ZASADY REKRUTACJI DO TRÓJMIEJSKIEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
1. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej muszą spełniać wymagania określone w ustawie
z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
2. Rekrutacja do szkoły odbywa się w drodze konkursu. Rekrutacja odbywa się
oddzielnie dla każdej z dyscyplin i każdego instytutu.
3. Kandydaci do szkoły doktorskiej mogą być rekrutowani w ramach rekrutacji
standardowej oraz dodatkowo w ramach rekrutacji specjalnej, na warunkach
określonych odpowiednio w Zasadach Rekrutacji.
4. Na listę doktorantów szkoły doktorskiej może być wpisana osoba, która:
a) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny lub
posiada dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora
w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go
wydała,
b) uzyskała od pracownika naukowego instytutu z tytułem profesora lub stopniem
naukowym doktora habilitowanego zgodę na podjęcie się funkcji promotora
pracy doktorskiej o wstępnie określonym temacie rozprawy doktorskiej,
c) została zaakceptowana przez Komisję Rekrutacyjną,
d) w wyjątkowych przypadkach do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba,
o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. oraz osoba będąca beneficjentem programu
„Diamentowy Grant”.
5. Dokumenty wymagane od kandydatów:
a) podanie o wpisanie na listę doktorantów szkoły doktorskiej,
b) życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia,
c) 1 fotografia w wersji papierowej i elektronicznej,
d) średnia ocena z ukończenia studiów magisterskich (tzw. suplement do dyplomu
lub dokument równoważny),
e) ocena na dyplomie magisterskim,
f) odpis dyplomu (lub dokument równoważny) ukończenia studiów magisterskich
lub równoważnych,
g) opinia potencjalnego promotora pracy doktorskiej,
h) dokumenty dotyczące dotychczasowego zatrudnienia,
i) dokumenty dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych (tj. wykaz:
publikacji, udziałów w konferencjach naukowych, odbytych stażach
i szkoleniach, nagrodach i wyróżnieniach, stypendiach naukowych, aktywności
w kołach naukowych).
6. Kandydaci do szkoły ponoszą opłatę rekrutacyjną. Decyzję w tej sprawie podejmuje
Dyrektor IMP PAN.
7. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane przez trzy Komisje Rekrutacyjne, po
jednej dla każdego z instytutów współprowadzących szkołę. W skład każdej z komisji
wchodzi co najmniej trzech członków wskazanych przez Dyrektora Instytutu, dla
którego przeprowadzana jest rekrutacja. W skład każdej komisji rekrutacyjnej
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wchodzi także przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ
samorządu doktorantów.
8. Komisje Rekrutacyjne ustalają listę kandydatów rekomendowanych do wpisania na
listę doktorantów szkoły doktorskiej. W procesie oceny kandydatów Komisje
Rekrutacyjne biorą pod uwagę:
a) średnią ocen z przebiegu studiów magisterskich i ocenę na dyplomie
magisterskim,
b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe,
c) wiedzę i umiejętności wykazane podczas rozmowy kwalifikacyjnej przed
komisją rekrutacyjną.
Decyzję o wpisaniu na listę doktorantów szkoły doktorskiej podejmuje Dyrektor IMP
PAN.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne i podawane do wiadomości na stronie
internetowej szkoły.
10. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji, do Dyrektora IMP PAN. Podstawą wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy może być jedynie wskazanie naruszenia zasad rekrutacji do
szkoły doktorskiej. Decyzja Dyrektora IMP PAN jest ostateczna.
11. Przewiduje się stały nabór do szkoły doktorskiej i uruchamianie zajęć na początku
każdego roku akademickiego.
12. Termin zgłaszania się do szkoły na dany rok akademicki ogłasza Dyrektor IMP PAN,
13. Warunki i termin rekrutacji do szkoły doktorskiej podawane są do publicznej
wiadomości w formie ogłoszeń na stronie internetowej szkoły.
14. W wyjątkowych przypadkach w odniesieniu do cudzoziemców, terminy określone
w terminarzu mogą zostać przedłużone lub zmienione, aby umożliwić im dopełnienie
procedury wizowej związanej z przyjazdem do Polski.
15. Rekrutacja specjalna ogłaszana jest w związku z konkursami na stypendia
doktoranckie, w których wskazano inne niż subwencja źródło finansowania,
w szczególności projekt badawczy lub inne.
16. Rekrutacja specjalna odbywa się poza limitem miejsc ustalonym dla rekrutacji
standardowej.
17. Decyzję o ogłoszeniu rekrutacji specjalnej podejmuje dyrektor szkoły na wniosek
organu finansującego stypendium lub osoby będącej dysponentem środków.
18. Postępowanie rekrutacyjne w ramach rekrutacji specjalnej jest przeprowadzane przez
Komisje Rekrutacyjne w skład których oprócz trzech członków i przedstawiciela
doktorantów, jak w przypadku rekrutacji standardowej, wchodzą dodatkowo
kierownik projektu i/lub inne osoby wskazane w regulaminie konkursu.
19. Rekrutacja specjalna odbywa się zgodnie z regulaminem instytucji finansującej.
Postępowanie rekrutacyjne (w ramach konkursów na stypendia doktoranckie,
w których wskazano inne niż subwencja źródło finansowania) odbywające się przed
co najmniej trzyosobową komisją konkursową po sporządzeniu protokołu uznaje się
za rekomendację do szkoły doktorskiej.
20. Od kandydatów do szkoły doktorskiej w ramach rekrutacji specjalnej wymaga się
dostarczenia dokumentów wymaganych przy rekrutacji standardowej oraz dodatkowo
- oświadczenia potencjalnego promotora wskazującego źródło finasowania
stypendium doktoranckiego w okresie 4 lat kształcenia w szkole doktorskiej.
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21. Dokumenty wymagane do zapisania do szkoły doktorskiej składa się w sekretariacie
szkoły doktorskiej.
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