WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE
W ICHO PAN
16 stycznia 2015 r.
§1
1.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja d/s Studiów
Doktoranckich i Rekrutacji powołana przez Dyrektora Instytutu spośród
samodzielnych pracowników naukowych.

2.

Na Studia Doktoranckie mogą być przyjęci:

a) absolwenci szkół wyższych z kierunków chemicznych lub pokrewnych,
posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lub równorzędny,
uznawany przez polskie prawodawstwo (dotyczy cudzoziemców);
b) studenci 4. lub 5. roku jednolitych studiów magisterskich lub posiadacze
tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego, którzy uzyskali
„Diamentowy Grant” w ramach programu ustanowionego przez ministra
właściwego do spraw nauki i wskazali Instytut Chemii Organicznej PAN jako
miejsce wykonywania pracy doktorskiej.
3.

Kryteriami warunkującymi wstępne zakwalifikowanie do uczestnictwa w
Studiach Doktoranckich są: konkursowy egzamin kwalifikacyjny lub
uzyskanie „Diamentowego Grantu”.

4.

Do egzaminu mogą być dopuszczeni również kandydaci bez tytułu
magistra, lecz posiadający absolutorium. W przypadku wstępnego
zakwalifikowania na Studia Doktoranckie osoby te muszą przedłożyć
dyplom ukończenia uczelni najpóźniej do końca roku, w którym odbył się
egzamin.

5.

Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy z chemii organicznej na poziomie
odpowiadającym zaawansowanemu wykładowi z tego przedmiotu dla
studentów wydziałów chemicznych specjalizujących się w chemii
organicznej. Wymagana jest także podstawowa wiedza z dziedziny
spektroskopowych metod analizy związków organicznych.

6.

Do egzaminu kwalifikacyjnego można przystąpić nie więcej niż dwa razy.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które zostały zakwalifikowane na
Studia na podstawie wyników egzaminu, ale nie podjęły Studiów
Doktoranckich z przyczyn losowych.

7.

Egzamin przeprowadzany jest raz w roku w jedną z sobót września
lub października.

8.

Zasady przeprowadzenia egzaminu:
a) egzamin ma charakter pisemny,

b) egzamin składa się z 10 zadań, z których każde jest oceniane w skali od
0 do 10 pkt.,
c) czas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wynosi 120 minut,
d) podczas egzaminu zdający mogą korzystać wyłącznie z przyborów do
pisania.
9.

Zadania egzaminacyjne z lat ubiegłych są publikowane na stronach
internetowych Instytutu.

11. 1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia kandydata
na studia doktoranckie na podstawie wyników rekrutacji oraz orzeczenia
lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.
2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora
Instytutu ,składane w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków
i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w art. 196 ust.
2. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym
(Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Decyzja Dyrektora Instytutu jest
ostateczna.
12. Na tych samych zasadach mogą być przyjmowani na Studia kandydaci z
zagranicy.
13. Kandydaci z zagranicy finansowani w ramach międzynarodowych
programów naukowych mogą zostać przyjęci na Studia Doktoranckie bez
zdawania egzaminu kwalifikacyjnego.
§2
Powyższe warunki trybu rekrutacji wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez
Radę Naukową Instytutu.

