Ramowy program czteroletnich Studiów Doktoranckich
w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława
Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

Ramowy program czteroletnich Studiów Doktoranckich określa w sposób ogólny treść i
zakres kształcenia doktorantów. Realizacja programu studiów ma ułatwić napisanie doktoratu
oraz ujednolicić poziom wiedzy metodycznej i ogólnogeograficznej słuchaczy Studiów
Doktoranckich będących absolwentami róŜnych uczelni o odmiennych kierunkach
wykształcenia magisterskiego.

Program Studiów Doktoranckich obejmuje dwa kierunki działań:

I. Działania realizowane bezpośrednio w Zakładach Instytutu, zlecane przez kierownika
Zakładu oraz opiekuna/promotora. Dotyczą one przede wszystkim: (a) udziału w Ŝyciu
naukowym Zakładu i Instytutu (w tym m.in.: udział w pracach badawczych, konferencjach
naukowych itp.), (b) stymulowania kierunków kształcenia i samokształcenia naukowego
doktoranta oraz (c) nabywania praktyki w samodzielnej pracy naukowej. Działania są
określane indywidualnie w stosunku do kaŜdego doktoranta i oceniane (rozliczane) przez
opiekuna/promotora.

II. Działania realizowane na poziomie Instytutu i organizowane przez kierownika Studiów
Doktoranckich. Obejmują one przede wszystkim wykłady i ćwiczenia obowiązkowe dla
wszystkich doktorantów studiów stacjonarnych i zalecane dla studentów studiów
niestacjonarnych.

Minimalny zakres prac, które powinni wykonać doktoranci w trakcie studiów doktoranckich
(wynikający z działań realizowanych zarówno w Zakładach jak i na poziomie Instytutu)
przedstawia poniŜsze zestawienie.

Wykaz zajęć i obowiązków programowych
(dotyczy doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

I rok
1. Przygotowanie planu pracy własnej doktoranta podczas Studiów Doktoranckich w rozbiciu
na okresy półroczne (semestralne)
2. Konsultacje z opiekunem naukowym lub udział w seminarium doktoranckim – nie mniej
niŜ 10 godzin
3. Wygłoszenie co najmniej jednego referatu związanego z tematyką pracy doktorskiej na
zebraniu zakładowym
II rok
1. Otwarcie przewodu doktorskiego
2. Konsultacje z opiekunem naukowym (promotorem) lub udział w seminarium doktoranckim
– nie mniej niŜ 10 godzin
3. Wygłoszenie co najmniej jednego referatu związanego z tematyką pracy doktorskiej na
zebraniu zakładowym
4. Przygotowanie posteru obrazującego własne wyniki dotyczące tematyki doktoratu.
Prezentacja posteru ma miejsce podczas corocznej sesji sprawozdawczej Instytutu
I rok i II rok łącznie
1. Wysłuchanie cyklu wykładów obejmujących następujące zagadnienia:
a) Wyszukiwanie informacji naukowej – 4 godziny
b) Podstawy metodologii badań geograficznych – 6 godzin
c) Wybrane zagadnienia ze statystyki – nie mniej niŜ 18 godzin
d) Kartografia i GIS – metody i zastosowania – nie mniej niŜ 24 godziny
e) Współczesne zagadnienia badawcze w geografii – nie mniej niŜ 12 godzin
3. Wykonanie ćwiczeń zalecanych na wykładzie „Wybrane zagadnienia ze statystyki”
4. Wykonanie ćwiczeń zalecanych na wykładzie „Kartografia i GIS – metody i zastosowania”
III rok
1. Wysłuchanie cyklu wykładów dotyczących współczesnych zagadnień badawczych w
geografii – nie mniej niŜ 6 godzin
2. Konsultacje z promotorem lub udział w seminarium doktoranckim – nie mniej niŜ 20
godzin
3. Wygłoszenie co najmniej jednego referatu związanego z tematyką pracy doktorskiej na
zebraniu zakładowym
4. Przygotowanie posteru obrazującego własne wyniki dotyczące tematyki doktoratu.
Prezentacja posteru ma miejsce podczas corocznej sesji sprawozdawczej Instytutu
IV rok
1. Konsultacje z promotorem lub udział w seminarium doktoranckim – nie mniej niŜ 20
godzin
2. Przedstawienie promotorowi pierwszej wersji pracy doktorskiej
3. Wygłoszenie co najmniej jednego referatu związanego z tematyką pracy doktorskiej na
zebraniu zakładowym
4. Przygotowanie posteru obrazującego własne wyniki dotyczące tematyki doktoratu.
Prezentacja posteru ma miejsce podczas corocznej sesji sprawozdawczej Instytutu

Zasady zaliczania kolejnych lat studiów
I rok – zaliczenie wymaganych ćwiczeń z tematyki wykładów, pozytywna ocena opiekuna
naukowego na temat planu pracy własnej doktoranta, wygłoszonego referatu oraz ogólnych
postępów naukowych doktoranta
II rok – otwarcie przewodu doktorskiego, zaliczenie ćwiczeń z tematyki wykładów,
wykonanie posteru, pozytywna ocena promotora wygłoszonego referatu oraz ogólnych
postępów naukowych doktoranta
III rok – wykonanie posteru, pozytywna ocena promotora wygłoszonego referatu oraz
ogólnych postępów naukowych doktoranta
IV rok – przedstawienie pierwszej wersji pracy doktorskiej, wykonanie posteru, pozytywna
ocena promotora wygłoszonego referatu

Uwaga – w programie nie uwzględniono zajęć językowych. W zaleŜności od moŜliwości
finansowych i potrzeb zajęcia związane z doskonaleniem znajomości języka obcego mogą
być włączone do zajęć obowiązkowych.
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