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Czy w Polsce mo¿na zrobiæ karierê naukow¹ w naukach biomedycznych? Trzeba przyznaæ, ¿e odpowiedŸ na to pytanie nie
jest ³atwa, szczególnie gdy weŸmie siê pod uwagê mizerne
nak³ady na rozwój polskiej nauki. Wielu m³odych, zdolnych i ambitnych absolwentów kierunków przyrodniczych (biotechnologii, biologii) i medycznych (medycyny, farmacji) marzy o karierze
naukowej z prawdziwego zdarzenia w dobrych (czytaj: równie¿
dobrze finansowanych) oœrodkach naukowych, a przede wszystkim w klimacie, który sprzyja pracy naukowej i sprawi, ¿e nabyte
w czasie studiów (wy¿szych, doktoranckich) umiejêtnoœci zostan¹ wykorzystane w praktyce. Polska dopiero zaczyna inwestowaæ w „nowe technologie”, do których zalicza siê m.in. biotechnologiê i nauki biomedyczne, ale odbywa siê to bardzo powoli – g³ównie z braku œrodków.
W tej chwili œcie¿ka kariery absolwentów kierunków biomedycznych wygl¹da w Polsce nastêpuj¹co: albo uda im siê dostaæ
na studia doktoranckie, na których stypendium naukowe (jeœli
jest) nie wystarcza nawet na op³acenie wynajmowanego mieszkania, albo przekwalifikuj¹ siê lub zostan¹ w najlepszym przypadku przedstawicielem medycznym, ale wtedy nabyte umiejêtnoœci do niczego siê nie przydadz¹. Nie dziwi wiêc, ¿e coraz wiêksza liczba m³odych naukowców powa¿nie myœli o wyjeŸdzie za
granicê, w tym tak¿e na studia doktoranckie.
Studia doktoranckie w Niemczech mog¹ byæ ciekaw¹ alternatyw¹ w karierze m³odego biotechnologa, biologa molekularnego, czy te¿ lekarza ze wzglêdu na silnie rozwiniêty tamtejszy
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sektor life sciences – nauk biomedycznych, na które wydatki tylko w 2003 r. wynios³y 54 mld. euro (2,55% PKB), a przemys³ aktywnie uczestniczy w finansowaniu
sektora badañ i rozwoju (B+R). Przyt³acza równie¿ liczba bioregionów (25) oraz
firm biotechnologicznych (600), które plasuj¹ Niemcy w europejskiej i œwiatowej
czo³ówce. Warto podj¹æ studia doktoranckie w Niemczech, poniewa¿ s¹ one finansowane, a doktoranci nie musz¹ obawiaæ siê o swoj¹ przysz³oœæ, ale mog¹ poœwiêciæ
siê wy³¹cznie pracy naukowo-badawczej.
Jak ubiegaæ siê o stypendium doktoranckie w Niemczech, gdzie szukaæ ofert
doktoratów, jakie dokumenty nale¿y wys³aæ, jakie mo¿liwoœci daje tytu³ doktora
otrzymany w Niemczech – odpowiedzi na wszystkie te pytania znajduj¹ siê na portalu biotechnologicznym Polskiej Federacji Biotechnologii (www.pfb.edu.pl) w poradniku PhD in Germany: studia doktoranckie w Niemczech w naukach biomedycznych.
Broszurka (do œci¹gniêcia w formacie .doc lub .pfd) w wyczerpuj¹cy sposób opisuje
system studiów doktoranckich u naszych zachodnich s¹siadów, ponadto zawiera
szereg porad, a w za³¹czniku znajdziemy przyk³ady listów motywacyjnych i CV dla
kandydatów chc¹cych ubiegaæ siê o studia doktoranckie.
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