Dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk
Koordynator Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Kraków, 20.06.2018

Informacja na temat Programu

Informacje podstawowe:
1.
2.
3.
4.

Liczba uczestników w I edycji: max. 75
Liczba stypendiów w I edycji: max. 75
Czas trwania Programu: 24 miesiące.
Warunkiem formalnym przystąpienia do Programu jest: a. bycie Doktorantem UJ, b.
posiadanie otwartego przewodu doktorskiego.
5. Kryteria merytoryczne zostaną ostatecznie ogłoszone w ciągu dwóch tygodni wraz z
Regulaminem Rekrutacji na stronie www.phdp.uj.edu.pl.
6. Rekrutacja: 1. 15.07-10.09 - składanie wniosków drogą elektroniczną; 2. Rozmowy
kwalifikacyjne: między 15.09 a 26.09.2018.
7. Ogłoszenie listy rankingowej: do 29.09.2018
8. 1.10.2018 - rozpoczęcie realizacji Programu.
9. Wysokość stypendium: 1800 PLN x 24 miesiące plus 9600 PLN stypendium motywacyjnego,
jeśli Doktorant złoży pracę doktorską przed upływem trwania Programu (do 24 miesiąca
pobierania stypendium).
10. Wysokość dofinansowania stażu zagranicznego: max. 10 000 PLN. Staż musi się odbyć w
trakcie trwania Programu.
11. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w konferencji zagranicznej (w trakcie trwania
Programu): max. 3 800 PLN.
12. Doktorant uczestnicząc w Programie nie może pobierać wsparcia ze źródeł finansowanych z
innego programu POWER realizowanego w UJ.
13. Doktorant realizuję Program poprzez uczestnictwo w kursach w j. angielskim oferowanych
przez Program, stażu zagranicznym oraz konferencjach zagranicznych. Doktorant powinien w
trakcie trwania Programu ukończyć rozprawę doktorską i przedłożyć ją do recenzji oraz
przystąpić do obrony.
14. Doktorant nie musi realizować interdyscyplinarnego projektu doktorskiego. Warunkiem
przystąpienia do rekrutacji jest chęć poszerzenia warsztatu i włączenia elementów
interdyscyplinarnych do swojej pracy badawczej.
Informacje o Programie:

Program JIPhD jest elitarną formą wsparcia dla zaawansowanych Doktorantów, który
chcą poszerzyć swój warsztat badawczy, zwiększyć potencjał naukowy i zawodowy, oraz
zapoznać się z praktykami badawczymi w innych obszarach i dyscyplinach nauki.
Głównymi celami Programu są:
1. Zwiększenie zainteresowania Doktorantów pracą naukową o charakterze
interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym;
2. Zbudowanie środowiska do współpracy międzyobszarowej i międzydziedzinowej
poprzez wspólne uczestnictwo Doktorantów w warsztatach, seminariach i innych
formach dydaktycznych o charakterze projektowym;
3. Zapoznanie Doktoranta z metodami, technikami i rezultatami badań spoza ich
własnego obszaru badawczego (związanych z realizowanym projektem doktorskim);

4. Zapoznanie Doktoranta z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania pracą
naukową, przetwarzania danych, jak również formami prezentowania treści
naukowych;
5. Zwiększenie potencjału naukowego Doktoranta poprzez umożliwienie mu pracy
badawczej w kontekście międzynarodowym;
6. Zwiększenie potencjału naukowego Doktoranta poprzez zapoznanie go z
pozyskiwaniem środków na prowadzenie badań, a następnie efektywne
wykorzystywanie tych środków;
7. Zwiększenie potencjału zawodowego Doktoranta poprzez zapoznanie go z formułami
planowania i realizowania kariery zawodowej na rynku akademickim;
8. Zwiększenie potencjału zawodowego Doktoranta poprzez umożliwienie mu
zbudowania relacji naukowych w kontekście międzynarodowym.
Cele Programu są realizowane poprzez:
1.
2.
3.
4.

Udział w kursach oferowanych w ramach Programu;
Stypendium naukowe;
Finansowany w ramach Programu staż zagraniczny;
Finansowany w ramach Programu udział w konferencjach międzynarodowych
(zagranicznych).

Informacje o kursach oferowanych w ramach Programu:
Kursy obligatoryjne:
Design of Experiments - 30h (I semestr)
Philosophy and Methodology of Science - 30h (I semestr)
Research Management - 30h (II semestr)
Research Methods - 30h (II I III semestr)
Academic Writing - 30h (II semestr)
Academic Teaching - 30h (IV semestr)
Kursy fakultatywne (Doktorant musi wybrać co najmniej dwa z nich):
Planning Academic Career - 10h (IV semestr)
Financing Research - 10h (III semestr)
Advanced Statistics - 20h (II I III semestr)
Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjnej formule w postaci warsztatów, zajęć projektowych,
seminaryjnych i konwersatoryjnych.

