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DECYZJA
Komisji Rekrutacyjnej i Stypendialnej Studium Doktoranckiego IPPT PAN

ds.
rekrutacji kandydat w na studia doktoranckie w IPPT PAN

w roku akademickim 2417 fi8

Na podstawie szczeglłowej analizy wynikÓw egzaminu wstępnego z obovnązĄących
przedmiotÓw na stacjonarne studia doktoranckie w IPPT PAN oraz w ramach programu

,,Doktorat wdrożeniowy'' na rok akademicki 2017l|8, ktÓry odbył się w dniu 1|.09.2017 r.,
Komisja Rekrutacyjna i Stypendialna zdecydowała, ie w ramach rekrutacji na stacjonarne
studia doktoranckie w IPPT PAN:

1. Kamil opiela _ zdał egzarrin trakĘąc go jako poprawkowy w stosunku do egzaminu
wstępnego z dnia 19.06.17 i dzięki temu został przyjęty na studia doktoranckie
uzyskując warunkowo*) stypendium statutowe od I roku studiÓw. Kontynuacja
otrzymywania tego stypendium w II semesttze I roku studiÓw uza|eŻniona będzie od
postępÓw w przedmiocie,,Matematyka'' wykazanych wynikiem specjalnego
zaliczęniaprzewidziartego na stycze 2018 r.

2. Mariusz Ostrowski _ zdał egzarrin traktując go jako poprawkowy w stosunku do
egzaminu wstępnego z dnia 19.06.17 i dzięki temu został przyjęĘ na studia
doktoranckie uzyskując warunkowo-) stypendium statutowe od I roku studiÓw.
Kontynuacja otrzymywania tego stypendium na II roku studiÓw uzależzniona będzie
dodatkowo od postępÓw w przedmiocie ,,Język angielski'' vtykazarrych wynikiem
specj alne go zaliczenia przewidzianego na czerwiec 2 0 1 8 r.

3. Michał Sztyber _nie zdaŁ egzaminu i nie został przyjęty na studia doktoranckie.

4. Katarryna Czarnecka - zdaŁa egzarrin i zostaŁa przyjęta na studia doktoranckie
uzyskując stypendium statutowe na I roku studiÓw.

5. Łukasz Fura _ zdał' egzartin warunkowo*) w zalęzności od postępÓw w przedmiocie
,,Matematyka'' i dzięki temu został przyjęty na studia doktoranckie. Kontynuacja
studiÓw oruz moż|iwość otrzymywania s$pendium statutowego w kolejnym roku
studiÓw będzie uza|eżtiona od w;miku specjalnego zaltczenia tego przedmiotu
przewidzianego na styczeri 2018 r.

6. Adam Stelmaszczyk _ zdaŁ egzanin l' został. ptzyjęty na studia doktoranckie
uzyskując warunkowo*) stypendium statutowe od I roku studiÓw. Kontynuacja
otrzymywania tego stypendium w II semestrze I roku studiÓw uzaleŻniona będzie od
postępÓw w przedmiocie ,,Matematyka'' wykazanych wynikiem specjalnego
zaliczeniaprzewidzianego na styczeri 2018 r.

*) W przypadku niewykazania przez doktoranta należytych postępÓw w przedmiocie
warunkującym kontynuację wypłacania stypendium doktoranckiego od II semestru I roku



studiów lub kontynuacji studiów doktoranckich, istnieje możliwośó skreślenia go z listy
uczestników studiów doktoranckich zgodnie z zapisem Art. I97, ust. 2 i 4 Ustawy ,,Prawo o
szkolnictwie wyiszym" z dnia f7.07.2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365) i tym sam).m
wstrzymania mu wypłacania stypendium doktoranckiego zgodnie z $15, ust.4 Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów
doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. Ustaw,Poz. |696).

W wyniku rekrutacji w ramach progrilmu ,,Doktorat wdrożeniowy'' na rok akademicki
2017/18:

1. Damian Cacko _ zdał egzanin i zostaŁ przyjęty na studia doktoranckie.

2, Michal Dyś _ nie zdał' egzaminu i nie został przyjęty na studia doktoranckie.

3. Maja Gębik _ zdała egzanini zostałaprzyjęta na studia doktoranckie.

4. Marcin Jakubiak _ zdał egzatnin i został' ptzyjęty na studia doktoranckie.

5. Ilona Korczak _ zdałaegzanini zostaŁaprzyjęta na studia doktoranckie.

6, Sylwester Kostro _ zdaŁ egzanini został.przyjęty na studia doktoranckie.

7. Michał Rak _ zdał. egzamin i został przyjęty na studia doktoranckie.

Podstawa prawna:

Komisja Rekrutacyjna i Stypendialna działała wg podstawy prawnej zgodnie z
RoZPoRZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKoLNICTWA wYŻsZEGo z dnia 9
sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, Dz. Ustaw,
Poz.1696.

osobie, która nie zdała egzaminu wstępnego na studia doktoranckie w IPPT PAN w dniu
|l,09.20l7 t.) przysługuje prawo do odwołania się od powyższej decyzji Komisji
Rekrutacyjnej i Stypendialnej IPPT PAN zgodnie z ogólnymi zasadani Kodeksu
Postępowania Administracyjnego z dnia |4 czer:wca 1960 r. (tekst jedn. Dz. U. z2013 r.) oraz
przepisami o zaskafinrliu decyzji do sądu administracyjnego.
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