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Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie 
 

1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy 

magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny. 

2. Rada Naukowa IBS PAN uchwala szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia 

doktoranckie oraz ich formy.  

3. Dyrektor IBS PAN podaje do publicznej wiadomości uchwałę Rady Naukowej 

za pośrednictwem Internetu lub innych środków masowego przekazu oraz udostępnia 

w formie ogłoszeń wywieszanych w siedzibie IBS PAN. Informacja ta podawana jest 

nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok 

akademicki.  

4. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora IBS PAN przeprowadza postępowanie 

rekrutacyjne i podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.  

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Lista osób przyjętych na studia 

doktoranckie zostaje podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Internetu lub 

jest udostępniona w formie ogłoszeń w siedzibie IBS PAN. 

6. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia decyzji, do Dyrektora IBS PAN. Podstawą odwołania może być jedynie 

wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja 

Dyrektora IBS PAN jest ostateczna.   

7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie powinien przedłożyć 

w Sekretariacie Studiów następujące dokumenty: 

a. podanie do Dyrektora IBS PAN o przyjęcie na studia doktoranckie, 

b. życiorys, 

c. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub  

      równorzędnych, 

d. kartę informacyjną o przebiegu pracy i studiów (indeks i suplement indeksu), 

e. kwestionariusz osobowy i 2 zdjęcia. 

8. Na II rok lub wyższe lata studiów można przyjąć osobę, która dotychczas studiowała 

na odpowiednim roku studiów doktoranckich o tym samym lub pokrewnym kierunku 

w innej instytucji naukowej i uzyskała tam zaliczenie roku. Możliwe jest to także 

w przypadkach, gdy kandydat na studia ma udokumentowany dorobek naukowy. 

9. Przyjęcie na studia jest uzależnione od wyników postępowania rekrutacyjnego, 

a w szczególności uwarunkowane jest pozytywnym wynikiem rozmowy 

kwalifikacyjnej. Rozmowa ma wykazać uzdolnienia i zainteresowania kandydata pracą 

naukową, dobre przygotowanie do studiów doktoranckich w obranej dziedzinie oraz 

znajomość języka obcego na poziomie co najmniej podstawowym. 

10. Przyjęcie na studia doktoranckie może być przeprowadzone w drodze egzaminu 

wstępnego. 



11. Dyrektor IBS PAN może zarządzić przyjęcie na studia doktoranckie w trybie 

specjalnym dla osób, które przeszły pozytywną kwalifikację do programów badawczych 

prowadzonych przez IBS PAN, w tym prowadzonych w porozumieniu z innymi 

jednostkami naukowymi z kraju i z zagranicy. Osoby przyjęte w trybie specjalnym 

muszą spełniać wszystkie warunki określone stosownymi przepisami prawa. 

12. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia 

doktoranckie zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami.  

 

Tracą moc „Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie” uchwalone przez Radę Naukową 

IBS PAN w dniu 21 grudnia  2011 roku.  
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