
 
PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 
1. Zajęcia dydaktyczne 
 

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne prowadzone są oddzielnie dla doktorantów 
realizujących swe prace na Wydziale Architektury oraz na Wydziale InŜynierii Lądowej i 
Środowiska. 

W pierwszym semestrze (zimowym) uczestnicy studiów zobowiązani są do zaliczenia 
wykładów w łącznym wymiarze 60 godzin, z następujących przedmiotów: 

- DLA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY: 
      1. Cywilizacyjno-kulturowe problemy kształtowania środowiska (20 godzin) – 7 

punktów ECTS 
 2. Wstęp do badań naukowych (20 godzin) – 6 punktów ECTS 
 3. Społeczno-przestrzenne podstawy kształtowania i rewitalizacji przestrzeni 

(20 godzin) – 7 punktów ECTS 
 
- DLA WYDZIAŁU INśYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA: 
 1. Metody matematyczne w inŜynierii (30 godzin) – 10 punktów ECTS 
 2. Metody doświadczalne (30 godzin) – 10 punktów ECTS 
 

natomiast w semestrze drugim (letnim) obowiązani są do zaliczenia wykładów w łącznym 
wymiarze 60 godzin, z następujących przedmiotów: 

- DLA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY: 
 1. Zasady i przyrodnicze aspekty zrównowaŜonego rozwoju (20 godzin) – 7 

punktów ECTS 
 2. Filozofia i historia sztuki (20 godzin) – 6 punktów ECTS 
 3. Współczesne problemy badawcze w architekturze i urbanistyce (20 godzin) – 

7 punktów ECTS 
 
- DLA WYDZIAŁU INśYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA: 
 1. Metody numeryczne (45 godzin) – 15 punktów ECTS 
 2. Dynamika i metodologia procesów (15 godzin) – 5 punktów ECTS 
 
Warunki zaliczenia (egzamin, referat seminaryjny, opracowanie pisemne…) ustalane są 

przez prowadzących zajęcia, w porozumieniu ze słuchaczami, na początku kaŜdego semestru. 
Wykaz zaliczonych przedmiotów oraz uzyskane oceny wpisywane są do indeksu doktoranta. 

Podane powyŜej zestawy przedmiotów naleŜy traktować jako bazowe. Ich ramowe 
programy umieszczone są w Załączniku. W uzasadnionych przypadkach mogą one ulec 
zmianie, poprzez zastąpienie jednego lub kilku przedmiotów bazowych przez przedmioty 
zamienne, których zestaw oraz programy ramowe umieszczono w Załączniku. Decyzje w tej 
sprawie podejmuje kierownik studiów, w porozumieniu z Dziekanem oraz ze słuchaczami 
danego rocznika. 

W uzasadnionych przypadkach doktorant moŜe zaliczyć inny zestaw przedmiotów (o 
łącznym wymiarze 120 godzin, takŜe w trakcie II roku studiów) w trybie indywidualnym. 
Uprzednio musi on opracować program studiów indywidualnych, w porozumieniu ze swym 
opiekunem naukowym. Program taki zatwierdza kierownik studiów. 

 
 
 



 
2. Praktyka zawodowa 
 

Termin ten w myśl Ustawy określa zajęcia ze studentami, które obligatoryjnie prowadzą 
słuchacze studiów doktoranckich. KaŜdy z nich zobowiązany jest do przeprowadzenia 60 
godzin zajęć rocznie, według schematu: 

 
Rok studiów: Prowadzenie zajęć w większym zespole      Samodzielne 
    nauczycieli akademickich (o ile takowe      prowadzenie 
                    są prowadzone):            zajęć: 
    I   2 godziny tygodniowo   - 
        II    1 godzina tygodniowo  1 godzina tygodniowo 
        III        1 godzina  tygodniowo  1 godzina tygodniowo 
        IV    -    2 godziny tygodniowo 
 
Jest to schemat bazowy. W uzasadnionych przypadkach moŜe on zostać zmieniony. W 

szczególności moŜliwe są przesunięcia łącznej obowiązkowej liczby godzin między 
semestrami. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik studiów doktoranckich, w 
porozumieniu z zainteresowanymi. 

Nazwy i wymiar przedmiotów, prowadzonych przez doktoranta, wpisuje się do indeksu. 
 

3. Własna praca badawcza 
Badania prowadzone przez kaŜdego uczestnika studiów są na bieŜąco kierowane i 

kontrolowane przez jego opiekuna naukowego (I i II rok) lub promotora (III i IV rok). 
Wyniki kolejnych lat pracy prezentowane są przez doktorantów podczas dorocznych sesji 

zaliczeniowych, organizowanych w końcowej części kaŜdego semestru letniego. Słuchacze 
przedkładają w czasie tych spotkań pisemne sprawozdanie  z realizowanej pracy (o objętości 
około 10 stron maszynopisu; wymóg ten nie dotyczy słuchaczy I roku, którzy mogą złoŜyć 
sprawozdania skrócone) oraz wygłaszają krótki autoreferat (czas prezentacji – około 6 minut). 

Sesje te są otwarte. Biorą w nich udział kierownik studiów, opiekunowie i promotorzy 
oraz doktoranci. 

 
 
 


