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Studiów Doktoranckich w CAMK

Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie w CAMK

1. Dyrektor Centrum ogłasza rekrutację na pierwszy rok Studiów nie później niż do 15 kwietnia roku kalenda-

rzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego dotyczy ogłoszenie.

2. Informację o warunkach rekrutacji podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia zamieszczonego

na internetowej stronie WWW Centrum oraz ogłoszenia wywieszonego na tablicy informacyjnej w siedzibie

Centrum przynajmniej na 2 miesiące przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej oraz nie mniej niż na 3 miesiące

przed terminem rozpoczęcia zajęć.

Na internetowej stronie Centrum zostaje umieszczona lista potencjalnych opiekunów wraz z opisem propono-

wanych przez nich tematów.

3. Przed złożeniem aplikacji na Studia, kandydat powinien nawiązać kontakt z potencjalnym opiekunem i przy-

gotować na piśmie uzgodniony z nim plan pracy na I rok studiów. Opiekunowie mogą się rekrutować wyłącznie

spośród osób z tytułem naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. W uzasadnionych przy-

padkach dodatkowym opiekunem może być osoba niezatrudniona w Centrum.

4. Procedurę rekrutacji realizuje Komisja Kwalifikacyjna, którą powołuje dyrektor Centrum spośród pracowni-

ków naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. W skład Komisji

wchodzą obligatoryjnie zastępca dyrektora Centrum do spraw naukowych oraz kierownik Studiów.

5. Komisja Kwalifikacyjna przedstawia dyrektorowi Centrum swoje decyzje na podstawie wyników rozmów pro-

wadzonych z kandydatami i w oparciu o złożone przez nich dokumenty. Jednym z celów rozmów kwalifikacyjnych

jest ocena wiedzy astrofizycznej kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w terminie określonym w

ogłoszeniu o rekrutacji.

5.1. Komisja może zaprosić na rozmowę z kandydatem jego potencjalnego opiekuna naukowego.

6. Kandydaci na studia są informowani o wyniku procedury kwalifikacyjnej w formie pisemnej, listem poleconym.

Dodatkowo o decyzji kandydaci mogą zostać zawiadomieni drogą elektroniczną.

7. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do dyrek-

tora Centrum.

8. Lista osób przyjętych na studia jest ustalana przez dyrektora Centrum.

9. W terminie określonym w ogłoszeniu o rekrutacji kandydaci na Studia są zobowiązani złożyć w Sekretariacie

Centrum następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie, zawierające motywację zamiaru podjęcia studiów w CAMK,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy,

4. wyciąg z indeksu,

5. odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie o stanie zaawansowania pracy magisterskiej podpisane

przez jej opiekuna,

6. opinię opiekuna naukowego na temat dotychczasowej pracy naukowej lub dydaktycznej kandydata.

10. W procedurze rekrutacji preferowane beda osoby posiadające tytuł magistra astronomii lub fizyki. Kandydaci

nie posiadający stopnia magistra w dniu rozmowy kwalifikacyjnej mogą być przyjęci warunkowo. Podstawowym

warunkiem przyjęcia jest uzyskanie tytułu magistra do 1 października danego roku. W przypadku kandydatów

zagranicznych wymagane jest posiadanie tytułu będącego odpowiednikiem tytułu magistra.

11. Przed spotkaniem Komisji Kwalifikacyjnej, kierownik Studiów dokonuje przeglądu dokumentów dostarczo-

nych przez kandydatów.

12. Przy ocenianiu kandydata Komisja Kwalifikacyjna bierze pod uwagę przebieg studiów magisterskich (średnia

ocena ze studiów, ocena pracy magisterskiej i ocena uzyskana na egzaminie magisterskim), opinię dotychczaso-

wego opiekuna naukowego, opinię potencjalnego opiekuna naukowego w CAMK oraz wynik rozmowy kwalifika-

cyjnej.

13. Dyrektor Centrum może zmienić termin podany w punkcie 1.

14. W uzasadnionych przypadkach dyrektor CAMK po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej może wyrazić zgodę

na przyjęcie na Studia doktoranta studiującego na wyższej uczelni lub placówce PAN. Szczegółowe warunki

przeniesienia doktoranta na studia do CAMK określa każdorazowo dyrektor Centrum.


