
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  7/2010 

 
Dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania  

im. Stanisława Leszczyckiego PAN 
 

z dnia 12 października 2010 r. 

L.dz. DI-021-7/2010 

 

w sprawie: wprowadzenia nowej organizacji Studiów Doktoranckich 

 

W związku z art. 2. ust. 2 oraz art. 50. ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619) wprowadza się nową organizację Studiów 

Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania: 

 

1. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania prowadzi Studia Doktoranckie 

przygotowujące doktorantów do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w 

zakresie geografii, w specjalnościach: geografia fizyczna i geografia społeczno-ekonomiczna. 

 

2. Studia Doktoranckie trwają 4 lata. 

 

3. Studia Doktoranckie są prowadzone w formie stacjonarnej oraz w formie niestacjonarnej. 

 

4. Maksymalna liczba uczestników wszystkich lat Studiów Doktoranckich (łącznie na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) nie może przekroczyć 50 osób. 

 

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na zwiększenie 

liczby uczestników Studiów Doktoranckich poza wyznaczony limit, z tym, że liczba osób 

przyjętych na pierwszy rok Studiów nie może przekroczyć 20. Warunkiem wyrażenia zgody 

na zwiększenie liczby uczestników Studiów Doktoranckich jest uzyskanie zewnętrznych 

źródeł finansowania. 

 

6. Słuchaczom Studiów Doktoranckich stacjonarnych może być przyznane stypendium 

naukowe. Stypendium przyznaje Dyrektor Instytutu na rok dydaktyczny, liczony od 1 

listopada do 31 października następnego roku. 

 

7. Wniosek o przyznanie stypendium oraz o jego przedłużenie na kolejny rok kieruje 

doktorant do Dyrektora Instytutu. Wniosek wymaga zaopiniowania przez Kierownika 

Studiów Doktoranckich. 

 

8. Podstawowym warunkiem przedłużania stypendium jest pozytywna ocena stopnia 

realizacji programu Studiów Doktoranckich. 

 

9. Wysokość stypendium jest corocznie określana przez Dyrektora Instytutu, z zastrzeżeniem, 

że nie może być ono niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w 

IGiPZ PAN. 

 

10. Tracą moc dotychczasowe regulacje wydane na podstawie uchwały o studium doktorskim 

podjętej przez Radę Naukową IG PAN na XXI posiedzeniu Rady w dniu 23.10.1965 r.  

 

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


