Załącznik nr 3
do Zarządzenia Dyrektora IChF PAN
nr 12/12 z dnia 22 lutego 2012 r.

Warunki i tryb rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie
w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
oraz zasady powoływania Komisji Rekrutacyjnej
1. W ogłoszeniu o rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MSD) w Instytucie
Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN), Dyrekcja Instytutu może określić
maksymalną liczbę osób, które mogą być przyjęte na studia.
2. Rozmowa kwalifikacyjna na MSD w IChF PAN jest podstawowym sprawdzianem
kwalifikującym kandydata na MSD.
3. Do rozmowy kwalifikacyjnej może być dopuszczony kandydat, który
- legitymuje się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera, lub innym równorzędnym, z
chemii, fizyki, inżynierii materiałowej lub kierunków pokrewnych
- ukończył studia magisterskie z ogólnym wynikiem przynajmniej dobrym
- uzyskał zgodę przyszłego opiekuna naukowego na sprawowanie opieki nad jego pracą
badawczą.
4. Zasady przyjmowania oraz studiowania cudzoziemców na MSD regulują przepisy w sprawie
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w
badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
5. Rozmowa kwalifikacyjna ma wykazać
- umiejętności, predyspozycje i wiedzę kandydata z chemii i/lub fizyki w zakresie programu
studiów wyższych w powiązaniu z pracą magisterską
- znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej.
6. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest co najmniej dwa razy do roku.
7. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją.
Komisję powołuje Dyrektor Instytutu. Komisja ocenia kandydatów i podejmuje decyzje w
sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.
8. Na MSD może być przyjęty kandydat, który
- spełnia warunki wymienione w pkt. 3
- uzyskał ocenę co najmniej dobrą z chemii i/lub fizyki w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
- otrzymał od przyszłego opiekuna naukowego temat rozprawy doktorskiej i indywidualny
program studiów, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję i zatwierdzony przez Kierownika
MSD
- przedstawił orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia studiów na MSD.
9. Wyniki rekrutacji Komisja przedstawia Dyrekcji IChF PAN.
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10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

11. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia
decyzji, do Dyrektora IChF PAN. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w ust. 2. art.
196 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr. 84 poz. 455). Decyzja Dyrektora
Instytutu jest ostateczna.
12. Niniejsze Warunki i tryb rekrutacji na MSD zostały uchwalone przez Radę Naukową
IChF PAN na jej 253 posiedzeniu dnia 13 lutego 2012 r. i zatwierdzone przez Dyrektora IChF
PAN dnia 22 lutego 2012 r.
Warunki i tryb rekrutacji na MSD wchodzą w życie z dniem podpisania.
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