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Regulamin rekrutacji Doktorantów na interdyscyplinarne,  

stacjonarne studia doktoranckie 

„Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych 
i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - 

kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej” - 
POWER Och!DOK, 

obowiązujące w warunkach szczególnych, w tym w warunkach zagrożenia 
epidemicznego i innych.  

Przepisy uzupełniające nr 1/2020 

Konsorcjum Projektu POWER Och!DOK stanowią: 

• Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (IBIB PAN) - lider 

• Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) 

• Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN), 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dopuszczającym działanie i podejmowanie 

uchwał różnych ciał kolegialnych m.in. komisji, zespołów i innych gremiów za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego czy taki tryb został określony w 

dokumentach wewnętrznych, ustala się Przepisy uzupełniające do Regulaminu rekrutacji 

doktorantów, które dotyczą zasad naboru uczestników projektu POWER Och!DOK.  

1. Nabór kandydatów do projektu POWER Och!DOK prowadzony jest w drodze konkursu 

prowadzonego zdalnie wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji elektronicznej.  

2. Liczbę wolnych miejsc dostępnych w naborach uzupełniających dla nowych uczestników 

programu Och!DOK, określoną zgodnie z  deklarowaną we wniosku liczbą uczestników,  

określa Lider projektu IBIB PAN na podstawie bieżących danych zgłaszanych przez 

Konsorcjantów.  

3. Rekrutację uzupełniającą dp programu POWER Och!DOK przeprowadza, 

międzyinstytutowa Komisja Rekrutacyjna (zwana dalej Komisją), której skład ustalony 

został w Regulaminie Rekrutacji Pkt. I ust. 3. 

4. Z uwagi na szczególne warunki prowadzenia kwalifikacji, z kandydatem, który zostanie 

zakwalifikowany do udziału w projekcie zostanie podpisana umowa terminowa na 

1 semestr tj. do 31 października 2020 roku. 

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU 

Do konkursu mogą przystąpić słuchacze Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez instytuty 

wchodzące w skład Konsorcjum. 

1. Ogłoszenie o naborze przekazane zostanie drogą elektroniczną koordynatorom Szkół 

Doktorskich Instytutów należących do Konsorcjum projektu Och!DOK oraz umieszczone na 
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stronie internetowej projektu Och!DOK, zawierać będzie termin przesyłania dokumentów 

oraz datę przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie POWER Och!DOK przesyłają, na elektroniczną 

skrzynkę lidera projektu (tj. IBIB PAN) dzialprojektow@ibib.waw.pl następujące dokumenty: 

a. podanie o udział w rekrutacji do projektu POWER Och!DOK wraz z dokładnymi 

danymi kontaktowymi: e-mail, numer telefonu kontaktowego dostępnego godzinach 

9:00 -14:00;  

- wszystkie informacje będą przekazywane kandydatom na podany adres e-mail, 

b. konspekt projektu planowanej pracy badawczej (do 1800 znaków), 

c. oświadczenie o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej , 

d. rekomendację opiekuna naukowego. 

III. PRZEBIEG KONKURSU  

1. Komisja wyznacza termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do projektu 

POWER Och!DOK.  

2. Rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona będzie w formie telekonferencji realizowanej za 

pomocą narzędzi teleinformatycznych, na którą kandydat otrzyma zaproszenie na swój adres 

mailowy.  

3. O wyniku konkursu kandydat zostanie poinformowany drogą elektroniczną w ciągu 3 dni 

roboczych od daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. Pozostałe etapy przebiegu konkursu pozostają bez zmian.  

 

 

 

Regulamin został zaakceptowany elektronicznie przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej 

Profesora Janusza Szczepańskiego 


