i |V roku pzedstawiają swoją pracę W

formie 30 _ 45 min seminarium naukowego. opiekunowie doktorantow przedstawiają podczas sesji
w skrocie osiągnięcia i p|any naukowe swoich podopiecznych.

Niedopełnienia przez doktoranta ktoregoŚ w w/w obowiązkow moŹe skutkowac nie za|iczeniem
studium doktoranckiego i dodatkowymi konsekwencjami usta|anymi przez odpowiednią komisję,
ktorą W takiej sprawie powołuje Dyrektor IPPT PAN, na wniosek Kierownika Studium
Doktoranckiego IPPT PAN.

Samorząd doktorantóW przeprowadza coroczne ankiety oceniające zajęcia obowiązkowe.

*) Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŻszego W sprawie kształcenia na studiach
doktoranckich w uczelniach ijednostkach naukowych z dnia 1 lipca 2013 r., łqczny wymiar zajęć objętych programem
całego toku studiow musi odpowiadaÓ od 30 do 45 punktom Ecrs, w tym minimum 5 punktom EcIs w ramach co
najmniej 15 godzin zajęc fakultatywnych rozwijajqcych umiejętnoŚci zawodowe. UmiejętnoŚci dydaktyczne mogq być
nabywane w ramach prowadzenia zajęc o charakterze dydaktycznym organizowanych przez \PPT PAN, n. p.
seminariÓw, warsztatow, ćwiczeń, pokazow, naukowej opieki indywidualnej nad studentami itp', a umiejętnoŚci
zawodowe moina pozyskiwać podczas obywania miesięcznego staŻu w zewnętrznej instytucji naukowo-badawczej,
badawczo-rozwojowej Iub przemysłowej.
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