Postępowanie rekrutacyjne
w Studium Doktoranckim Historii Nauki, Techniki i Kultury
Nabór na rok akademicki 2018/2019

1.

Nabór na studia doktoranckie w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra
Birkenmajerów PAN będzie się odbywał na podstawie postępowania kwalifikacyjnego,
zgodnego z Regulaminem Studium Doktoranckiego Historii Nauki, Techniki i Kultury
przy Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN.
Kandydaci na studia doktoranckie powinni zapoznać się z Regulaminem Studium
Doktoranckiego.

2.

Kandydat powinien przesłać wypełniony kwestionariusz, stanowiący załącznik do
niniejszego dokumentu, oraz podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie drogą
elektroniczną na adres Instytutu Historii Nauki PAN (ihn@ihn.waw.pl).

3.

Kandydat powinien dostarczyć komplet dokumentów wymienionych w Regulaminie
Studium Doktoranckiego, wraz z odręcznie podpisanymi kwestionariuszem i podaniem
o przyjęcie na studia na adres Instytutu Historii Nauki PAN (ul. Nowy Świat 72 p. A09,
00-330 Warszawa).

4.

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 rozpocznie się dnia
1 kwietnia 2018 i zostanie zakończona dnia 31 sierpnia 2018.

5.
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kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniach 1–15 września 2018 w siedzibie Instytutu.
6.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 150,00 zł należy wpłacić z dopiskiem „Studium
Doktoranckie – opłata rekrutacyjna” na konto IHN PAN: 23 1130 1017 0020 1466 8520
0001.

7.

Maksymalną liczbę miejsc na studiach doktoranckich w ramach Studium Doktoranckiego
Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN w roku akademickim
2018/2019 ustala się na 30.

8.

Komisja Rekrutacyjna może podnieść tę liczbę, w wypadku większej liczby zgłoszeń
kandydatów, którzy spełnią wymagania Komisji.

9.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu Historii
Nauki PAN, w terminie 14 dni od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego,

tj. do dnia 29 września 2018. Odwołanie powinno być skutecznie dostarczone do
Sekretariatu IHN PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 p. A09, do dnia
29 września 2018 (decyduje data dostarczenia do IHN PAN). Odwołania, które wpłyną
do Sekretariatu IHN po 29 września 2018 nie będą rozpatrywane.
10. IHN PAN zastrzega sobie możliwość przesunięcia daty rozpoczęcia regularnych zajęć
Studium Doktoranckiego Historii Nauki o jeden rok lub jeden semestr w wypadku
zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów. Wpłacona na konto IHN PAN opłata
rekrutacyjna zachowa swoją ważność przez 12 miesięcy i nie będzie podlegała zwrotowi
do nadawcy.
11. Kandydaci zakwalifikowani na Studia Doktoranckie, jeżeli regularne zajęcia Studium
rozpoczną się z rocznym lub semestralnym opóźnieniem, mogą rozpocząć pracę nad
doktoratem od początku roku akademickiego 2018/2019 pod kierunkiem opiekuna
naukowego po wniesieniu opłaty w wysokości 50% czesnego za jeden rok akademicki.
12. Z zakwalifikowanymi kandydatami jest zawierana umowa dotycząca warunków
odpłatności za kształcenie.
13. Legitymacja studencka wydawana jest studentom, z którymi została zawarta umowa
i którzy wnieśli opłatę za jej wyrobienie oraz czesne za pierwszy rok lub za pierwszy
semestr studiów.
14. Kandydat zostaje przyjęty na Studia Doktoranckie w momencie złożenia ślubowania
określonego w załączniku do Statutu IHN PAN.

