Правила прийому до докторантури.
Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється з
урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю
відповідно до встановлених вимог.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора
філософії (або кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з
обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих
журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня
наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові
результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації,
монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
початку вступної кампанії (до 1 травня поточного року) подає профільному
відділу Інституту археології розгорнуту пропозицію, в якій міститься план
дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної
для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
Протягом місяця з дня надходження пропозицій від усіх вступників
(протягом травня поточного року) профільні відділи та гаранти діяльності
докторантури заслуховують їхні наукові доповіді і шляхом голосування
визначають можливість зарахування кожного вступника до докторантури та
подають свій висновок про доцільність зарахування вступника до докторантури
на розгляд вченій раді Інституту археології. Остаточне рішення про
зарахування до докторантури приймає вчена рада.
Строки подання та перелік документів, необхідних для вступу до
докторантури:
Строки подання документів – з 1 липня до 1 вересня включно.
Перелік документів включає:
·

письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену

доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту археології, із
згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.
Характеристика завіряється відділом кадрів;

·

копію диплома доктора філософії або кандидата наук.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими
вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Інституту археології
щодо зарахування такого вступника в докторантуру, вчена рада одночасно
приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови, вчена рада
Інституту археології надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої
відмови.
Вказані документи:
·

письмова характеристика;

·

копія диплома;

·

витяг із засідання вченої ради про рекомендацію зарахування до

докторантури та призначення наукового консультанта;
·

текст розгорнутої наукової пропозиції, представленої на засіданні

профільного відділу;
подаються ученому секретарю Інституту археології не пізніше 10 вересня
поточного року.
Зміст, форма і строки вступних випробувань для конкурсного відбору
вступників до докторантури визначаються таким чином:
Вчена рада Інституту археології до 20 вересня поточного року розглядає
висновки профільного відділу та гарантів діяльності докторантури щодо
кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та
відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає
докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників
Інституту археології із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.
Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом директора
Інституту археології.
Зарахування до докторантури Інституту археології відбувається з 1
листопада поточного року.

