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PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN 
 

 

Zagadnienia będące tematami wykładów w ramach programu studiów 
doktoranckich w IMDiK PAN 

 

Kultura i etyka prowadzenia i publikowania badań naukowych 

Metody obrazowania mikroskopowego  

Metody biologii molekularnej i genetyki medycznej 

Metody statystyczne w biologii i medycynie 

Anatomia i fizjologia układu nerwowego  

Rodzaje śmierci i uszkodzenia komórek 

Wybrane choroby układu nerwowego 

Biochemia układu nerwowego 

Immunologia 

Ontogeneza narządów 

Plastyczność mózgu i badania behawioralne    

Endokrynologia(neuroendokrynologia)                                                 

Ogólnoustrojowe mechanizmy regulacji  

Wybrane zagadnienia z onkologii 

 

Obecność studentów I i II roku studiów doktoranckich na wykładach w IMDiK PAN lub 

innych instytutach Biocentrum Ochota (minimum 40 godzin wykładów rocznie) jest 

obowiązkowa.  

 

HARMONOGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN 

 

 
Zajęcia i zadania 

październik/październik 

I rok II rok III rok IV rok 

Badania prowadzone pod kierunkiem 
opiekuna naukowego, udział w 
seminariach i konferencjach naukowych 

+ + + + 

Wykłady w ramach programu SD + +   

Sprawozdania z wyników prowadzonych 
badań składane pod koniec roku 
akademickiego 

+ + + + 

Prezentacja własnych wyników badań* + Prezentacja Prezentacja + 

Wszczęcie przewodu doktorskiego   +  

Egzaminy doktorskie    + 

Obrona pracy doktorskiej    + 
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* Studenci studiów doktoranckich II i III roku w obecności opiekunów naukowych 
przedstawiają wyniki swoich badań podczas dorocznej sesji.  
 
 

Szczegółowe zasady zaliczania kolejnych lat studiów 
 
I rok – obecność na wykładach w ramach programu SD (minimum 40 godzin wykładów) i 

sesji sprawozdawczej  

II rok – obecność na wykładach w ramach programu SD oraz prezentacja wyników badań 

własnych podczas sesji sprawozdawczej 

III rok - prezentacja wyników badań własnych podczas sesji sprawozdawczej SD, wszczęcie 

przewodu doktorskiego 

IV rok – złożenie egzaminów doktorskich i obrona pracy doktorskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 września 2010 

 

Przewodniczący Rady Naukowej   Dyrektor 

IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN   IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN 

 

podpisy na oryginale dokumentu 
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