
 
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI  

NA STUDIA DOKTORANCKIE IBIB  PAN 
rok akademicki 2017/2018 

 
 
1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która: 

a. posiada dyplom lekarza, tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny 
równorzędny i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Radę Naukową Instytutu; 

b. uzyskała zgodę przyszłego opiekuna naukowego na wykonywanie pracy pod jego 
kierunkiem. 

 
2. Warunki rekrutacji:  

a. Ukończenie studiów wyższych – dyplom magistra, magistra inżyniera, lekarza, 
lub inny dyplom równoważny. 

b. Dobra znajomość języka angielskiego. 
c. Wymagane dokumenty: 

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, 
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
- życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu kształcenia i pracy, 
- opinia promotora pracy dyplomowej i/lub pracodawcy, 
- zgoda przyszłego opiekuna naukowego na wykonywanie pracy pod jego 

kierunkiem, 
- uzgodniony z opiekunem naukowym temat pracy. 

 
3. Tryb rekrutacji: 

a. Termin składania podań oraz tematy prac doktorskich podawane są 
do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia na stronie internetowej 
oraz informacji wywieszanej w siedzibie Instytutu, przynajmniej na 3 miesiące 
przed terminem rozpoczęcia zajęć. 

b. Kandydaci odbywają rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną 
w obecności proponowanego opiekuna naukowego. Rozmowa kwalifikacyjna 
odbywa się nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku 
akademickiego Studium. 

  



 
UCHWAŁA nr 25/2017 

 
z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i In żynierii Biomedycznej 
im. Macieja Nał ęcza Polskiej Akademii Nauk 

 
 

w przedmiocie okre ślenia warunków i trybu rekrutacji słuchaczy na Stud ium 
Doktoranckie IBIB PAN w roku akademickim 2017/2018.  

 
 
 

Rada Naukowa Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN 

(dalej „IBIB PAN”) działając na podstawie art. 196 Ustawy Prawo o Szkolnictwie 

wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) oraz §23 p. 5 

Statutu IBIB PAN, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r., podjęła uchwałę o określeniu 

warunków i trybu przeprowadzenia rekrutacji słuchaczy na Studium Doktoranckie IBIB PAN 

w roku akademickim 2017/2018. Tryb i sposób rekrutacji stanowią Załącznik numer 1 

do Uchwały. 


