
Ankieta dotycząca propozycji tematów szkoleń 
dla doktorantów - wyniki / Survey on proposed 

training topics for PhD students - results

Na wysłaną ankietę odpowiedziało 40 ze 

160 doktorantów / 40 out of 160 PhD 
students responded to the survey







3. Inne sugestie / Other suggestions cz. 1

13 odpowiedzi

● My personal suggestion is to create a workshop on "How to write a successful grant proposal for 

fundamental research" (must be held by experienced scientists).

● Przegląd możliwości dalszej kariery naukowej po doktoracie: spotkania z potencjalnymi 

pracodawcami + spotkania z osobami które mogłyby podzielić się swoimi doświadczeniami z okresu 

postdoc

● do programu komputerowych dodatkowo Corel Draw do profesjonalnego przygotowywania rycin i 

plakatów

● Nie wiem czy to odpowiednia okazja, ale bardzo bym chciał, aby spotkania Dyrektora z doktorantami 

odbywały się w takim stopniu jak z innymi pracownikami. W aktualnym roku akademickim odbyły się 

2-3 spotkania z pracownikami na których podano informacje dotyczące instytutu jak i jego 

przyszłości. Bardzo bym chciał, aby takie spotkania odbywały się również z doktorantami.



3. Inne sugestie / Other suggestions cz. 2

● GraphPad

● Work/life balance

● Może jakieś specjalistyczne szkolenia z technik weterynaryjnych podnoszące kwalifikacje dla osób 

niebędących weterynarzami? Kurs doskonalący, niepodstawowy np. 

https://www.acvim.org/Education-Events/ACE/ACE-Courses/Advanced-Techniques-in-Neurosurgery1 , 

agenda takiego kursu 

https://www.acvim.org/Portals/0/ACE/ACVIM_ACE_Neurosurgery_Schedule.pdf?ver=2017-07-07-2101

13-687

● szkolenie z obsługi programu graphpad

● Jak robić poprawne prezentacje - technicznie, szczegóły i zasady robienia slajdów, prezentacji, etc.

● Programowanie w języku R

● Programy graficzne, np. profesjonalny kurs Adobe Photoshop



3. Inne sugestie / Other suggestions cz. 3

● Do "Systemów informatycznych i programów" dodałbym: "Statystykę", która nie mieści się w 

kategorii "excel dla zaawansowanych" czy "python". Jest oczywiście kurs ze statystyki (moim 

zdaniem bardzo dobry), ale tylko teoretyczny (wykłady). Myślę, że ze Statystyką jest jak z jazdą na 

rowerze - trzeba się jej nauczyć w działaniu (i nie da się jej nauczyć z prezentacji w Power 

Poincie). Biorąc pod uwagę współczesny "kryzys replikacyjny" - rozbudowany i bardzo praktyczny 

kurs ze Statystyki to moim zdaniem dobrze zainwestowane pieniądze.

● Zaawansowane szkolenia z Python (uczenie maszynowe, deep learning),

● Szkolenia podstawowe jak i zaawansowane z programowania w R


