Licencjat w Instytucie Genetyki i Biotechnologii?

Jak zostać licencjuszem w IGiB?
• Zapoznać się z proponowanymi tematami
• Drogą mailową skontaktować się z opiekunami wybranych tematów i umówić się na
rozmowę.
• Wpisać się na listę chętnych podając preferowane tematy (spis tematów i lista od
poniedziałku 20.05 będą dostępne w obu salach ćwiczeń)
• Zaliczyć ćwiczenia i zdać egzamin z genetyki - przyjęcia odbywać się będą na podstawie
średniej ocen z ćwiczeń.
• „Dogadać się” z opiekunem.

Jak zostać licencjuszem w IGiB - praktycznie
• Spis tematów oraz listy chętnych będą leżały w salach do kolokwium
• Na podstawie wyników kolokwium i egzaminu zostanie stworzona „lista
rankingowa chętnych” dla każdego tematu
• Bardzo prosimy osoby, które nie mogą podejść do egzaminu w pierwszym
terminie, a marzą o licencjacie w IGiB o wcześniejszy kontakt.
• Osoby na górze listy będą o tym informowane mailem i proszone o kontakt
z opiekunem.
• Aby zostać przyjętym do danej grupy badawczej konieczna jest obustronna
wola przyszłego licencjusza i opiekuna pracy
• Jeśli osoba z góry listy nie zdecyduje się, lub nie dogada się z opiekunem,
będziemy kontaktować się z kolejną osobą z listy

Warunki wykonywania pracy licencjackiej
• Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów IGiB:
- Genetyka molekularna
• Jedno obowiązkowe szkolenie późną jesienią
• Seminaria w semestrze letnim
• Inne zależne od promotora: zalecane przedmioty, uczestnictwo w seminariach
grupowych itp.

Apel!
Zdajemy sobie sprawę, że rozważają Państwo nie tylko IGiB jako miejsce
robienia pracy licencjackiej. Jeśli na którymkolwiek etapie uznają
Państwo, że jednak nie IGiB bardzo prosimy o jak najszybsze
poinformowanie o tym opiekuna pracy lub dr hab. Katarzyny Tońskiej.
Dadzą Państwo szansę:
- Swoim kolegom na robienie pracy w ich (być może) wymarzonej
grupie badawczej
- Opiekunowi tematu na znalezienie nowego członka grupy badawczej
Nikt się na Państwa za to nie obrazi

W razie pytań związanych z trybem przyjęć na
licencjat prosimy kontaktować się z dr hab.
Katarzyną Tońską
• kaska@igib.uw.edu.pl
• 22 592 22 41 lub 22 39

