
 
 

 

OGŁASZA NABÓR NA STUDIA DOKTORANCKIE 

W ZAKRESIE ASTRONOMII I ASTROFIZYKI 
 
Centrum Astronomiczne ogłasza nabór na I rok studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018. 

Program studiów związany jest z tematyką uprawianą w Centrum i obejmuje m.in. astrofizykę 

obserwacyjną i teoretyczną oraz kosmologię. Nasi pracownicy należą do konsorcjum kierującego 

projektami  H.E.S.S.  i CTA oraz są zaangażowani  w przedsięwzięcia instrumentalne związane z 

satelitami astronomicznymi INTEGRAL, SPICA i ATHENA. Centrum reprezentuje polskie środowisko 

astronomiczne  w konsorcjum SALT użytkującym 11-metrowy teleskop optyczny w Południowej Afryce. 

Pracownicy Centrum kierują misją polskich satelitów naukowych BRITE służących do precyzyjnego 

pomiaru jasności gwiazd oraz projektem SOLARIS – siecią czterech zrobotyzowanych teleskopów na 

półkuli południowej służących do poszukiwań planet pozasłonecznych i badań gwiazd. 
 

Studia trwają 4 lata. Studenci I-go roku rozpoczną zajęcia 1 października 2017. W trakcie studiów 

doktorant  powinien zaliczyć przewidziane w programie wykłady i seminaria oraz przygotować i obronić 

pracę doktorską. Wszystkie seminaria oraz wykłady  kursowe odbywają się w języku angielskim. Nasi 

doktoranci mogą studiować w Warszawie lub w Toruniu, w zależności od miejsca pracy opiekuna 

naukowego. Osoby spoza Warszawy mogą ubiegać się o zakwaterowanie w hotelu Centrum. 

  

Na stronie https://www.camk.edu.pl/pl/phd/ można zapoznać się z listą potencjalnych opiekunów i 

opisem zgłoszonych przez nich tematów oraz z Regulaminem Studiów. Kandydat zamierzający ubiegać 

się o Studia w Centrum po wybraniu tematu powinien skontaktować się z właściwym opiekunem w celu 

uzyskania bliższych informacji. 
 

Kandydaci są proszeni o składanie aplikacji o przyjęcie na Studia do Dyrekcji Centrum w terminie do 19 

marca 2017.  Aplikacje można składać pocztą lub przez internet, na adres phdstudies@camk.edu.pl. Do 

kompletu dokumentów  określonych w Załączniku 1 do Regulaminu Studiów umieszczonym na podanej 

powyżej stronie należy dołączyć opis zainteresowań naukowych wraz z listą ew. publikacji, uzgodniony z 

potencjalnym opiekunem plan pracy na I rok studiów oraz adres korespondencyjny i adres e-mail. 

Kandydatów, którzy ukończyli pisanie pracy  magisterskiej prosimy o dołączenie jej kopii. Jeśli praca nie 

jest ukończona, to opinia opiekuna naukowego powinna zawierać jej omówienie. Warunkiem 

rozpoczęcia studiów jest uzyskanie tytułu magistra i przedłożenie w sekretariacie CAMK 

odpowiedniego dyplomu do dnia 30 września 2017. 
 

Listę osób przyjętych na Studia ustali Komisja Kwalifikacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji i 

rozmów z wybranymi kandydatami, które odbędą się w dniach 6 i 7 kwietnia 2017 w  godzinach 10-15 w 

siedzibie Centrum w Warszawie. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni listownie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać od kierownika Studium prof. Pawła Moskalika 

(pam@camk.edu.pl) lub w sekretariacie  (mgr Anna Wyrębek, anetka@camk.edu.pl). 

 

 

 

 

Warszawa, 20  stycznia  2017                                                         prof. dr hab. Piotr Życki 

                                                                                                             Dyrektor Centrum      
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