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Kontakt
• Zespół MSD

• Dr hab. Andrzej Horzela, NZ43,p. 4407

• Dr hab. Paweł T. Jochym, NZ33,p.2315

• Pani Renata Słabik, DSP, p.4507

• Pani mgr Jowita Ciołek, sekretariat 

NO4,p.4201
Kontakt, w szczególności pisma różne do podpisu –

p. Renata Słabik, p. Jowita Ciołek: 8.00-15.00

Strona www MSD:   http://www.ifj.edu.pl/msd/index.php,

Poszukiwana(y) chetna(y) do bieżącego zajęcia się stroną

http://www.ifj.edu.pl/msd/index.php
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Program studiów: I rok

• Prof. dr hab. Kacper Zalewski                                               
“Elementy mechaniki kwantowej i teorii względności”,
wykład i ćwiczenia: środy: godz. 10.00 - 14.00  
Początek zajeć 11.X – sala MSD

• dr hab. Eugeniusz Szumakowicz, profesor PK             
Seminarium z filozofii przyrody,
wtorki, godz. 10.00 – 11.30 sala 4402                                    
Początek zajęć 10. X

• Mgr Anna Broniowska                                                      
lektorat z języka angielskiego

wtorki, godz. 12.30 – 15.45 sala 4402

Początek zajęć 10.X
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1. Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak - „Elementy fizyki cząstek elementarnych dla niespecjalistów”

2.   Prof. dr hab. Bogdan Fornal – „Elementy fizyki jądrowej dla niespecjalistów” 

3. Prof. dr  hab. Maria Massalska-Arodź/ Prof. dr hab. Maria Bałanda – „Elementy fizyki ciała 

stałego dla niespecjalistów” 

4.   Prof. dr hab. Paweł Olko,dr hab. inż. Maciej Budzanowski, dr  hab. Barbara Marczewska

5. Prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek – „Zastosowania fizyki w badaniach interdyscyplinarnych 

dla niespecjalistów” 

6.   Dr hab. Andrzej Horzela – „Coś z fizyki teoretycznej - dla niespecjalistów” 

Program studiów: II rok

 8 kursów (każdy po  12 godzin) do zaliczenia w ciągu całego roku akademickiego

 5 wykładów OBOWIĄZKOWYCH (60 godzin); 

ich tematyka dotyczy fizyki oddziałów, w których nie pracuje dany doktorant(-ka)

http://www.ifj.edu.pl/SD/propozycje 2006/Lesiak_hep.pdf
http://www.ifj.edu.pl/SD/propozycje 2006/Lesiak_hep.pdf
http://www.ifj.edu.pl/SD/propozycje 2006/Lesiak_hep.pdf
http://www.ifj.edu.pl/SD/propozycje 2006/Lesiak_hep.pdf
http://www.ifj.edu.pl/SD/propozycje 2006/Lesiak_hep.pdf


1. Dr hab. Paweł Błasiak - „Elementy prawdopodobieństwa i kwantowe paradoksy”

2. Dr Izabela Ciepał- ‘Układy kilkunukleonowe”

3. Prof. dr hab. Jerzy Dryzek - „Wybrane zagadnienia fizyki jądra atomowego-przemiany 

jądrowe” 

4. Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak - „Kosmologia i kwanty w ujęciu popularyzatorskim”   (kurs x2 )

5. Dr hab. Marcin Kucharczyk – „B physics at LHC”

5. Dr hab. Katarzyna Mazurek – „Wybrane zagadnienia teorii jądra atomowego”

6.    Dr hab. Krzysztof Pysz– „Fizyka poza modelem standardowym – eksperymenty 

niskoenergetyczne” 

7.    Dr hab. Marcin Wolter  - „Uczenie maszynowe w fizyce’

8.    Prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka – „Badania struktury materii z użyciem lasera na 

swobodnych elektronach”  (1 tydzień w maju 2018)

9. Dr hab. Piotr  M. Zieliński - „Wybrane metody kalorymetrii i analizy termicznej w fizyce fazy 

skondensowanej ”

10. Dr hab. Piotr  M. Zieliński - „Spektroskopia spinu mionów”
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Program studiów: II rok
 8 kursów (każdy po  12 godzin) do zaliczenia w ciągu całego roku akademickiego (cd)

 3 kursy  (36 godzin) do swobodnego wyboru, można chodzić na więcej:
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Program studiów: II rok

• Konspekty wykładów na www 

• Do dnia 13.X do 15.00 PROSZĘ  KONIECZNIE podać do p.Jowity 
Ciołek tytuły wybranych kursów lub nazwiska wykładowców                                     
(osobiście lub przez  e-mail)

• Odbędą się jedynie te wykłady, na które zgłosi się minimalna liczba 
chętnych (4 osoby)                                                                                                     
 po 15.X zajdzie prawdopodobnie potrzeba modyfikacji wyboru

• Osoby często wyjeżdżające za granicę: możliwość zaliczenia wykładu 
w innym instytucie naukowym (prośba o każdorazowy kontakt                 
z Kierownictwem MSD i zgłoszenie tego faktu), możliwe także 
zaliczenie wykładów (jeżeli stanowią cykl) na szkołach, uczestnictwo 
w konferencjach nie zwalnia od zaliczenia wykładów

• Możliwość zaliczania wykładów awansem (na pierwszym roku)
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Program studiów: III rok

• Seminarium: co najmniej dwa 

samodzielnie wygłoszone referaty

• Forma pozostawiona do swobodnej 

decyzji Kierowników Oddziałów IFJ PAN 

np. PEGAN

• Brak formalnych zajęć

Program studiów: IV rok
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Inne wymagania stawiane doktorantom 

MSD IFJ PAN 

 Doktoranci są zobowiązani do udziału w czwartkowym 
seminarium Instytutu oraz w seminariach swojego 
oddziału/zakładu/grupy

 Aktywny udział w popularyzacji (np. Noc Naukowców, Dni 
Nauki, etc.) usprawiedliwia spełnienie  wymogów ustawy: 
doktorant musi prowadzić jakieś zajęcia dydaktyczne 

 Udział WE WSZYSTKICH obronach prac doktorskich oraz 
w seminariach  jest MORALNYM OBOWIĄZKIEM!!! 
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Przedłużenia studiów
• Studia doktoranckie w IFJ PAN trwają 4 lata. Osoby, którym 

mija czwarty rok studiów mogą ubiegać się o przedłużenie 

okresu odbywania studiów, maksymalnie o 2 lata. 

Okoliczności uzasadniające przedłużenie są określone 

ustawowo. Ukończenie studiów doktoranckich to nadanie 

stopnia - „równamy” do EU, nowe PSW to określi!

• Warunkiem koniecznym uzyskania przedłużenia jest 

pisemne szczegółowe wyjaśnienie przyczyn opóźnienia 

oraz przedstawienie  szczegółowego harmonogramu 

kolejnych etapów dalszej pracy aż do samej obrony, 

adresowane do Kierownika MSD, 

• Wyjaśnienie przedstawia doktorant i po uzyskaniu 

poparcia/akceptacji promotora składa w sekretariacie MSD.

• Niespełnienie tego warunku jest równoznaczne                         

ze skreśleniem ze studiów.



• Informacje dotyczące terminu 

obrony, wymagane od III-go 

roku MSD i  zamieszczone w 

sprawozdaniach, będą 

traktowane jako wiążące, a 

dotrzymanie harmonogramu 

wymagane!!! 
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Stypendia – trzeba złożyć wniosek

• Uczestnik Studium może otrzymać stypendium doktoranckie.

• Stypendium przyznaje Dyrektor Instytutu na wniosek Kierownika 
Studium na okres jednego roku.

• Stypendium na pierwszym roku Studium może być przyznane tylko 
tym osobom, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały ocenę 
bardzo dobrą.

• Stypendium na drugim i kolejnych latach Studium może być 
przyznane osobie, która w roku akademickim poprzedzającym 
przyznanie stypendium wykazała się postępami w pracy naukowej       
i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

• W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów 
doktoranckich dyrektor może przyznać stypendium doktoranckie 
na ten okres – nie będzie stypendiów poza rok V-ty, nowe PSW 
nawet to ograniczy!!!

Z regulaminu MSD 
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Projekty interdyscyplinarne
Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia 

Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne 

Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii 

Materiałowej <FCB> (WFiIS AGH, WIMiC AGH, 

WChUJ, IKiFP PAN, IFJ PAN)

STUDIA 4-RO LETNIE, BEZ 

PRZEDŁUŻEŃ

Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia 

Doktoranckie „Interdyscyplinarność dla Medycyny 

Innowacyjnej <InterDokMed> (IKiFP PAN,IF PAN, 

Collegium Medicum UJ, WChUJ, IFJ PAN)
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Studia doktoranckie  nie są 

sposobem na życie, trzeba je 

ukończyć możliwie jak najszybciej, 

przygotować wartościową rozprawę 

doktorską i uzyskać stopień 

naukowy doktora przed trzydziestką.
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Sprawozdania roczne
• Obowiązek składania sprawozdania nakłada ustawa. 

• Jest ono podstawą corocznej oceny doktoranta dokonywanej przez 
Komisję ds. MSD/ISD Rady Naukowej IFJ PAN

• Składa je i podpisuje opiekun/promotor (formularz na www).

• Jest w nim miejsce na osobiste uwagi doktoranta  wraz z jego podpisem

• Warunkiem zaliczenia kolejnego roku oraz otrzymywania stypendium 
jest złożenie sprawozdania

• Po każdym półroczu opiekun/promotor ma obowiązek dokonać wpisu 
do indeksu o treści np. takiej  „Postępy Pana/Pani XY w pierwszym 
semestrze roku akademickiego 2009/10 oceniam pozytywnie”                    
(w swoim interesie doktorant powinien tego dopilnować)
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Wszczęcie przewodu doktorskiego

• Powinno nastąpić najpóźniej podczas drugiego 

roku studiów, absolutnie nie później niż do końca 

trzeciego roku studiów

• Główny warunek: publikacja

• Nieuzasadniony lęk przed otwieraniem przewodu                                               

• Wszczęcie przewodu doktorskiego może ułatwić 

aplikowanie o inne źródła finansowania 

(PRELUDIUM, ETIUDA, stypendium Prezesa PAN, 

inne). Aplikacje mają pełne poparcie kierownictwa 

MSD i administracyjnych komórek Instytutu.
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Harmonogram przygotowań do 

obrony:
1.Powołanie komisji, konieczne posiedzenie Rady 

Naukowej (drugi poniedziałek miesiąca, z wyj. 

sierpnia)

2.Wysłanie pracy – otrzymanie jej przez recenzentów: 

min. 2 tygodnie, raczej 3

3. Czas na recenzje: 2 miesiące

4. Dopuszczenie do obrony: parę dni

5. Czas od rozesłania ogłoszenia do obrony: min. 10 

dni

Razem: ok. 3 miesięcy
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Stypendia indywidualne

1.   Granty NCN (PRELUDIUM, ETIUDA,SONATINA,MINIATURA)

2.   Stypendia Prezesa PAN dla najlepszych doktorantów (od 2016)

3.   Programy dla młodych (<35 lat):

stypendia dla wybitnych młodych naukowców, Mobility+)

4. Dotacja ministerialna na kształcenie młodych naukowców i uczestników 

studiów doktoranckich

Pomoc socjalna
Stypendia socjalne dla doktorantów znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej, dochód na osobę w rodzinie < 

1043,90 PLN wyliczony na podstawie dokumentów z roku 

2016; stypendia doktoranckie i specjalne wchodzą do 

dochodu, stypendia naukowe (np. Smoluchowskiego –

KNOW) nie wchodzą
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Niektóre przepisy prawne:
(odnaleźć aktualne teksty jednolite)

http://www.ifj.edu.pl/SD/przepisy_prawne.php

Przepisy prawne w zakładce:

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa  z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249, 1767.

Dz.U.dnia 21 kwietnia 2016 r. poz. 558

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  

z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich

Regulamin MSD, Regulamin ochrony własności intelektualnej w IFJ PAN

Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 619 • Brzmienie od 26 kwietnia 2016 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-30-kwietnia-2010-r-o-polskiej-akademii-nauk/?on=04.10.2016
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Praca zarobkowa doktorantów:

Tę sprawę reguluje  regulamin MSD

• p. 37  Uczestnicy Studium mogą, po uzgodnieniu z opiekunem/promotorem, 

podejmować pracę zarobkową, o ile wykonywanie tej pracy nie koliduje z zajęciami 

wynikającymi z programu studiów doktoranckich. W szczególności mogą 

uczestniczyć w programach i projektach badawczych realizowanych w Instytucie lub 

w jednostkach współpracujących i startować w konkursach na takie projekty. 

• p.38.   Podejmując pracę zarobkową uczestnik Studium zobowiązany jest 

każdorazowo pisemnie powiadomić o tym Kierownika Studium. 

W przypadku zmiany statusu ‘ubezpieczeniowego’ 

(podjęcie lub zaprzestanie pracy/płacenia składek) 

prośba o pilny kontakt z p.Renatą Słabik
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Doktoranci I-go roku

• Założenie kart  wstępu  na teren IFJ PAN

(sekretariat Zastępcy Dyrektora, pokój 5305A, kaucja 20 PLN)

• Jak najszybszy kontakt z działem kadr             

(Wypełnienie „obiegówki”, ankiety, sprawy ubezpieczeniowe, legitymacja…)

• Założenie kont komputerowych (umożliwia dostęp do xero/drukarek):

imię.nazwisko@ifj.edu.pl

www.ifj.edu.pl/str/psk/formularz.html

• Zgłoszenie swego numeru telefonu wewn. do książki telefonicznej                           
(e-mail  z danymi na adres  webmaster@ifj.edu.pl)

• Jak najszybciej dostarczyć: dane potrzebne do wyrobu elektronicznej 
legitymacji doktoranta,  odpisy dyplomów magisterskich i wszelkie inne 
brakujące dokumenty  do sekretariatu MSD do p.Renaty Słabik

http://www.ifj.edu.pl/str/psk/formularz.html
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Prezentacja na www:

http://www.ifj.edu.pl/SD

2. Proszę NIE przynosić zwolnień L4 do „kadr” lecz    

pokazywać je Kierownikowi Zakładu i/lub    

opiekunowi/promotorowi (doktoranci nie podlegają   

przepisom o zasiłkach chorobowych)

1. Legitymacje doktoranta – uważać na ten dokument

http://www.ifj.edu.pl/SD
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Przedstawiciele doktorantów:

1. Przewodniczący samorządu doktorantów IFJ PAN 

– do Rady Naukowej (Jenny Kunst)

2. Komisja Doktorancka – stypendia – jedna osoba 

(Jenny Kunst)

3. Komisja Socjalna – stypendia socjalne – 3 osoby 

4. Wniosek PRODOC  

5. Osoba(y )do reprezentowania doktorantów  

MSD IFJ PAN na forum krajowym  - Jenny 

Kunst i Karolina Danyłec, ale może jeszcze ktoś

Wyjazd integracyjny – szkolenia z umiejętności 

miękkich – może się uda, wiosna 2018
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Uroczysta inauguracja roku 

akademickiego

• 20 października, 10.30, Aula IFJ PAN 

- wręczenie indeksów słuchaczom I-go roku

- złożenie ślubowania przez nowoprzyjętych

- wykład inauguracyjny (dr J. Bobrowska)

- obecność obowiązkowa



Do roboty…
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