
Kraków 2.01.2013

Uchwała  nr  4/2013  Rady  Krakowskiego  Konsorcjum  Naukowego  „Materia-Energia-
Przyszłość”  w  sprawie  utworzenia  Międzynarodowego  Studium  Doktoranckiego  im. 
Mariana Smoluchowskiego

 

Rada  Konsorcjum  jednostek  funkcjonujących  jako  Krajowy  Naukowy  Ośrodek  Wiodący 
(KNOW)  powołuje  jako  działanie  wspólne  Międzynarodowe  Studium  Doktoranckie  im. 
Mariana Smoluchowskiego z dniem 2.01.2013. Celem powołanego Studium jest integracja 
środowiska  doktorantów  członków  Konsorcjum,  rozszerzenie  programu  kształcenia 
doktorantów   oraz  podniesienie  jakości  prowadzonych  badań  naukowych.  Studium 
prowadzone  jest  wspólnie  przez  instytucje  tworzące  Konsorcjum  (Wydział  Fizyki  i 
Informatyki  Stosowanej  AGH, Instytut  Fizyki  Jądrowej  im.  Henryka  Niewodniczańskiego 
PAN,  Instytut  Katalizy  i  Fizykochemii  Powierzchni  im.  Jerzego  Habera  PAN,  Wydział 
Fizyki,  Astronomii  i  Informatyki  Stosowanej  UJ oraz Wydział  Chemii  UJ).  Uczestnikiem 
Studium może zostać  słuchacz  studiów doktoranckich  jednostek – członków Konsorcjum, 
począwszy od pierwszego roku studiów wyłoniony w postępowaniu konkursowym poprzez 
jednostki konsorcjum.  Uczestnik Studium pozostaje słuchaczem studiów doktoranckich we 
własnej jednostce i zachowuje przysługujące doktorantom danej jednostki prawa i obowiązki. 
Lista  stypendystów  zatwierdzana  jest  corocznie  przez  Radę  Konsorcjum.  Studium 
prowadzone jest zgodnie z regulaminem podanym jako załącznik do tej uchwały począwszy 
od roku akademickiego 2012/2013,  nie krócej niż do roku 2016/2017.  

Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
Przewodniczący Rady Naukowej Krakowskiego Konsorcjum
Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego



Załącznik  do  Uchwały  nr  4/2013  Rady  Krakowskiego   Konsorcjum  Naukowego 
„Materia-Energia-Przyszłość”  w  sprawie  utworzenia  Międzynarodowego  Studium 
Doktoranckiego  im. Mariana Smoluchowskiego z dnia 2.01.2013

Regulamin Międzynarodowego Studium Doktoranckiego im. Mariana 
Smoluchowskiego

1. Specjalne stypendium naukowe dla doktorantów uczestników Studium Doktoranckiego im. 
Mariana  Smoluchowskiego  finansowane jest  z  funduszy KNOW zgodnie z  regulaminem 
podanym w osobnym dokumencie.

2. Rada  Konsorcjum  corocznie  ustala  wspólną  bazę  kursów  obieralnych  dla  uczestników 
Studium. Każdy z doktorantów, po akceptacji opiekuna, ma obowiązek wyboru co najmniej 
60 godzin zajęć ze wspólnej bazy w czasie studiów doktoranckich. 

3. Kursy obieralne mogą być prowadzone przez profesorów wizytujących i finansowane przez 
poszczególne jednostki ze środków KNOW. 

4. Konsorcjum  organizuje  wspólne  warsztaty  naukowe.  Udział  stypendystów  im.  Mariana 
Smoluchowskiego w warsztatach jest obowiązkowy. Warsztaty organizowane są w terminach 
ustalonych  przez Radę Konsorcjum.  W warsztatach  czynny udział  mogą brać pracownicy 
jednostek oraz zaproszeni goście spoza Konsorcjum, w tym zagraniczni.  Część lub całość 
kosztów warsztatów może być pokryta ze środków KNOW. Warsztaty mają charakter otwarty 
i mogą w nich brać udział wszyscy doktoranci jednostek Konsorcjum.

5. W  ramach  środków  KNOW  mogą  być  finansowane  koszty  uczestnictwa  doktorantów  w 
konferencjach naukowych oraz koszty prowadzenia badań. 


