
  

Projekt „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych 

technologii” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Wyzwanie naukowe (scientific challenge) dla doktorantów projektu InterPhD 
„Research issues in Fluid Dynamics„Research issues in Fluid Dynamics„Research issues in Fluid Dynamics„Research issues in Fluid Dynamics”””” 

 
W ramach projektu InterPhD, Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN) podejmuje organizację 
spotkania    w formule wyzwania naukowegowyzwania naukowegowyzwania naukowegowyzwania naukowego, zwłaszcza  dla doktorantów starszych lat (II-IV) z zakresu 
szeroko rozumianej dynamiki pdynamiki pdynamiki pdynamiki przepływrzepływrzepływrzepływówówówów. Organizatorzy pragną zainteresować spotkaniem 
doktorantów IMP PAN (ŚSD) z zakresu mechanikimechanikimechanikimechaniki oraz budowy i eksplbudowy i eksplbudowy i eksplbudowy i eksplooooatacji maszynatacji maszynatacji maszynatacji maszyn,,,, doktorantów 

chemiichemiichemiichemii (inżynieria chemiczna i procesowa, modelowanie przepływów reaktywnych, itd.), fizykifizykifizykifizyki  (mikro- i 
nanoprzepływy, struktura płynów złożonych, modelowanie matematyczne procesów transportu oraz 
nieliniowych układów dynamicznych, itd.), jak również elektroniki i informatykielektroniki i informatykielektroniki i informatykielektroniki i informatyki (metody i urządzenia 
pomiarowe, algorytmy analizy danych, itd.). Unikatową ideą spotkaniaUnikatową ideą spotkaniaUnikatową ideą spotkaniaUnikatową ideą spotkania jest wspólny przegląd 
wybranych wyzwań dyscypliny, doskonalenie umiejętności szybkiego pozyskiwania i oceny informacji, 
selektywnej analizy stanu wiedzy, kształcenie elementów „brain storming” w pracy grupowej, 

umiejętności przygotowywania wniosku o projekt badawczy oraz argumentacji w dyskusji.  
Obok doktorantów w spotkaniu wezmą udział 2-3 osoby (pracownicy naukowi z kraju i zagranicy), 
które pełnić będą rolę opiekuna (coach/tutor), służąc swą wiedzą naukową oraz wcześniejszym 
doświadczeniem z zakresu przygotowywania wniosków o projekt badawczy, a także z oceny i recenzji 
takich projektów, składanych do różnych instytucji finansujących badania naukowe. Spotkanie 

przebiegać będzie w miłej, nieformalnej atmosferze, inspirującej kreatywność uczestników.  
Planujemy wcześniejsze krótkie zebranie zgłoszonych uczestników (10-12 czerwca, do ustalenia) 
celem wyboru propozycji tematów badań oraz omówienia szczegółów technicznych spotkania. 

ProgramProgramProgramProgram    spotkaniaspotkaniaspotkaniaspotkania    w formule „wyzwania naukowego”w formule „wyzwania naukowego”w formule „wyzwania naukowego”w formule „wyzwania naukowego”    
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „Viva”, ul. Gdańska 34, Jantar (vivajantar.pl) 
ssssb. 20b. 20b. 20b. 20.06.201.06.201.06.201.06.2015555    

- obiad (od 13:00), wspólne rozpoczęcie spotkania, omówienie zasad przebiegu wyzwania 
- praca uczestników w grupach pod opieką doświadczonego badacza (coach, tutor) 

- wspólna kolacja z dyskusją, towarzyskie spotkanie integracyjne  
ndndndnd....    22221111.06.2013.06.2013.06.2013.06.2013    

- śniadanie, praca w grupach (cd.), przygotowanie krótkiej prezentacji, przerwa kawowa 

-przedstawienie wybranego tematu i propozycji projektu badawczego każdej z grup, wspólna dyskusja 
- ocena projektów, podsumowanie, nagrody 
- wspólny obiad (do 15:00), pobyt rekreacyjny 
Zapisy dla doktorantów jedZapisy dla doktorantów jedZapisy dla doktorantów jedZapisy dla doktorantów jednostek uczestniczących w projekcienostek uczestniczących w projekcienostek uczestniczących w projekcienostek uczestniczących w projekcie    

Doktoranci WCh, WETI i WFTiMS PG oraz IMP PAN (tylko ŚSD) proszeni są o przesyłanie zgłoszeń 
na adres: interphd@pg.gda.pl do dnia 5 czerwca5 czerwca5 czerwca5 czerwca    2012012012015555. Uczestnictwo doktorantów, beneficjentów 
projektu InterPhD  z ww. wydziałów jest bezpłatnebezpłatnebezpłatnebezpłatne. Koszty udziału (opieka naukowa doświadczonych 
badaczy, pobyt z pełnym wyżywieniem, itd.) zostaną pokryte z budżetu naszego projektu. 


