
Regulamin komisji rekrutacyjnej studiów doktoranckich 

w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 

[SD IBL PAN] 

 

1. Warunki i tryb rekrutacji na SD IBL PAN na kolejny rok akademicki uchwalane są corocznie 

przez Radę Naukową IBL PAN i ogłaszane uprzednio za pośrednictwem witryny internetowej 

IBL PAN. 

2. Komisję rekrutacyjną SD IBL PAN, mającą charakter komisji eksperckiej, powołuje Dyrektor IBL 

PAN spośród czynnych samodzielnych pracowników naukowych IBL PAN, w nieparzystej liczbie 

osób łącznie z kierownikiem SD IBL PAN jako przewodniczącym komisji. 

3. Obsługę techniczno-administracyjną komisji rekrutacyjnej zapewnia sekretariat SD IBL PAN. 

4. Członkowie komisji rekrutacyjnej SD IBL PAN zapoznają się ze zgłoszonymi prawidłowo przez 

kandydatów dokumentami i materiałami, dostarczonymi członkom komisji rekrutacyjnej przez 

sekretariat SD IBL PAN po upływie terminu rekrutacji, ogłoszonego uprzednio za pośrednic-

twem witryny internetowej IBL PAN. 

5. Komisja rekrutacyjna SD IBL PAN stosuje ocenę punktową: 

a. za dodatkowe kwalifikacje drugiego stopnia – kandydat może otrzymać za każde kolej-

ne poświadczenie kwalifikacji drugiego stopnia po 1 punkcie, przyznawanym jednora-

zowo przez całą komisję rekrutacyjną SD IBL PAN; 

b. za znajomość języków obcych nowożytnych – kandydat może otrzymać za każde po-

świadczenie znajomości danego języka obcego nowożytnego (w formie certyfikatu do-

starczonego przez kandydata lub wyniku egzaminu odbytego w trakcie rekrutacji)  

I. na poziomie wymaganym w warunkach rekrutacji – po 1 punkcie, przyznawa-

nym jednorazowo przez całą komisję rekrutacyjną SD IBL PAN; 

II. na kolejnym poziomie ponad wymagany w warunkach rekrutacji – po 1 punk-

cie, przyznawanym jednorazowo przez całą komisję rekrutacyjną SD IBL PAN; 

c. za udokumentowany dorobek naukowy i aktywność środowiskową – kandydat może 

otrzymać za każde kolejne osiągnięcie po 1 punkcie, przyznawanym jednorazowo przez 

całą komisję rekrutacyjną SD IBL PAN; 

d. za wstępny projekt badań własnych i koncepcję rozprawy doktorskiej – kandydat może 

otrzymać od 1 do 5 punktów, przyznawanych osobno przez każdego członka komisji 

rekrutacyjnej SD IBL PAN; 

e. za wiedzę wykazaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej – kandydat może otrzymać od 1 

do 5 punktów, przyznawanych osobno przez każdego członka komisji rekrutacyjnej SD 

IBL PAN. 

6. Ostatecznej oceny kandydatów, na podstawie punktacji osiągniętej przez nich i w drodze dys-

kusji w łonie komisji rekrutacyjnej SD IBL PAN, dokonuje się po zakończeniu wszystkich rozmów 

kwalifikacyjnych z kandydatami.  

7. W przypadku osiągnięcia w efekcie prac komisji rekrutacyjnej SD IBL PAN równorzędnego wy-

niku przez więcej niż jednego kandydata wokół limitu przyjęć w danym naborze, komisja rekru-

tacyjna SD IBL PAN dokonuje wyboru jednego spośród tych kandydatów w drodze dodatkowej 

dyskusji i głosowania nad każdą kandydaturą; równość głosów rozstrzyga przewodniczący ko-

misji rekrutacyjnej SD IBL PAN. 



8. Listę kandydatów, z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne, punktację zdobytą 

przez tych kandydatów oraz ostateczną listę osób przyjętych na studia doktoranckie w danym 

naborze utrwala się, niezwłocznie po zakończeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych z kan-

dydatami, w protokole czynności komisji rekrutacyjnej SD IBL PAN, który po podpisaniu przez 

wszystkich członków komisji oraz sekretarza SD IBL PAN zostaje przekazany Dyrekcji IBL PAN. 

opracował Jacek Wójcicki 


