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Program studiów doktoranckich  

w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie biologia medyczna 

Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich 

Jednostka prowadząca studia 

doktoranckie:  

Wydział Farmaceutyczny 

Nazwa studiów doktoranckich:  w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie biologia 

medyczna 

Nazwa studiów doktoranckich 

w j. angielskim:  
Ph.D. in Medical Sciences 

Umiejscowienie studiów:  

- obszar wiedzy:  

- dziedzina nauki/sztuki:  

- dyscyplina nauki/artystyczna:  

- obszar wiedzy – nauki medyczne i  nauki  

   o zdrowiu oraz nauki o  kulturze fizycznej 

- dziedzina  – nauki medyczne 

- dyscyplina - biologia medyczna 

 

Kod ISCED:  0914 

Liczba semestrów:  8 

Łączna liczba punktów ECTS:  45 

Cel studiów doktoranckich:  Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie 

uczestnika do uzyskania stopnia naukowego doktora w 

dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie biologia 

medyczna. Cel ten   realizowany jest poprzez program 

studiów umożliwiający doktorantowi przygotowanie  

rozprawy doktorskiej, zdanie wymaganych egzaminów  i 

przygotowanie do publicznej obrony pracy doktorskiej. 

Program studiów obejmuje moduły kształcenia pozwalające 

na zdobycie  zaawansowanej wiedzy  

i umiejętności  z zakresu  nauk medycznych, w tym biologii 

medycznej i medycyny laboratoryjnej, umożliwiających   

prowadzenia samodzielnych badań naukowych w tym 

zakresie. Ponadto  

w programie studiów  znajdują się  zajęcia umożliwiające  

nabycie kompetencji zawodowych  niezbędnych do 

publikowania  i prezentowania wyników  badań własnych  

w międzynarodowym środowisku naukowym. Ważnym 

elementem programu studiów są zajęcia dotyczące  

finansowania badań naukowych oraz ich komercjalizacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków 

finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków 

regionalnych, krajowych oraz zagranicznych. Obok zajęć 

kształtujących umiejętności przyszłego pracownika nauki, 

świadomego swojej roli społecznej, w programie studiów 

znajdują się również zajęcia  z zakresu metodologii pracy 

dydaktycznej rozwijające kompetencje  

i umiejętności  dydaktyczne nauczyciela akademickiego. 

Uzupełnieniem zajęć z tego zakresu są praktyki zawodowe 

obejmujące udział doktorantów w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych. Absolwent studiów doktoranckich jest 

przygotowany do samodzielnego prowadzenia  działalności 

naukowo-badawczej, jest świadomy swojej roli społecznej 



 

 

w zakresie upowszechniania wiedzy i postępu naukowego  

w dziedzinie  nauk farmaceutycznych,  jest również  

przygotowany do pracy dydaktycznej  

w szkolnictwie wyższym. 

 

 
 

Program studiów obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018. 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Farmaceutycznego  

w dniu 27.06.2017 r. 
 


