
Warunki i tryb rekrutacji na I rok Studiów Doktoranckich w Instytucie 
Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
 
 
 
Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym 
(Dz. U nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) ustala się następujące warunki i 
tryb rekrutacji na I rok Studiów Doktoranckich prowadzonych w Instytucie 
Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w dziedzinie nauk medycznych, w 
dyscyplinie biologia medyczna, specjalność neuropsychofarmakologia na rok 
akademicki 2017/18. 
 

§1 
 
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez Dyrektora Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie spośród 
samodzielnych pracowników naukowych Instytutu. W skład Komisji 
Rekrutacyjnej wchodzi Kierownik Studiów Doktoranckich. 
 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
 

a. Wynik studiów wyższych na poziomie magisterskim: 
Ocena bardzo dobra i wyższa – 8 pkt., ponad dobra – 6 pkt., dobra – 4 pkt, 
poniżej dobry – 0 pkt 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 8 

 
b. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, na którą składać się będzie: 

-  krótka autoprezentacja (na temat pracy magisterskiej lub zainteresowań 
naukowych) max. 5 przeźroczy w formie wydruków  (max.15 pkt) 

-  rozmowa na temat jednego, wybranego z podanych artykułu (max. 20 
pkt) 

- odpowiedzi na 3  pytania z rozdziałów podanych pozycji książkowych  
(max.30 pkt) 

- szczegółowy zakres materiału obowiązującego do rozmowy 
kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Instytutu 

   Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 65 
 
c. Znajomość języka obcego – angielskiego (udokumentowana odpowiednimi 

certyfikatami) CPE – 7 pkt. lub CAE – 6 pkt. lub  FCE – 5 pkt. lub  inne kursy 
językowe – 3 pkt. Punkty nie sumują się. 

   Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 7 
 
d. Aktywność naukowa (publikacje, udział w zjazdach, konferencjach, stażach, 

udział w pracach kół naukowych, udział w pracach zespołów naukowo-
badawczych) 

-  co najmniej jedna opublikowana praca oryginalna albo poglądowa lub co 
najmniej 3 doniesienia zjazdowe – 10 pkt. 

-  lub dwa doniesienia zjazdowe – 8 pkt. 
-  lub jedno doniesienie zjazdowe – 6 pkt. 



-  a  w przypadku braku publikacji lub doniesień zjazdowych za bierny 
udział w konferencjach, stażach, studiach podyplomowych oraz 
udokumentowanych pracach kół naukowych lub zespołów naukowo-
badawczych -  do 4 pkt. 

 Punkty z powyższych kategorii nie sumują się. 
 - realizacja własnych projektów badawczych - do 10 pkt 

                Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20. 
 

3. Na podstawie całkowitej liczby otrzymanych punktów w trakcie postępowania 
rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rankingową kandydatów. 

 
§ 2 

 
Limit miejsc na Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 wynosi 
maksymalnie 10 osób. Ostateczny jego wymiar ustali Dyrektor w zależności od  
funduszy Instytutu Farmakologii  PAN oraz środków grantowych pozyskanych przez 
pracowników Instytutu. 
 

§ 3 
 
1. Na Studia Doktoranckie mogą zostać przyjęte osoby które ukończyły studia 

wyższe związane z profilem studiów doktoranckich posiadające tytuł zawodowy 
magistra lub równorzędny lub będące beneficjentem programu „Diamentowy 
Grant”.  
 
 

2. Na Studia Doktoranckie może zostać przyjęta osoba, która w terminie 
wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze złoży następujące dokumenty: 

a. życiorys, 
b. list motywacyjny, 
c. dyplom ukończenia studiów wyższych, 
d. informację o przebiegu studiów i/lub dotychczasowej pracy, 
e. opinię poprzedniego opiekuna naukowego (np. promotora pracy 

magisterskiej, opiekuna koła naukowego) lub opinię z 
dotychczasowego miejsca pracy 

f. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia Studiów 
Doktoranckich w IF PAN 

g. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego 
h. trzy fotografie 
i. zgodę przyszłego promotora na przyjęcie kandydata w razie 

pozytywnego przebiegu postępowania rekrutacyjnego i umieszczenia 
go na liście przyjętych na Studia Doktoranckie 

 
§ 4 

 
Studia Doktoranckie są bezpłatne, prowadzone w formie stacjonarnej i trwają cztery 
lata. 
 

§ 5 
 



1. Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej ustala listę przyjętych 
kandydatów oraz listę osób nieprzyjętych na Studia Doktoranckie. 

2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Lista kandydatów przyjętych na 
Studia Doktoranckie  wywieszana jest  na tablicy ogłoszeń oraz ogłaszana w 
formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowo kandydaci 
informowani są o wyniku konkursu drogą korespondencyjną. 
 

§ 6 
 

Komisja Rekrutacyjna może dopuścić udział samodzielnych pracowników IF PAN w 
rozmowach kwalifikacyjnych bez prawa zadawania pytań, głosu i oceny. 

 
§ 7 

 
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora IF PAN w 
terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być 
jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na Studia Doktoranckie. 
Decyzja Dyrektora IF PAN jest ostateczna. 

 
§ 8 

 
1.Niniejsze warunki i tryb rekrutacji wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia i 
dotyczą rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/18.  
2.Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszcza się na stronie 
internetowej IF PAN. 
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