
 

Projekt zakłada wsparcie 15 uczestników studiów doktoranckich w zakresie indywidualnych 
programów badawczych poprzez realizację: 

1. Szkoleń w zakresie umiejętności miękkich 

Przewidziano realizację 1 bloku szkoleń z zakresie umiejętności miękkich, składający się z 2 
przedmiotów: 

1. komunikacja interpersonalna (30 h - I rok SD) cele - nabycie umiejętności: 
1. publicznej prezentacji wyników badań nad lekiem 
2. radzenia podczas wystąpień publicznych 
3. pracy w zespole, podziału ról w zespole 
4. komunikacji naukowej 

2. aktywne poszukiwanie pracy (15 h - IV rok SD), cele - nabycie umiejętności: 
1. Planowania kariery zawodowej 
2. elastycznego poruszania się na rynku pracy 
3. dostosowania się do oczekiwań różnych pracodawców w Polsce i za granicą 

Zajęcia poza cyklem kształcenia obowiązkowe dla wszystkich Uczestników.  

2. Szkół letnich 

Szkoły letnie  będą prowadzone w j. angielskim, obowiązkowe dla wszystkich Uczestników. Będą 
organizowane przez UML w cyklu 6 dni-w tym 16 wykładów oraz warsztatów, konsultacji i 
indywidualnych spotkania U z wybitnymi naukowcami . 

Mając na uwadze to, że szkoły letnie odwiedzą wybitni specjaliści zagraniczni, celem prowadzania 
zajęć, ich pobyt zostanie równocześnie poświęcony nawiązaniu kontaktów z doktorantami mającymi 
w planach realizację ośrodkach zagranicznych oraz umożliwieniu doktorantom indywidualnych 
konsultacji z ww naukowcami. Założono, że poza zajęciami, na które Wnioskodawca przewidział 3 dni, 
odbędą się dodatkowe 3 dni (30 godzin), średnio po 2 godziny na każdego z doktorantów, na ww 
konsultacje i dyskusje z naukowcami (część z nich będzie realizowana równocześnie).  

 
Edycje: 

1. Molekularne Działanie Leków (sem II) 

2. Bioanalityka leków i metabolitów/lek roślinny (sem IV) 

3. Farmakologia in vitro i in vivo/ modele zwierzęce (sem VI) 

 

3. Udział doktorantów w konferencjach krajowych i zagranicznych 

Każdy Uczestnik  weźmie udział 2 konferencjach w cyklu kształcenia - 1 w kraju i 1 zagraniczna. 



4. Zajęć specjalistycznych dla doktorantów 

Zajęcia będą organizowane przez prestiżowe branżowe instytucje/firmy zewnętrzne certyfikujące.  

Uczestnik będzie proszony o złożenie wniosku o sfinansowanie udziału wraz z opinią promotora, 
zawierający uzasadnienie wyjazdu w kontekście badań nad lekiem oraz uzasadnienie wyboru firmy 
lub instytucji.  

Komisja powołana przez Dziekan wybierze 10 Uczestników z najlepiej uzasadnionymi wnioskami. 
Zaplanowano 7 wyjazdów krajowych i 3 zagraniczne.  

5. Wykłady specjalistyczne dla doktorantów 

Dla wszystkich Uczestników zaplanowano 15 wykładów w j. angielskim -po 2 wykłady w każdym 
semestrze z wyjątkiem semestru I, w którym odbędzie się 1 wykład. 

Tematy wykładów będą dopasowane do tematyki prowadzonych badań naukowych DR. 

 

6. Wdrożenie systemu stypendialnego dla doktorantów realizujących prace badawcze za granicą 

Wsparcie skierowane do 8 Uczestników. 

Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisje powołaną przez Dziekan. Doktorant będzie składał 
wniosek o wyjazd zawierający uzasadnienie wyjazdu w kontekście badań nad lekiem oraz 
uzasadnienie wyboru danego ośrodka naukowego wraz z opisem dorobku naukowego doktoranta 
oraz opinią opiekuna/promotora. 

 
Wyjazd i efekty wyjazdu będą uzależnione od rodzaju prowadzonych badań doktoranta. Wyjazd 
będzie trwał 3 miesiące i odbywać się będzie w jednostce naukowej, uczelni lub ośrodku badawczym. 

  

Uczestnicy projektu nie będą wnosić żadnych opłat z tytułu udziału w projekcie a koszty 
poszczególnych zadań zostały ujęcie w projekcie, tak aby uczestnik mógł je zrealizować bez 
kosztowo. 

 


