Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
ogłaszają rekrutację na
4-letnie INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE

NanoBioTech

w roku akademickim 2018/2019
O przyjęcie na stacjonarne 4-letnie ISD NanoBioTech, tworzone przez Wydział Budowy Maszyn i
Zarządzania (WBMiZ) Politechniki Poznańskiej, Wydział Technologii Chemicznej (WTCh) Politechniki
Poznańskiej, Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu prowadzone w języki polskim może ubiegać się
osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy
Grant”. W przypadku cudzoziemców przyjęcie na studia doktoranckie następuje na zasadach
obowiązujących obywateli polskich, o ile kandydat spełnia warunki określone w Prawie o Szkolnictwie
Wyższym lub na podstawie decyzji rektora.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierowników ISD:
 dr hab. inż. Beata Starzyńska (WBMiZ PP), tel. 61 665 2741, e-mail:
beata.starzynska@put.poznan.pl
 prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska (WTCh PP), tel. 61 665 3601, e-mail:
krystyna.prochaska@put.poznan.pl
 dr hab. Beata Stanisz, prof.nadzw.UM (WF UM), tel. 61 845 6645, e-mail:
bstanisz@ump.edu.pl
 prof. dr hab. Adam Kraszewski (IChB), tel. 61 852 8503, e-mail:
Adam.Kraszewski@ibch.poznan.pl
Limit miejsc: 20
w tym:
 WBMiZ – 5 miejsc,
 WTCh – 5 miejsc
 WF UM -4 miejsca
 IChB – 6 miejsc

Kandydaci składają dokumenty na ww. studia w j e d n e j z trzech jednostek.

Termin i miejsce postępowania kwalifikacyjnego na WBMiZ PP:
29 września 2018 r., godzina 13:00, budynek WBMiZ , pokój 208, ul. Piotrowo 3

Termin składania dokumentów : 10 września 2018 r.
Miejsce składania dokumentów: budynek WBMiZ
pokój 209 - Beata Czerkas – tel. 61 665 2755

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych jednostek są dostępne na stronach
www.wbmiz.put.poznan.pl; www.fct.put.poznan.pl; www.ump.edu.pl; www.ibch.poznan.pl
Spis dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na ISD NanoBioTech przy Wydziale
Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej:
 Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2018,
zał. 1),
 Życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych, oraz potwierdzenie
tych osiągnięć,
 Odpis dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia (tytułu magistra)
 Zgoda osoby (samodzielnego pracownika PP) proponowanej na opiekuna naukowego
(Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2018, zał. 2),
 Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o zapewnieniu praktyk (Uchwała
senatu PP Nr 144/2012-2018, zał. 3),
 Dokument wydany przez właściwy dziekanat, potwierdzający średnią ocen
uzyskanych na studiach,
 Kwestionariusz osobowy (Uchwała senatu PP Nr 144/2012-2018, zał. 4),
 Fotografie (3 szt.) i wersja elektroniczna na płycie CD (wymagania dotyczące formatu
zawiera załącznik)
 Opinia opiekuna pracy magisterskiej lub opinia z dotychczasowego miejsca pracy,
 Kserokopia dowodu osobistego
Po zakończeniu rekrutacji doktorant dokonuje wpłaty za legitymację doktorancką
(17zł) na konto:
Nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Numer rachunku odbiorcy: 87 1090 1362 0000 0001 0343 7670

