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Regu lam i n lnterdyscypt inarnych Studiow Doktoranckich NanoBioTech

1.

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczEorganizacji c,raz pzebiegu lnterdyscyplinarnych
Studiow
Doktoranckich NanoBioTech (/SD NanoBioTech), prowadz:onych we wspolpracy
jednostek:
czterech
Wydzialu Technologii Chemicznej Politechniki Poznanskiej, Wydzialu Budowy
Maszyn

i

Politechniki Poznanskiej, Wydzialu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz lnstytutu chemii Bioorganicznej pAN.

Zazqdzania

im.

Karola

na /SD NanoBioTech pzeprowadzana jest niezaleznie w kazdej z czterech jednostek
wspoltworzqcych, wedlug zasad i regulaminow obowiqzujqcy'ch w poszczegolnych jednostkach.
Rekrutacja

3.

Limit pzyjqc na /SD NanoBioTech obejmuje 20 miejsc

z czego Wydzial Technologii Chemicznej
Politechniki Poznanskiej (WTCh PP) dysponuje 5 miejscarni; Wydzial Budowy Maszyn
i Zanqdzania

- 5 miejscami;

Politechniki Poznanskiej (WBMiZ PP)
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bioorganicznej PAN w Poznaniu (lchB pAN)

Wydzial Farmaceutyczny Uniwersytetu

poznaniu (r/VF UM)

w
- 6 miejscami.

_4

miejscami; Instytut Chemii

4.

Kandydaci skladajq wymagane dokumenty w jednej z wymienionych jednostek.

5

Doktoranci zrekrutowani pnez ka2dq z czterech jednostek wspolnie uczestniczq we wszystkich
zajqciach, pzewidzianych ramowym programem studiow opracowanym realizowanym pzez
4
jednostki:WTCh PP, WBM|Z PP, WF UM oraz tChB pAN.

i

Studia prowadzone sq w jqzyku polskim w oparciu o program czteroletnich, stacjonarnych studiow
doktoranckich, obejmujqcy zagadnienia z dziedzin'. nauki chemiczne, farmaceutyczne i techniczne
oraz odpowiednio - dyscyplin naukowych. chemia, biochemia, technologia chemiczna, nanotechnologia,

-

nauki farmaceutyczne, inzynieria materialowa.
7.

Ramowy program studiow ISD NanoBiolech obejmuje zajqcia ogolnouczelniane oraz specjalistyczne,
prowadzone pzez wszystkie cztery jednostki wspolorganizujqce, a takze wyklady
specjalistow oraz
zajqcia z umiejgtnoSci miqkkich.

Zapcia w poszczegolnych dziedzinach prowadzq specjalisci z czterech jednostek wspoltwozqcych /SD
NanoBioTech. Kalda z jednostek w ramach prowadzonych pzez siebie zajgc udostqpnia
swoje
zaplecze dydaktyczne, badawcze i laborato

L

ryj

ne.

W czasie pelnego cyklu ksztalcenia (8 semestrow studiow), doktorant zdobywa zaawansowanq wiedzq
szczegolnie w zakresie nanotechnologii, nano- i biomaterialow oraz bioproduktow, a takze odpowiednie
kompetencje i umiejgtnoSci.

'10.

Pzeprowadzenie procedury nadawania stopnia doktora uczestnikom ISD NanoBiolech powieza siq
Jednostkom wspoltwozqcym, zgodnie z obowiqzujqcymi w nich zasadami i uprawnieniami.

11. Pozostale kwestie dotyczqce organizacji oraz pzebiegu lnterdyscyplinarnych Studiow Doktoranckich

NanoBioTech okreslono

w

regulaminach studiow doktoranckich jednostek organizacyjnych,

uczestniczqcych w realizacji /SD NanoBioTech.

lnterdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech realizowane przez Politechnikq Poznarlsk4
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i lnstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akidemii Nauk
Prolekt wspoliinansowany pzez Unig Europejskq ze Srodkow EuropejskiEo Funduszu Spolecznego w ramach programu Wiedza Edukacja
Rozwoj

12'

Pienrusza edycja lnterdyscyplinarnych Studiow Doktoranckich NanoBio1ech

jest wspolfinansowana ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu operacyjnego
Wiedza Edukacja
Rozwoj, Dzialanie 3.2.

