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Dokument zatwierdzony przez Radę Wydziału Architektury PW 
w dniu 18 września 2012 r. 

 
 

RAMOWY PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW 
DOKTORANCKICH 

NA WYDZIALE ARCHITEKTURY PW 
 
Rok I   
 

1. Wykłady metodologiczne (konstrukcja pracy, warsztat naukowy, metodologia badań) 
zakończone zreferowaniem przez kandydatów i oddaniem konspektu, w tym części wstępnej 
pracy – ogółem 10 godz. 
Ocena – wpis do indeksu przez Kierownika SD do końca roku akademickiego 

2. Indywidualna praca naukowa prowadzona pod kierunkiem opiekuna naukowego 
Ocena – pisemna opinia o pracy kandydata przez opiekuna naukowego do końca 
roku akademickiego i wpis zaliczenia do indeksu; 

3. Pedagogika, w tym obowiązkowe 10 godz. praktyki dydaktycznej 
Ocena – wpis do indeksu  

 
Rok II  
 

1. Indywidualna praca naukowa prowadzona pod kierunkiem opiekuna naukowego, w tym 
opracowanie jednego wybranego rozdziału pracy jako przygotowanie do otwarcia 
przewodu doktorskiego 
Ocena – pisemna opinia o pracy kandydata i  wpis oceny do indeksu;  

2. Aktywna obecność na seminariach metodologicznych 
Ocena – wpis do indeksu przez Kierownika SD do końca roku akademickiego 

3. Uczestnictwo w zajęciach dotyczących przedmiotów podstawowych* w wymiarze co 
najmniej 60 godz. zajęć z uczelnianej (lub wydziałowej) oferty dla doktorantów; 
dopuszczone uczestnictwo w zajęciach przedmiotów wybieralnych lub na innej uczelni po 
uzyskaniu pisemnej zgody kierownika SD; 
Ocena – zaliczenie lub egzamin wraz z wpisem oceny do indeksu przez 
prowadzącego zajęcia lub przez kierownika SD na podstawie 
udokumentowanych zaświadczeń ;  

4. Uczestnictwo w wykładach Centrum Studiów Zaawansowanych (w r. ak. 2012/2013 
8 zamówionych wykładów)** 
Ocena – zaliczenie wpis do indeksu  

 
Rok II I  
 

1. Indywidualna praca naukowa prowadzona pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora) 
Ocena – pisemna opinia o pracy kandydata przez opiekuna naukowego 
(promotora) 
do końca roku akademickiego i wpis zaliczenia do indeksu 

2. Aktywna obecność na seminariach metodologicznych 
Ocena – wpis do indeksu przez Kierownika SD do końca roku akademickiego 

3. Wygłoszenie referatu związanego z otwarciem pracy doktorskiej (najpóźniej na III roku SD) 
Ocena – potwierdzenie wyg łoszenia referatu z wpisem do indeksu przez 
kierownika SD 
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4. Uczestnictwo w wykładach Centrum Studiów Zaawansowanych (w r. ak. 2012/2013 
8 zamówionych wykładów)** 
Ocena –wpis do indeksu przez kierownika SD;  

5. Przygotowanie dokumentacji (konspekt, rozdział pracy doktorskiej) pod opieką opiekuna 
naukowego w celu otwarcia przewodu doktorskiego na Radzie Wydziału Architektury 
i wyznaczenie Promotora. 
Ocena – Potwierdzenie przyjęcia konspektu przez opiekuna naukowego z 
wpisem do indeksu;  

 
Rok IV 

 
1. Indywidualna praca naukowa prowadzona pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora) 

Ocena – pisemna opinia o pracy kandydata przez opiekuna naukowego 
(promotora) 
do końca roku akademickiego i wpis zaliczenia do indeksu 

2. Aktywna obecność na seminariach metodologicznych 
Ocena – wpis do indeksu przez Kierownika SD do końca roku akademickiego 

3. Zajęcia z wybranych przedmiotów humanistycznych (filozofia nauki, socjologia i psychologia, 
estetyka itp.), ekonomiczne i specjalistyczne związane z dodatkowymi egzaminami 
doktorskimi (mogą  być  odbywane na dowolnych latach studiów) 
Ocena – zaliczenie wraz z wpisem do indeksu przez prowadzącego zajęcia  

4. Zajęcia z języków obcych, związane z dodatkowymi egzaminami doktorskimi 
Ocena – zaliczenie wraz z wpisem do indeksu przez prowadzącego zajęcia 
(mogą  być  odbywane na dowolnych latach studiów)  

5. Wygłoszenie referatu na Seminarium Doktoranckim związanego z ukończeniem pracy 
doktorskiej 
Ocena – Potwierdzenie wyg łoszenia referatu z wpisem do indeksu przez 
kierownika SD 

 
 Doktorant pobierający stypendium ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych 
w wymiarze 60-90 godzin obliczeniowych na rok. Doktoranci nie pobierający stypendium 
mają obowiązek uczestniczenia w procesie dydaktycznym (możliwość zapewnia kierownik jednostki 
organizacyjnej wydziału).  
 
 Przewiduje się 5 wykładów w skali rocznej na temat własnego warsztatu naukowego 
wygłaszanych przez profesorów – promotorów prac doktorskich – wykłady dla wszystkich roczników.  
 
 Cykl wykładów specjalistycznych (15 godzin) w Centrum Studiów Zaawansowanych w r. ak. 
2012/2013 – jako uzupełniające , począwszy od października 2013 jako obowiązujące. 
 
ZAKONCZENIE PRAC DOKTORSKICH 
 
− Przyjęcie pracy doktorskiej ,  wyznaczenie zakresu egzaminów przez Radę  

Wydzia łu Architektury, 
− Końcowe komisyjne egzaminy doktorskie z przedmiotów humanistycznych, 

ekonomicznych, specjal istycznych i  języka obcego, 
− Wyznaczenie recenzentów przez Radę  Wydzia łu Architektury, 
− Publiczna obrona pracy doktorskiej .  


