Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej
PAN przyjęte uchwałą Rady Naukowej Instytutu w dniu 9 marca 2018 r.
§1
1.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja ds. 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 IChO PAN jako miejsce wykonywania pracy doktorskiej.
3.

Do procedury rekrutacyjnej mogą być dopuszczeni również kandydaci bez tytułu
magistra, lecz posiadający absolutorium. W przypadku wstępnego zakwalifikowania na
Studia Doktoranckie osoby te muszą przedłożyć dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu
tytułu zawodowego magistra najpóźniej do dnia 30 września w przypadku rekrutacji
letniej lub 31 marca w przypadku rekrutacji zimowej.

4.

Procedura rekrutacyjna odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją
Rekrutacyjną, obejmującej:
a)

podstawy wiedzy z chemii organicznej na poziomie magisterskim,

b) znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym prezentację
dotychczasowych wyników badań.
5.

Rozmowie kwalifikacyjnej nie podlegają laureaci „Diamentowego Grantu”.

6.

Rekrutacja przeprowadzana jest dwa razy w roku, w styczniu oraz w czerwcu lub w lipcu.
Dopuszcza się przeprowadzenie we wrześniu dodatkowej rekrutacji celowej do grantów.
Decyzję o wszczęciu rekrutacji dodatkowej podejmuje dyrektor, nie później niż na 6
tygodni przed rozpoczęciem semestru Studiów Doktoranckich.

7.

Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydata na
studia doktoranckie na podstawie wyników rekrutacji.

8.

Przyjęcie na studia doktoranckie odbywa się po przedłożeniu przez zakwalifikowanego
kandydata orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia
studiów.

9.

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.

10.

Kandydaci z zagranicy finansowani w ramach międzynarodowych programów
naukowych mogą zostać przyjęci na Studia Doktoranckie w innych terminach zgodnych
z harmonogramem programu naukowego.

§2
Powyższe zasady rekrutacji wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez Radę Naukową
Instytutu.

