
ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ IPPT PAN 

 
§ 1 

1. O przyjęcie na studia w Szkole Doktorskiej IPPT PAN ubiegać się może kandydat, który 
ukończył studia wyższe, uzyskując tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny 
równorzędny albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy (zgodnie z Art. 200 ust. 1 
Ustawy). 

2. Nabór do Szkoły Doktorskiej IPPT PAN jest otwarty dla obywateli polskich, obywateli 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej i państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz obywateli pozostałych państw na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. 

§ 2 

1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej IPPT PAN jest uwarunkowane pozytywnym wynikiem 
rekrutacji przeprowadzanej na zasadach konkursu, którego wyniki mają wykazać 
uzdolnienia i zainteresowania kandydata pracą naukową, dobrym przygotowaniem do 
studiów w obranej dziedzinie oraz znajomością języka obcego, przydatnego w danej 
specjalności. Rekrutację do Szkoły Doktorskiej IPPT PAN przeprowadza Komisja 
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora IPPT PAN.  

2. Wyniki konkursu są jawne. IPPT PAN zapewnia jawność wyników poprzez publikację 
imienia  
i nazwiska kandydata oraz informacji: przyjęty lub nieprzyjęty na stronie internetowej 
IPPT PAN oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie IPPT PAN.  

§ 3 

Szczegółowe wymagania rekrutacji oraz termin jej przeprowadzania podawane są do 
publicznej wiadomości w formie ogłoszeń o naborze kandydatów na doktorantów, 
zamieszczanych w szczególności na stronie internetowej IPPT PAN.  

§ 4 

1. Kandydat, spełniający wymagania sformułowane w § 1, ubiegający się o przyjęcie na 
studia w Szkole Doktorskiej IPPT PAN winien złożyć w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej 
IPPT PAN następujące dokumenty:  

1) podanie do Dyrektora IPPT PAN z propozycją tematyki badań i osoby przyszłego 
promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, który (lub którzy) na 
podaniu deklaruje (lub deklarują) swoją akceptację, 

2) kwestionariusz osobowy wg obowiązującego w Instytucie wzoru i 3 fotografie, 

3) kartę informacyjną o przebiegu studiów i pracy (naukowej, pedagogicznej,  
zawodowej) wg ustalonego wzoru,  

4) życiorys, 

5) odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (wyższej szkoły zawodowej lub studiów 
równorzędnych) lub inne dokumenty zgodne z art. 186 ust. 2 Ustawy.  

§ 5 

1. Warunkiem koniecznym przyjęcia do Szkoły Doktorskiej IPPT PAN jest zdanie przez 
kandydata następujących egzaminów: 

a) pisemnego egzaminu z matematyki, 

 



b) pisemnego egzaminu z przedmiotu kierunkowego odpowiadającego dyscyplinie, w 
ramach której planowane jest prowadzenie badań, 

c) pisemnego egzaminu z języka angielskiego (polegającego na wiernym przetłumaczeniu 
na język polski angielskiego tekstu popularno-naukowego).  

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Komisji Rekrutacyjnej i Kierownika Szkoły 
Doktorskiej IPPT PAN, istnieje możliwość uzupełnienia ww. egzaminów pisemnych 
egzaminem ustnym w formie rozmowy kwalifikacyjnej. W tym przypadku podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są dodatkowe kwalifikacje kandydata potrzebne do 
realizacji planowanej tematyki rozprawy doktorskiej. Ta forma rekrutacji kandydatów może 
być w szczególności zastosowana w przypadku naboru wykonawców projektów naukowo-
badawczych. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Komisji Rekrutacyjnej i Kierownika Szkoły 
Doktorskiej IPPT PAN, egzaminy wymienione w ust. 1-2 mogą odbyć się przy 
wykorzystaniu technik multimedialnych. W szczególności dotyczy to naboru kandydatów 
niepełnosprawnych lub kandydatów, którzy w dniu egzaminu znajdują się za granicą. 

§ 6 

Każdy kandydat jest szczegółowo informowany o wynikach swoich egzaminów.  

§ 7 

Kandydat ma prawo wglądu w przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych do Szkoły 
Doktorskiej IPPT PAN z ubiegłych lat. 

§ 8 

Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły Doktorskiej IPPT PAN podejmuje Dyrektor IPPT 
PAN na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Komisję Rekrutacyjną. 

§ 9 

1. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej IPPT PAN następuje w drodze wpisu na listę 
doktorantów.  

2. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej IPPT PAN następuje w drodze decyzji 
administracyjnej wydawanej przez Dyrektora IPPT PAN. Od decyzji przysługuje, 
składany w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Dyrektora IPPT PAN wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy.   

 
 

Warszawa, 28 marca 2019 r. 


