
Załącznik nr 1  

do regulaminu studiów doktoranckich w Instytucie Slawistyki PAN,  

określający zasady przyznawania i utraty stypendiów uczestnikom stacjonarnych studiów 

doktoranckich przez Instytut Slawistyki PAN. 

  

Na podstawie art. 40 ust. 1-3 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65 poz. 595 z późn. zmianami), § 8-10 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie 

studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 1 poz. 2) 

oraz punktu 7 powołanego na wstępie regulaminu ustala się, co następuje: 

1. Uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich będącemu doktorantem Instytutu 

Slawistyki PAN może być przyznane stypendium w wysokości określonej przez Dyrekcję 

Instytutu Slawistyki PAN. Kwota stypendium nie może być niższa niż 60% minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta wg stawek wynagrodzenia nauczycieli akademickich. 

 

2. Stypendium, o którym mowa w punkcie 1, przyznawane będzie na zasadach konkursu. 

 

3. Stypendium przyznawane jest decyzją Dyrekcji Instytutu Slawistyki PAN na okres roku 

akademickiego (10 miesięcy). 

 

4. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty 

stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

 

5. W przypadku niedostatecznych postępów w nauce stypendium może być cofnięte w ciągu 

roku akademickiego także wówczas, gdy nie podjęto decyzji o skreśleniu z listy uczestników 

studiów doktoranckich. 

Warszawa, dnia  31.03.2008 r.       

  

Decyzją Rady Naukowej IS PAN z dnia 7.04.2014 punkt 3 Załącznika nr 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„Stypendium przyznawane jest decyzją Dyrekcji Instytutu Slawistyki PAN na okres 12 

miesięcy". 

   

Załącznik nr 2  

  

PROGRAM  RAMOWY 



  

od roku akademickiego 2011/2012* 

  

Rodzaj zajęć  Rok studiów 

I II III IV 

Seminarium 

doktoranckie1 

36h 36h 18h 18h 

Seminarium 

promotorskie2 

18h 18h 18h 18h 

Zebranie naukowe 

lub konferencje 

naukowe IS PAN 

18h 18h 18h 18h 

Warsztat pracy 

doktoranta 

18h 18h ------- ------- 

SESJA 

doktorancka w IS 

PAN 

10h 10h 10h 10h 

Praktyki 10h 10h 10h 10h 

Udział w zajęciach 

spoza oferty IS 

PAN  

Fakultatywne po uzgodnieniu z opiekunem 

  

1 - w ofercie IS PAN są trzy seminaria doktoranckie, łącznie 54h 

2 - indywidualne konsultacje z opiekunem / promotorem pracy doktorskiej 

  

Etapy 

przygotowania 

rozprawy 

doktorskiej 

Sformułowanie 

tematu pracy 

doktorskiej 

(koniec  

II semestru) 

Opracowanie 

poważnej 

części 

rozprawy 

doktorskiej 

Opracowanie 

kolejnych 

rozdziałów  

i otwarcie 

przewodu  (koniec  

II semestru) 

Zdanie 

egzaminów i 

złożenie pracy 

doktorskiej 

  

Podstawy zaliczenia roku akademickiego: 

1.        uzyskanie zaliczeń z zajęć obowiązkowych 

2.        udział z własnym referatem w sesji naukowej doktorantów IS PAN 

3.        wywiązanie się z kolejnych etapów przygotowania pracy doktorskiej 

4.        złożenie do 15 września każdego roku sprawozdania (zaakceptowanego i 

podpisanego przez opiekuna/promotora). Rozliczenie roku następuje z dniem 31 września. 



  

* Program Ramowy zmieniony przez Radę Naukową IS PAN w dniu 24.10.2011 r. 

 


