Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora IChF PAN
nr 12/12 z dnia 22 lutego 2012 r.

Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich
w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1
W ramach posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
nauk chemicznych w zakresie chemii, w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
(IChF PAN) są prowadzone Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MSD) zgodnie z ustawą
o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 619 z
późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach
doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2011 r. nr 196, poz. 1169),
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w
sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011 r. nr 225,
poz. 1351).
§ 1.2
1.2.1 MSD działają na podstawie zarządzenia nr 19 Dyrektora IChF PAN z dnia
2 października 2007 r. o Międzynarodowych Studiach Doktoranckich w Instytucie Chemii
Fizycznej PAN.
1.2.2 Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu
Chemii Fizycznej PAN.
1.2.3 Zasady studiowania na MSD doktorantów, którzy nie są obywatelami polskimi,
regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i
szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U.
nr 190 z 2006 r., poz. 1406 z późniejszymi zmianami).

2. ORGANIZACJA MSD
§ 2.1
2.1.1 MSD są prowadzone zarówno jako studia stacjonarne jak i niestacjonarne.
2.1.2 Zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne są bezpłatne.
§ 2.2
1

2.2.1 Studiami doktoranckimi kieruje Kierownik MSD. Kierownikiem może być osoba
posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, albo osoba która nabyła
uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, zatrudniona w IChF PAN
w pełnym wymiarze czasu pracy.
2.2.2 Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje Kierownika MSD, po zasięgnięciu opinii Rady
Naukowej IChF PAN oraz opinii właściwego organu samorządu doktorantów (właściwy organ
samorządu doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej
wydanie).
2.2.3 Kierownik MSD wchodzi z urzędu w skład Komisji Rady Naukowej ds. Kształcenia.

2.2.4 Kierownik MSD:
2.2.4.1 organizuje realizację programu studiów doktoranckich,
2.2.4.2 dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań
naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez Radę Naukową,
2.2.4.3 zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich,
2.2.4.4 organizuje cykle wykładów, których zakres zatwierdza Komisja ds. Kształcenia,
2.2.4.5 organizuje i prowadzi seminaria MSD,
2.2.4.6 współorganizuje egzaminy objęte Programem MSD,
2.2.4.7 utrzymuje bezpośredni kontakt z doktorantami oraz z ich opiekunami naukowymi w
sprawach dotyczących realizacji Programu MSD.
2.2.5 Kierownik MSD pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Doktoranckiej, która
opiniuje wnioski o przyznanie lub cofnięcie stypendiów doktoranckich, finansowanych przez
IChF PAN.
2.2.6 Kierownik MSD przedłuża, na wniosek doktoranta i po zasięgnięciu opinii opiekuna
naukowego lub promotora, okres studiów doktoranckich, o okres odpowiadający czasowi
trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz
urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych przepisach.
Kierownik MSD, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć okres studiów
doktoranckich zwalniając jednocześnie doktoranta, łącznie nie dłużej niż o rok, z obowiązków
uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
2.2.6.1 czasowej niezdolności do realizowania tych studiów spowodowanej chorobą,
2.2.6.2 sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
2.2.6.3 sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem
o orzeczonej niepełnosprawności.
Kierownik MSD, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może
przedłużyć okres studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku
uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia
długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o dwa lata.
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2.2.7 Rada Naukowa Instytutu:
2.2.7.1 zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich
oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
2.2.7.2 zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.
2.2.8 Dyrektor Instytutu:
2.2.8.1 rozpatruje odwołania doktorantów co do oceny, o której mowa w punkcie 2.2.4.2,
2.2.8.2 rozpatruje odwołania doktorantów w sprawie zaliczenia roku studiów, o którym mowa
w punkcie 2.2.4.3.
§ 2.3
2.3.1 Bezpośrednim przełożonym doktoranta jest jego opiekun naukowy.
Po wszczęciu przewodu doktorskiego Rada Naukowa Instytutu wyznacza promotora, w celu
sprawowania opieki naukowej nad doktorantem.
Dopuszcza się powołanie promotora pomocniczego.
W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej można
powołać kopromotora.
2.3.2 Opiekun naukowy:
2.3.2.1 sprawuje opiekę nad pracą naukową doktoranta,
2.3.2.2 wspiera doktoranta w jego samodzielnej pracy badawczej,
2.3.2.3 opiniuje okresowe pisemne sprawozdania składane przez doktoranta,
2.3.2.4 opiniuje wniosek doktoranta o przyznanie stypendium doktoranckiego,
2.3.2.5 czynnie uczestniczy, przynajmniej raz na cztery lata w charakterze wykładowcy, w
semestralnych wykładach specjalistycznych organizowanych w ramach MSD.
3. OBOWIĄZKI I PRAWA DOKTORANTA
§ 3.1
Uczestnik MSD zobowiązany jest do:
3.1.1 postępowania zgodnie z treścią ślubowania, Regulaminem MSD i obowiązującymi
przepisami prawa,
3.1.2 realizowania programu MSD,
3.1.3 systematycznej pracy naukowej, pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora,
zmierzającej do przygotowania rozprawy doktorskiej,
3.1.4 uczestniczenia w zajęciach objętych Programem MSD, w tym jako słuchacz w
wykładach, i zdania egzaminów z przynajmniej trzech specjalistycznych wykładów
semestralnych (przynajmniej 15 godz. każdy) ustalonych przez Kierownika MSD w
porozumieniu z opiekunem naukowym,
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3.1.5 zdania egzaminu z chemii fizycznej po drugim roku studiów, nie później niż do
zakończenia trzeciego roku studiów; wymagania i tryb egzaminu określa Komisja ds.
kształcenia,
3.1.6 uczestniczenia w zebraniach naukowych wskazanych przez opiekuna naukowego,
3.1.7 uczestniczenia w zajęciach koordynowanych przez Kierownika MSD, w tym w:
seminariach MSD, seminariach ogólnoinstytutowych oraz w lektoratach języka angielskiego,
o ile skieruje go na nie opiekun naukowy (promotor); uczestniczą w tych zajęciach także
kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny na MSD i odbywają staż naukowy poprzedzający
studia doktoranckie,
3.1.8 odbycia praktyki zawodowej, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu, wskazane przez Kierownika MSD w porozumieniu z
opiekunem naukowym,
3.1.9 pisemnego zgłoszania Kierownikowi MSD terminów swoich zagranicznych staży
naukowych,
3.1.10 przedstawiania Kierownikowi MSD okresowych pisemnych sprawozdań z przebiegu
studiów doktoranckich,
3.1.11 zaliczania kolejnych lat studiów doktoranckich,
3.1.12 przeprowadzania okresowych badań lekarskich zgodnie z ustalonym harmonogramem.
§ 3.2
Doktorantów obowiązują przepisy i zarządzenia Dyrekcji IChF PAN dotyczące pracowników
IChF PAN odnośnie:
3.2.1 zasad bezpieczeństwa i higieny stanowiska pracy,
3.2.2 bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
3.2.3 dbania o dobro Instytutu i jego mienie,
3.2.4 należytego zabezpieczenia, po zakończeniu pracy, urządzeń, narzędzi i miejsca pracy,
3.2.5 odbywania staży naukowych w innych placówkach naukowych.
§ 3.3
Osoba przyjęta na MSD nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego
treść określa statut Instytutu.
Doktorant ma prawo(a):
3.3.1 do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodniu w ciągu
roku; przerwy te powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych,
3.3.2 do podjęcia dodatkowej pracy zarobkowej, za zgodą Kierownika MSD,
3.3.3 autorskie w odniesieniu do produktów wytworzonych lub współwytworzonych w
ramach MSD; prawa autorskie określone są odrębnymi przepisami,
3.3.4 do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach
określonych w odrębnych przepisach,
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3.3.5 po uzyskaniu stopnia doktora, do zaliczenia do okresu pracy, od którego zależą
uprawnienia pracownicze, okresu odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższego niż cztery
lata.

4. STYPENDIA
§ 4.1
4.1.1 Doktorant może otrzymać stypendium doktoranckie. Stypendium przyznaje Dyrektor
IChF PAN, po zaopiniowaniu przez Komisję Doktorancką wniosku o przyznanie tego
stypendium. Komisja Doktorancka przekazuje Dyrektorowi Instytutu listę doktorantów,
których rekomenduje do przyznania stypendium.
4.1.2 Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje
program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w:
4.1.2.1 prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
4.1.2.2 realizacji badań naukowych prowadzonych przez Instytut.
4.1.3 Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
4.1.4 Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach MSD może być przyznane
doktorantowi, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium doktoranckiego spełnił
łącznie następujące warunki:
4.1.4.1 uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich,
4.1.4.2 wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy
doktorskiej,
4.1.4.3 wywiązał się z obowiązków uczestnika MSD.
4.1.5 Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do Kierownika
MSD. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera:
4.1.5.1 dane osobowe doktoranta oraz opis jego postępów w pracy naukowej,
4.1.5.2 opinię opiekuna naukowego lub promotora,
4.1.5.3 informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w punktach 4.1.2 i
4.1.4 lub w punkcie 4.1.3.
4.1.6 Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy.
4.1.7 W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników MSD zaprzestaje się wypłaty
stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w
którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
4.1.8 Doktorantowi pobierającemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w
terminie krótszym niż cztery lata oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za
okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe
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w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium
doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich,
nie większej jednak niż sześć miesięcy.
4.1.9 Doktoranci zamiejscowi mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy
zakwaterowanie. Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje Dyrektor Instytutu.

na

4.1.10 W przypadku wyjazdu Doktoranta na staż naukowy za granicę, finansowany z innych
źródeł, wstrzymuje się wypłatę stypendium.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTÓW
§ 5.1
Za naruszenie przepisów obowiązujących w Instytucie oraz za czyny uchybiające godności
doktoranta, doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w
art. 226 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. z 2005 r.
nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).

6. ZASADY REKRUTACJI NA MSD
§ 6.1
6.1.1 Warunki i tryb rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii
Fizycznej PAN sformułowane są w odrębnych przepisach.
6.1.2 Warunki, tryb i terminy rekrutacji podawane są do publicznej wiadomości w trybie
ogłoszeń, zamieszczanych w Instytucie na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych
IChF PAN, w terminach określonych obowiązującymi przepisami.
7. PRZEBIEG STUDIÓW DOKTORANCKICH
§ 7.1
Międzynarodowe Studia Doktoranckie mają charakter indywidualny.
§ 7.2
7.2.1 MSD trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. W uzasadnionych przypadkach
istnieje możliwość ich przedłużenia.
7.2.2 Czas trwania Studiów przedłuża Kierownik MSD. Z wnioskiem o przedłużenie,
zaopiniowanym przez opiekuna naukowego lub promotora, występuje doktorant.
§ 7.3
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7.3.1 Program studiów doktoranckich, określający sposób organizacji zajęć prowadzonych na
MSD, uchwala Rada Naukowa IChF PAN i zatwierdza Dyrektor IChF PAN.
7.3.2 Indywidualny program studiów doktoranckich doktoranta, zaproponowany przez
opiekuna naukowego i przyjęty przez Kierownika MSD, zatwierdza Komisja ds. Kształcenia.
§ 7.4
7.4.1 Okresem zaliczeniowym jest rok.
7.4.2 Kierownik MSD zalicza doktorantowi kolejne lata studiów.
7.4.3 Warunkiem zaliczenia kolejnego roku studiów jest przyjęcie okresowego sprawozdania
z pracy badawczej, zaopiniowanego przez opiekuna naukowego lub promotora i Kierownika
MSD, zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć określonych w indywidualnym programie studiów
doktoranta.
7.4.4 Doktorant, po spełnieniu warunków niezbędnych do zaliczenia roku, wypełnia kartę
zaliczeniową i uzyskuje wpis Kierownika MSD do karty zaliczeniowej.
§ 7.5
7.5.1 Egzaminy są oceniane wg. następującej skali ocen.
bardzo dobry (bdb):
5,0
dobry plus (db plus):
4,5
dobry:
4,0
dostateczny plus (dst plus): 3,5
dostateczny (dst):
3,0
niedostateczny (ndst):
2,0.
7.5.2 Plan studiów może przewidywać przedmioty, kursy, seminaria lub inne zajęcia, których
zaliczenie nie wymaga wystawienia oceny; zaliczenie takie odnotowuje się wpisem zal., a nie
uzyskanie zaliczenia – wpisem niezal. lub nzal.
7.5.3 Dopuszcza się zwolnienie doktoranta ze zdawania egzaminu doktorskiego w zakresie
nowożytnego języka obcego w przypadku przedstawienia certyfikatu potwierdzającego
znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość
nowożytnego języka obcego znajduje się w Zał. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r., Dz. U. nr 204 z 2011 r. poz. 1200).
§ 7.6
7.6.1 Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników MSD, jeżeli
7.6.1.1 nie wykazuje uzdolnień lub właściwego przygotowania do studiów, lub
7.6.1.2 nie wykazuje zadowalających postępów w pracy badawczej, lub
7.6.1.3 narusza cudze dobra osobiste lub prawa autorskie, lub
7.6.1.4 nie wypełnia obowiązków wynikających z Programu MSD, Regulaminu MSD, lub
Regulaminu Organizacyjnego IChF PAN.
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7.6.2 O skreśleniu decyduje Kierownik MSD, po zapoznaniu się z opinią opiekuna
naukowego lub promotora i Komisji ds. Kształcenia. W terminie 14 dni od daty decyzji
Kierownika MSD o skreśleniu, doktorantowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora
IChF PAN. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. Skreślenie skutkuje utratą świadczeń
począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po uprawomocnieniu się decyzji o
skreśleniu.
§ 7.7
7.7.1 Uczestnik MSD otrzymuje legitymację doktoranta. Ważność legitymacji doktoranta jest
potwierdzana co rok (kalendarzowy).
7.7.2 Osoba, która ukończyła MSD lub została skreślona z listy doktorantów zobowiązana
jest do niezwłocznego zwrotu legitymacji doktoranta oraz do rozliczenia się z Instytutem i
uzyskania odpowiednich wpisów w karcie obiegowej.
§ 7.8
Prawa majątkowe do produktów wytworzonych lub współwytworzonych przez uczestnika
MSD, w tym własności intelektualnych, przysługują IChF PAN przy zachowaniu praw
autorskich przez twórców.
§ 7.9
7.9.1 Warunkiem ukończenia MSD jest zdanie wszystkich obowiązkowych egzaminów,
zaliczenie obowiązkowych zajęć, zaliczenie wszystkich lat MSD oraz złożenie, pozytywnie
zaopiniowanej przez promotora, rozprawy doktorskiej.
7.9.2 Uzyskanie przez Doktoranta stopnia naukowego doktora uwarunkowane jest
ukończeniem MSD, pomyślnym zdaniem egzaminów doktorskich i pomyślną publiczną
obroną rozprawy doktorskiej przed Radą Naukową IChF PAN.
7.9.3 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych potwierdza dyplom wydany
przez IChF PAN.
8. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8.1
Tryb uzyskania stopnia naukowego doktora reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie MNiSW z dnia 22 września
2011 r. (Dz. U. nr 204 poz. 1200) .
§ 8.2
Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
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§ 8.3
Regulamin MSD w IChF PAN został uchwalony przez Radę Naukową IChF PAN na jej 253
posiedzeniu w dniu 13 lutego 2012 r. i zatwierdzony przez Dyrektora IChF PAN dnia 22
lutego 2012 r.
Regulamin MSD wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
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