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DECYZJA
Komisji Rekrutacyjnej i Stypendialnej Studium Doktoranckiego IPPT PAN

ds.
rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie w IPPT PAN

w roku akademickim 2018/19

Na podstawie szczegółowej ana|tzy wyników egzaminu wstępnego na studia
doktoranckie w IPPT PAN z obowtqzuj4cych przedmiotów' który odbył się w dniu
18.06.2018 r., Komisja Rekrutacyjna i Stypendialna zdecydowaŁa, Że:

1. Maciej Badora _ zdał egzamin i zostat. przyjęty na studia doktoranckie uzyskując
mozliwość otrzymywania stypendium w ramach plogramu
,,Doktorat wdrozeniowy'' od I roku studiów w przypadku
pomyŚlnego rozstrzygnięcia konkursu w ramach II edycji
Programu MNiSW,,Doktorat wdrozeniowy",

2, Zia Farooq - zdał egzamin l został przyjęty na studia doktoranckie uzyskując
mozliwość otrzymywania stypendium od I roku studiów w
ramach reahzacjt projektu,,Odszyfrowywanie sygnalizacji
biochemicznej w celu projektowania bardziej skutecznych
strategii terapeutycznych", kierownik projektu Pana dr M.
Komorowski

3. Dariusz Kalinowski _ zdał' egzamin i zostaŁ przyjęty na studia doktoranckie uzyskujqc
mozliwoŚć otrzymywania stypendium w ramach programu
,,Doktorat wdrozeniowy'' od I roku studiów w przypadku
pomyślnego rozsttzygnięcia konkursu w ramach II edycji
Programu MNiSW,,Doktorat wdrozeniowy",

4' Tetuko Karniawa n - zdał egzamin i został przyjęty na studia doktoranckie,

5. Heydar Habibi Markani _ zdaŁ egzamin l został. przyjęty na studia doktoranckie'

6. Mojtaba Bahrami -nte zdał egzaminu,

7. Anna Miklewska - zdała ęgzam|n t zostata przyjęta na studia doktoranckie uzyskuj4c
stypendium statutowe na I roku studiów,

8. Aleksandra Manecka - zdaŁa egzamin i został'a przyjęta na studia doktoranckie
uzyskując stypendium statutowę na I roku studiów,

9. Muhammad Nave ez - zdał ęgzam|n t został. przyjęty na studia doktoranckie,

10. Ahmad Mahdian Parrany _ zdał' egzamin t został przyjęty na studia doktoranckie
uzyskując mozliwość otrzymywania stypendium od I roku
studiów w ramach realizacjl projektu ,,optymalizacja
mikrostruktur w materiałach niejednorodnych - modelowanie
mikromechanicznę i numeryczne w zakresie nieliniowym'',
kierownik projektu Pani dr hab. tni. K.Kowalczyk-Gajewska;
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Kandydat uzyskał równiez stypendium statutowe na I roku
studiów,

1 1. Rafał Psiuk - zdaŁ egzamin i został' przyjęty na studia doktoranckie,

12,Hanna Słomińska _zdał'aegzaminizostał.aprzyjętana studia doktoranckie'

Podstawaprawna:

Komisja Rekrutacyjna i Stypendialna dzjaŁała wg podstawy prawnej zgodnie z Ari. 196, pkt.
3 USTAWY ,'Prawo o Szkolnictwie Wyzszym,, oraz z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
NAUKI I SZKOLNICTWA wYŻsZEGo z dnia 05 września 2017 r. w Sprawie studiów
doktoranckich i stypendiów doktoranckich, Dz. Ustaw,Poz.1696,pkt. I i2,

osobie, która nie zdał.a egzaminu wstępnego na studia doktoranckie w IPPT PAN w dniu
18.06.2018 r., przysługuje plawo do odwołania się od pov'ryŻsze1 decyzjt Komisji
Rekrutacyjnej i Stypendialnej IPPT PAN zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu
Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz. U. z20I3 r.) oraz
przepisami o zaskarianiu decyzji do sądu administracyjnego.

Zgodnie z postanowięniem Komisji Rekrutacyjnej i Stypendialnej IPPT PAN z dnta
22.06.18, dla osoby, która nie zdała egzaminu wstępnego na Studia Doktoranckie w IPPT
PAN w dniu 18.06.18 oraz dla osób, które zdaĘ egzamintzostały przyjęte nie uzyskuj4c
stypendium statutowego na I roku studiów, istnieje mozliwość przystąpienia do kolejnego
egzaminu wstępnego planowanego we wrześniu 2018 r. w celu uzyskania statusu doktoranta
lub stypendium statutowego na I roku studiów.

W związku z powyiszym' Studium Doktoranckie IPPT PAN uprzejmie prosi osoby
zainteresowane ewentualnym przystąpieniem do wspominanego powyiej egzaminu
dodatkowego o zŁoŻenie odpowiedniej informacji w tej sprawie w Sekretariacię Studium u
Pani Moniki Węglowskiej w pok. 524 lub bezpośrednio u Kierownika Studium
Doktoranckiego IPPT PAN w pok. 436.
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