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Międzynarodowe Studia Doktoranckie w IF PAN 

 
RAMOWY PROGRAM MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH  

w IF PAN 
 
 
Na Międzynarodowych Studiach Doktoranckich (MSD) doktoranci kształceni są w dziedzinie nauk fizycznych. 
Doktoranci uzyskują możliwość zdobycia wiedzy na zaawansowanym poziomie z zakresu fizyki, a także 
podniesienia swoich kompetencji zawodowych i dydaktycznych. Efektem kształcenia jest przygotowanie 
doktoranta zarówno do kontynuacji kariery akademickiej, jak i podjęcia pracy w przemyśle. 
 
Najważniejszym elementem studiów doktoranckich, niemożliwym do uwzględnienia w ogólnym harmonogramie 
ze względu na indywidualny charakter prac badawczych, jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, po którym 
może nastąpić otwarcie przewodu doktorskiego i obrona pracy. Z założenia, studia doktoranckie powinny kończyć 
się uzyskaniem stopnia doktora. 
 
Ogólne zasady kształcenia reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.  
 
 
1. Warunki prowadzenia badań i opieka naukowa  
 

Każdy doktorant ma zapewnioną opiekę ze strony wyznaczonego opiekuna naukowego.  
 
Na początku każdego roku akademickiego opiekun ustala z doktorantem szczegółowy plan jego studiów. Plan ten 
wymaga akceptacji Kierownika MSD.  
 
Na wiosek opiekuna naukowego, w uzasadnionych przypadkach, Kierownik MSD może wyrazić zgodę na 
indywidualny program studiów w innych specjalizacjach. Wniosek o indywidualny program studiów powinien 
zawierać wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych planowanych w kolejnych latach studiów. 
 
Rozliczenie pracy doktorantów przez Kierownika MSD odbywa się w systemie rocznym. Zaliczenia kolejnych lat 
studiów doktorant uzyskuje na podstawie wyników egzaminów i zaliczeń zajęć objętych programem studiów oraz 
sprawozdań rocznych z postępów w pracy badawczej, zaopiniowanych przez promotora lub opiekuna 
naukowego.  
 
 
 
2. Kształcenie w ramach MSD obejmuje:   
a) zajęcia obowiązkowe związane z wybraną dyscypliną naukową. W trakcie MSD doktoranci zobowiązani są 

do:  
(i) wysłuchania i zdania egzaminów z dwóch wykładów kierunkowych, stosownych dla wybranej specjalizacji 
(fizyka atomu i cząsteczki, fizyka biologiczna lub fizyka ciała stałego),  
(ii) zaliczenia seminariów doktoranckich (minimum 2 seminaria).  
 
b) zajęcia fakultatywne, obejmujące w szczególności:  

 
i) Blok zajęć fakultatywnych poszerzających wiedzę z dyscypliny podstawowej: wykłady, seminaria i sympozjum 
doktoranckie. 
 
ii) Blok zajęć fakultatywnych rozwijających metodologię badań naukowych, w tym:  
- zajęcia z nowoczesnych metod badawczych (eksperymentalnych, teoretycznych lub numerycznych), 
- szkolenia praktyczne z obsługi specjalistycznej aparatury naukowej.  
 
iii) Blok zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności zawodowe (5 ECTS). 
 
iv) Blok zajęć językowych, który obejmuje:  
 - język angielski – naukowy,  
 - język polski dla cudzoziemców. 
 

Doktorant MSD zobowiązany jest do zgromadzenia w trakcie toku studiów doktoranckich łącznie od 30 do 45 
punktów ECTS, w tym: 
- 15 ECTS z zajęć obowiązkowych 
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- przynajmniej 15 ECTS z zajęć fakultatywnych, z tego 5 ECTS z bloku zajęć rozwijających umiejętności 
zawodowe przygotowujące doktoranta do prowadzenia działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej. 
 
Zaliczenia zajęć przewidzianych w harmonogramie ramowym muszą być uzyskane najpóźniej w 8 miesięcy po 
ich zakończeniu. Niezaliczenie zajęć obowiązkowych w tym terminie wiąże się ze skreśleniem kandydata z listy 
uczestników MSD. 

 
 

Zajęcia obowiązkowe 
 
 
I. Wykłady kierunkowe 
 
Każdy wykład jest wykładem semestralnym obejmującym 30 godz. wykładowych. Zakłada się, że praca własna 
studenta zajmuje dodatkowo 30 godzin. Wykład kończy się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę 
według własnych kryteriów. Za zdanie egzaminu kończącego wykład student uzyskuje 2 pkt. ECTS. 

 
Wykłady obowiązkowe dla wszystkich specjalności: 

 
1. Fizyka współczesna I 
2. Fizyka współczesna II 
 
Wykłady obowiązkowe dla specjalności „Fizyka ciała stałego”:  
 

1. Fizyka ciała stałego I  
2. Fizyka ciała stałego II 
3. Wstęp do fizyki magnetyzmu i nadprzewodnictwa. 
Doktorant ma obowiązek zaliczenia wykładu 1 oraz jednego z wykładów 2 lub 3. Za zgodą Kierownika MSD, 
wykłady 1, 2 lub 3 mogą być zastąpione wykładami prowadzonymi w innych jednostkach naukowych.     
 
Wykłady obowiązkowe dla specjalności „Fizyka atomu i cząsteczki”: 

 
1. Informatyka kwantowa,  
2. Współczesna fizyka atomowa.  
Wykłady te prowadzone są naprzemiennie, co dwa lata.  
 
Wykłady obowiązkowe dla specjalności „Fizyka biologiczna”: 

1. Ustalane indywidualnie 
 

 

II. Inne zajęcia obowiązkowe: 
 
1. Seminarium Doktoranckie (1 ECTS) – zaliczenie poprzez udział (min. 2/3 obecności) i wygłoszenie seminarium 
2. Seminarium Doktoranckie: „Journal Club” (1 ECTS) – zaliczenie poprzez udział (min 2/3 obecności) i 
wygłoszenie seminarium 
3. Sympozjum Doktoranckie wyjazdowe (1ECTS) – zaliczenie przez udział.  
 
Można wybrać seminarium 1 lub 2. 
 
 

 
Zajęcia fakultatywne 

 
I. Wykłady fakultatywne 
 
Wykłady fakultatywne będą zgłaszane przez pracowników naukowych IF PAN stosownie do zapotrzebowania. 
Wykład powinien być zgłoszony Kierownikowi MSD przed rozpoczęciem roku akademickiego. Za zgodą 
Kierownika MSD, za wykłady fakultatywne, uzupełniające wiedzę kandydata, mogą być też uznane wykłady 
prowadzone w innych jednostkach naukowych. 
 
Wykład obowiązkowy dla jednej ze specjalności jest wykładem fakultatywnym dla doktorantów innych 
specjalności. 
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Za wykład fakultatywny uznawany jest wykład semestralny, obejmującym 15 lub 30 godz. wykładowych. Zakłada 
się, że praca własna studenta zajmuje odpowiednio dodatkowych 15 lub 30 godzin. Wykład kończy się 
egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę według własnych kryteriów. Za zdanie egzaminu kończącego 
wykład fakultatywny o wymiarze 30 godzin (plus 30 godzin pracy własnej) doktorant uzyskuje 2 pkt. ECTS. Za 
zdanie egzaminu kończącego wykład o wymiarze 15 godzin (plus 15 godzin pracy własnej) doktorant uzyskuje 1 
punkt ECTS. 
 

II. Inne zajęcia fakultatywne 
 
1)  Seminaria oddziałowe IF PAN (1 ECTS) – 15 godz. semestralnie, zaliczenie przez udział. 

2) Sympozjum Doktoranckie w IF PAN (1 ECTS) – zaliczenie przez udział w dwóch sympozjach. 

3) Lektoraty języka angielskiego (oraz polskiego dla obcokrajowców) (1ECTS) – 30 godz. semestralnie 

4) Warsztaty lub wykłady z bloku przedmiotów fakultatywnych rozwijających  
umiejętności zawodowe przygotowujące doktoranta do prowadzenia działalności badawczej lub badawczo-
rozwojowej. 
 (Z tej grupy zajęć student musi uzyskać co najmniej 5 ECTS): 

   i) sztuka wystąpień naukowych (1 (warsztaty)/ 2 (wykład) ECTS) 
   ii) etyka w pracy badawczej (1 (warsztaty)/ 2 (wykład) ECTS) 
   iii) pisanie wniosków grantowych (warsztaty) (1ECTS) 
   iv) ochrona własności intelektualnej, patentowanie (warsztaty )(1ECTS) 
   v) komercjalizacja wyników badań (warsztaty) (1 ECTS) 
   vi) pisanie publikacji naukowych (1(warsztaty)/ 2 (wykład) ECTS). 
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Ramowy harmonogram studiów doktoranckich 
 

I-rok studiów (12 ECTS) 
I-semestr 

Zajęcia Liczba godzin Sposób zaliczenia Punkty ECTS 

Szkolenie BHP (O) 5 Zaliczenia przez inspektora BHP  

Wykład kierunkowy (O) 30 wykład Egzamin przeprowadzony przez 
wykładowcę 

2 

Seminarium 
doktoranckie (O) 

15 Zaliczenie przez prowadzącego 
seminarium 

1 

Zajęcia fakultatywne (F) – 
(np. seminarium 
oddziałowe) 

15 Zaliczenie przez prowadzącego 1 

Zajęcia fakultatywne - 
blok iii (F) 

15 Zaliczenie przez prowadzącego 1 

Język angielski (polski) 
(F) 

30 Zaliczenie przez prowadzącego 1 

II-semestr 

Zajęcia Liczba godzin Sposób zaliczenia Punkty ECTS 

Wykład kierunkowy (O) 30 Egzamin przeprowadzony przez 
wykładowcę 

2 

Seminarium 
doktoranckie (O) 

15 Zaliczenie przez prowadzącego 
seminarium 

1 

Sympozjum 
doktoranckie (O) 

15 Zaliczenie przez kierownika MSD 1 

Zajęcia fakultatywne (F) – 
(np. seminarium 
oddziałowe) 

30 Zaliczenie przez kierownika MSD 1 

Język angielski (F) 30 Zaliczenie przez lektora 1 

 
Punkty ECTS: 12 
Zajęcia obowiązkowe: 7 ECTS 
Zajęcia fakultatywne   5 ECTS 
 

II-rok studiów (10 ECTS) 
III-semestr 

Zajęcia Liczba godzin Sposób zaliczenia Punkty ECTS 

Wykład kierunkowy (O) 30 Egzamin przeprowadzony przez 
wykładowcę 

2 

Seminarium 
doktoranckie (O) 

15 Zaliczenie przez prowadzącego 
seminarium 

1 

Zajęcia fakultatywne (F) – 
(np. seminarium 
oddziałowe) 

15 Zaliczenie przez prowadzącego 
zajęcia 

1 

Zajęcia fakultatywne – 
blok iii (F) 

15 Zaliczenie przez prowadzącego 1 

IV-semestr 

Zajęcia Liczba godzin Sposób zaliczenia Punkty ECTS 

Wykład kierunkowy (O) 30 Egzamin przeprowadzony przez 
wykładowcę 

2 

Seminarium 
doktoranckie (O) 

15 Zaliczenie przez prowadzącego 
seminarium 

1 

Zajęcia fakultatywne (F) – 
(np. seminarium 
oddziałowe) 

15 Zaliczenie przez prowadzącego 
zajęcia 

1 

Sympozjum 
doktoranckie (O) 

30 Zaliczenie przez kierownika MSD 1 

 
Punkty ECTS: 10 
Zajęcia obowiązkowe: 7 ECTS 
Zajęcia fakultatywne   3 ECTS II-rok studiów 
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III-rok studiów (5 ECTS) 
V-semestr 

Zajęcia Liczba godzin Sposób zaliczenia Punkty ECTS 

Zajęcia fakultatywne (F) 15 Zaliczenie przez prowadzącego 
zajęcia 

1 

Zajęcia fakultatywne – 
blok iii (F) 

30 Zaliczenie przez prowadzącego 2 

 
VI-semestr 

Zajęcia Liczba godzin Sposób zaliczenia Punkty ECTS 

Zajęcia fakultatywne (F) 15 Zaliczenie przez prowadzącego 
zajęcia 

1 

Sympozjum 
doktoranckie (O) 

30 Zaliczenie przez kierownika MSD 1 

 
Punkty ECTS: 5 
Zajęcia obowiązkowe: 1 ECTS 
Zajęcia fakultatywne   4 ECTS 
 

IV-rok studiów (3 ECTS) 
VII-semestr 

Zajęcia Liczba godzin Sposób zaliczenia Punkty ECTS 

Zajęcia fakultatywne (F) 15 Zaliczenie przez prowadzącego 1 

Zajęcia fakultatywne – 
blok iii (F)  

15 Zaliczenie przez prowadzącego 1 

 
VIII-semestr 

Zajęcia Liczba godzin Sposób zaliczenia Punkty ECTS 

Zajęcia fakultatywne (F) 15 Zaliczenie przez prowadzącego 
zajęcia 

1 

    

 
Punkty ECTS: 3 
Zajęcia obowiązkowe: 0 ECTS 
Zajęcia fakultatywne: 3 ECTS 

 
 
 

PUNKTY ECTS: 
 
I rok: 

12 ECTS: 7 (O), 5 (F) 
 
II rok: 

10 ECTS:  7 (O), 3 (F) 
 
III rok 

5 ECTS:  1 (O), 4 (F) 
 
IV Rok: 

3 ECTS: 0 (O), 3 (F) 
 
 


