Warunki i tryb rekrutacji
na Studia Doktoranckie
w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
Uchwała Rady Naukowej z dnia 24 marca 2017 roku
Rekrutacja na stacjonarne Studia Doktoranckie
1. Rekrutacja na stacjonarne Studia Doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
2. Decyzję o ogłoszeniu rekrutacji na Studia Doktoranckie każdorazowo podejmuje Dyrektor
Instytutu.
3. Informację o naborze na Studia Doktoranckie podaje się do publicznej wiadomości na stronie www
Instytutu nie później niż do dnia 30 kwietnia.
4. Ogłoszenie o naborze określa termin i miejsce składania podań, termin przeprowadzanej rozmowy
kwalifikacyjnej oraz zawiera wykaz wymaganych dokumentów.
5. Listę proponowanych tematów badawczych dla kandydatów na Studia Doktoranckie wraz
z wymogami umieszcza się na stronie internetowej Instytutu oraz na na stronie portalu
EURAXESS.
6. Do studiowania na Studiach Doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny, albo jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
spełnia wymagania dla realizacji tematyki badawczej, o której mowa w pkt. 5, posiada dobrą
znajomość języka angielskiego.
7. Kandydat na Studia Doktoranckie przedkłada następujące dokumenty, w terminie i miejscu
określonym w ogłoszeniu o naborze:
a) podanie skierowane do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na Studia Doktoranckie,
b) deklaracja wyboru tematyki badawczej z listy umieszczonej na stronie internetowej Instytutu,
c) życiorys (CV),
d) poświadczoną przez Instytut kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie
z uczelni o wyznaczonym terminie obrony pracy magisterskiej. Beneficienci „Diamentowego
Grantu” przedkładają poświadczoną przez Instytut Agrofizyki kopię dokumentu
potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu”.
e) suplement do dyplomu,
f) wyciąg ocen z indeksu (wraz ze średnią), poświadczony przez właściwy Dziekanat - oryginał
pracy magisterskiej do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
g) informację o stypendiach naukowych,
h) listę osiągnieć naukowych
i)

posiadane certyfikaty znajomości nowożytnych języków obcych,

j)

opinię dotychczasowego opiekuna naukowego lub pracodawcy,

k) kwestionariusz osobowy, cztery fotografie legitymacyjne,
l)

kandydat może dołączyć inne dokumenty, które według niego mogą mieć znaczenie
w procesie rekrutacji,

m) w przypadku obcokrajowców, jeśli nie ukończyli studiów magisterskich w Polsce dokumenty
zgodne z odrębnymi przepisami,
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n) posiadaczy ważnej Karty Polaka obowiązują te same zasady, co obywateli polskich.
8. Kandydat może przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 7 pocztą lub drogą elektroniczną
na adres podany w ogłoszeniu o rekrutacji.
9. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu.
10. Dyrektor Instytutu powołuje Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie
rekrutacyjne i podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na Studia Doktoranckie. Zasady
powoływania i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej określa Załącznik 1.
11. Przyjęcia na Studia Doktoranckie odbywają się na podstawie postępowania rekrutacyjnego składającego się z oceny dokumentów złożonych przez kandydata oraz z oceny rozmowy
przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną z kandydatem. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej
kandydaci są indywidualnie informowani na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres wskazany przez kandydata.
12. Komisja w pierwszym etapie ocenia złożone dokumenty pod względem formalnym
i merytorycznym (brane są pod uwagę: średnia ocen uzyskanych na studiach, ocena na dyplomie,
dyplom z wyróżnieniem, publikacje naukowe i popularnonaukowe, uzyskanie „Diamentowego
Grantu”, udział w konferencjach, działalność w kołach naukowych, organizacja imprez naukowych
i popularnonaukowych, certyfikaty znajomości języków obcych oraz dokumenty poświadczające
inne umiejętności przydatne w czasie studiów doktoranckich, staże w ośrodkach naukowych poza
uczelnią, w szczególności za granicą, praca w zespołach naukowych.
13. Komisja w drugim etapie przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna może
być przeprowadzona w języku angielskim.
14. Wynikiem pracy Komisji Rekrutacyjnej jest lista rankingowa kandydatów do tematów
bawdawczych, o których mowa w pkt. 5., przedstawiana Dyrektorowi Instytutu.
15. Do danego tematu, o którym mowa w pkt. 5, może zostać przyjęty tylko jeden doktorant.
16. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
17. Kandydaci nie posiadający tytułu magistra w dniu rozmowy kwalifikacyjnej mogą być
zakwalifikowani na studia od 1 października danego roku warunkowo, o ile tytuł magistra
otrzymają przed 15 września danego roku.
18. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora Instytutu, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i
trybu rekrutacji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.
19. Doktorant może ubiegać się w trybie konkursowym o stypendium doktoranckie oraz stypendium
dla najlepszych doktorantów. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku zależy od decyzji
Dyrektora.
20. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie jest ogłaszona na stronie internetowej Instytutu.
21. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania,
którego treść określa Statut Instytutu.
22. Rekrutacja na SD na rok akademicki 2017/2018 odbędzie się wg następującego kalendarza:


19.06.2017 - 31.08.2017 - składanie dokumentów w Sekretariacie Instytutu,



04.09.2017 - 15.09.2017 - rozmowa kwalifikacyjna, indywidualne powiadomienia o terminie
i miejscu,



20.09.2017 - decyzja Dyrektora Instytutu o przyjęciu na Studia Doktoranckie

23. Rok akademicki Studiów Doktoranckich rozpoczyna się 1 października.
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