
Warunki i tryb  rekrutacji na dzienne Studium Doktoranckie  

w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie oceanologii  

w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

 

 

1. Na Studium może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub 

równorzędny, dyplom ukończenia studiów, a ponadto w ramach postępowania 

kwalifikacyjnego zdobyła minimum 35 punktów wg. kryteriów określonych w 

Załączniku 1 do niniejszego dokumentu.   

  2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studium Doktoranckie w Instytucie Oceanologii 

      Polskiej Akademii Nauk (dalej zwane Studium) składa następujące dokumenty:                                  

      - podanie ze wskazaniem preferowanej tematyki badawczej 

      - życiorys 

      - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 

      - średnią ocen z indeksu 

  3. Kandydat zobowiązany jest do odbycia wstępnej rozmowy z wybranym opiekunem 

      naukowym i uzyskania jego aprobaty. Lista potencjalnych opiekunów podana jest na 

      stronie internetowej Studium. 

  4. Nadzór nad rekrutacją na Studium sprawuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której 

      wchodzą członkowie Rady Studium, potencjalni opiekunowie naukowi oraz 

      przedstawiciel doktorantów. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Kierownik 

      Studium. 

5. Po zakończeniu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna sporządza wykaz kandydatów 

zawierający oceny ukończenia studiów wyższych, oceny z rozmowy kwalifikacyjnej               

i  oceny z egzaminu z języka angielskiego oraz średnie oceny z indeksu. Termin 

rekrutacji oraz zasady punktacji postępowania rekrutacyjnego podano w Załączniku 1 do 

niniejszego regulaminu. Na podstawie punktacji Komisja sporządza propozycję listy osób 

zakwalifikowanych na Studium Doktoranckie. 

  6. Decyzję o przyjęciu na Studium podejmuje Dyrektor IO PAN, biorąc pod uwagę 

      propozycje przedstawione przez Komisję Rekrutacyjną oraz potrzeby IO PAN. 

  7. Limit miejsc na Studium oraz liczbę stypendiów określa Dyrektor IO PAN. 

  8. Wyniki rekrutacji zostają podane na stronie internetowej Studium oraz przesłane 

     zainteresowanym.  

  9. Kandydat ma 14 dni od dnia otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na Studium na odwołanie 

      się do Dyrektora IO PAN. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków           

      i trybu rekrutacji. Decyzja Dyrektora w sprawie odwołania jest ostateczna 

10. Warunki rekrutacji na Studium oraz termin składania podań podawane są do wiadomości 

      publicznej w formie informacji wywieszanych w siedzibie IO PAN oraz na stronie 

      internetowej IO PAN (www.iopan.gda.pl) przynajmniej na 5 miesięcy przed terminem 

      rozpoczęcia roku akademickiego. Informator o Studium, dostępny w siedzibie Instytutu         

      i na stronie internetowej IO PAN, zawiera wykaz potencjalnych opiekunów naukowych         

      i proponowaną przez nich tematykę badawczą.  
 


