Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie
w Szkole Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2017/2018

Na podstawie art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.
z 2012 r., poz. 572) Rada Instytutu Filozofii i Socjologii PAN uchwala co następuje:
1. O przyjęcie na studia doktoranckie w SNS IFiS PAN może ubiegać się kandydat, który:
a. legitymuje się tytułem zawodowym magistra, lub równorzędnym,
b. posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający
prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w
którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała,
c. jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
W przypadku, gdy kandydat nie obronił jeszcze pracy i nie otrzymał „Diamentowego Grantu”, ale ma
absolutorium i przedłoży z Uczelni zaświadczenie potwierdzające ten fakt, Dyrektor SNS IFiS PAN
może podjąć decyzję o warunkowym dopuszczeniu do rekrutacji (i ewentualnym przyjęciu na studia),
określając przy tym czas, w jakim w przypadku przyjęcia na studia, kandydat – wówczas już
doktorant, zobowiązany jest dostarczyć dyplom ukończenia studiów magisterskich. Kierunek
ukończonych przez kandydata studiów wyższych nie musi być zgodny z dyscypliną, w której
kandydat zamierza realizować studia doktoranckie.
2. Ogłasza się dwa równorzędne terminy naboru na rok akademicki 2017/2018: 8 maja 2017 i 4
września 2017. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia tylko raz na rok.
3. Rekrutacja na studia doktoranckie w SNS IFiS PAN ma charakter konkursowy i składa się z 3
etapów:
 Składanie dokumentów o przyjęcie na studia w terminie i miejscu określonym
na stronie internetowej SNS IFiS PAN (http://www.css.edu.pl/admission/phdprogramme/):
 Kwestionariusz osobowy
 Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub jego odpowiednik
(oryginał do wglądu)
 Rekomendacja od promotora pracy magisterskiej lub osoby, która zna dorobek
naukowy i predyspozycje kandydata do prowadzenia własnych badań
 Curriculum Vitae
 Opis planowanego projektu badawczego w języku angielskim (pytanie
badawcze, metody prowadzenia badań, spodziewane efekty) – forma
papierowa oraz elektroniczna, przesłana na adres sns@sns.edu.pl
 Transkrypt ocen (suplement do dyplomu magisterskiego, określający
wszystkie kursy realizowane w ramach studiów, wraz z ocenami)
 Kopia paszportu/dowodu osobistego
 Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN
(nie obowiązuje kandydatów spoza UE)
 Dodatkowe dyplomy, certyfikaty, itp.

 Test znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Zwolnieni z tego testu są
kandydaci , którzy:
 ukończyli studia licencjackie lub magisterskie w kraju anglojęzycznym
 posiadają jeden z poniżej wymienionych certyfikatów:

Rodzaj certyfikatu
(TOEFL) Test of English as a Foreign Language
(internet-based)
(IELTS) International English Language Test
(CAE) Cambridge Advanced English Test
(CPT) Cambridge Proficiency Test

Wymagana
minimalna liczba
punktow

80
6.5
B
C

Aby być dopuszczonym do dalszego etapu rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci
podchodzący do testu znajomości języka angielskiego muszą uzyskać co najmniej 50% z każdej
z części składowych egzaminu.
 Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim, dotycząca projektu
badawczego. O terminie rozmowy kandydaci informowani są pocztą elektroniczną,
przesłaną na adres wskazany w kwestionariuszu osobowym. W uzasadnionych
przypadkach, rozmowa może odbyć się przez SKYPE. Rozmowę kwalifikacyjną
przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją i powoływana przez
Dyrektora Instytutu. Komisja ocenia kandydatów i podejmuje decyzje w sprawach
przyjęcia na studia doktoranckie. W skład Komisji wchodzi m.in. Dyrektor Instytutu
i Dyrektor Szkoły Nauk Społecznych.
3. Kandydaci, którzy nie stawią się na egzaminie ze znajomości języka angielskiego lub rozmowie
kwalifikacyjnej i nie przedstawią należytego usprawiedliwienia, zostają skreśleni z listy kandydatów.
4. Wynikiem prac Komisji jest lista rankingowa (średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od członków
Komisji). Na jej podstawie, Komisja podejmuje decyzję o średniej ocen, jaka stanowi próg
do przyjęcia na studia doktoranckie w SNS IFiS PAN. Limit miejsc nie jest określony.
5. Kandydaci zostają powiadomieni o wynikach rekrutacji pocztą elektroniczną (protokół przyjęć
na studia) oraz pocztą zwykłą (listy o przyjęciu/odrzuceniu) oraz poprzez protokół umieszczony
na stronie internetowej SNS IFiS PAN.
6. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie czternastu dni od dnia
doręczenia decyzji, do Dyrektora IFiS PAN. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie
naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w ust. 2. art.196
ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr. 84 poz. 455). Dyrektor IFiS PAN powołuje Komisję
Odwoławczą, która rozpatruje wnioski i przedstawia na piśmie rekomendacje co do podtrzymania
bądź odstąpienia od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Rekomendacje zostają przekazane Dyrektorowi

IFiS. Decyzja Dyrektora Instytutu wydana na podstawie rekomendacji otrzymanych od Komisji
Odwoławczej jest ostateczna.
7. Powyższe zasady rekrutacji mają zastosowanie również w stosunku do kandydatów z zagranicy.
8. Niniejsze warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN
zostały uchwalone przez Radę Naukową IFiS PAN na jej posiedzeniu dnia 26 kwietnia 2017.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

