
PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ IPPT PAN 

 

§ 1 

Program kształcenia doktorantów (w rozumieniu Art. 201 Ustawy) w Szkole Doktorskiej 
IPPT PAN jest indywidualny. Indywidualny program kształcenia w Szkole Doktorskiej IPPT 
PAN przewiduje następujące formy zajęć dydaktycznych: 

1) Wykłady, ćwiczenia i seminaria organizowane i prowadzone przy wykorzystaniu własnej 
kadry naukowej Instytutu i zaplecza badawczego. Kierownik Szkoły Doktorskiej IPPT PAN 
co semestr podaje do publicznej wiadomości aktualną ofertę dydaktyczną IPPT PAN.  

2) Wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i seminaria prowadzone przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych innych jednostek naukowych, także na 
terenie innych instytucji naukowych. Zajęcia, o których mowa, mogą być także 
organizowane przez IPPT PAN wspólnie z innymi jednostkami badawczymi. 

3) Krajowe oraz międzynarodowe szkoły, warsztaty i konferencje naukowe. 

4) Staże naukowe i dydaktyczne praktyki zawodowe w innych jednostkach badawczych w 
kraju i za granicą. 

5) Imprezy popularyzujące wiedzę i metodykę naukową, prowadzone lub 
współprowadzone przez doktorantów. 

6) Własne studia merytoryczne w zakresie zagadnień naukowych lub metodyki badawczej, 
których dotyczy rozprawa doktorska (np. zapoznanie się z literaturą w zakresie zagadnień 
naukowych, których dotyczyć ma rozprawa doktorska).  

§ 2 

Doktorant jest odpowiedzialny za uzgadnianie swojego indywidualnego programu 
kształcenia na każdy semestr (w tym obowiązujących go zajęć dydaktycznych) z 
promotorem lub promotorami albo promotorem i promotorem pomocniczym, podawanie go 
do wiadomości Kierownika Szkoły Doktorskiej IPPT PAN i Komisji Rady Naukowej ds. 
Kształcenia Kadr Naukowych lub Komisji Doktorskiej, oraz sumienne wykonywanie go. 
Doktorant otrzymuje indeks, do którego dokonuje wpisu zajęć każdego semestru na 
podstawie ustalonego programu studiów. W indeksie wpisuje się dane osobowe, przebieg 
studiów, wyniki egzaminów i inne informacje związane ze studiami. 

§ 3 

1. Na koniec każdego roku akademickiego doktorant zobowiązany jest do przedstawienia 
Kierownikowi Szkoły Doktorskiej IPPT PAN pozytywnych zaliczeń obowiązujących go 
zajęć dydaktycznych, w których uczestniczył w ramach indywidualnego programu 
kształcenia, w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w Ustawie i rozporządzeniach 
MNiSW.  

2. Zaliczenia zajęć w szkole doktorskiej oraz egzaminy wstępne i doktorskie oceniane są 
według następującej skali: ocena: niedostateczna (2), ocena dostateczna (3), ocena dość 
dobra (3,5), ocena dobra (4), ocena ponad dobra (4,5),  ocena bardzo dobra (5).   

3. Za zaliczenie zajęć w szkole doktorskiej uznawane jest także zaliczenie określone przez 
prowadzącego zajęcia lub przynajmniej jednego promotora bez podawania oceny, o której 
mowa w ust. 2. W tym przypadku stosuje się terminologię: zaliczone i nie zaliczone. 

 

Warszawa, 28 marca 2019 r. 


