
Program Studi6w doktoranckich w dyscyplinie matematyka
z efektami ksztalcenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

Po litechniki Warszawskiej

Program Studi6w Doktoranckich na Wydziale MiNI PW opiera sig wylqcznie na przedmiotach
obieralnych. Program studi6w obejmuj e:

- indywidualn4 pracg naukow4 zwiEzanqzprzygotowaniem rozprawy doktorskiej,
- aktywne uczestnictwo (co najmniej jeden referat w ci4gu roku akademickiego) w seminarium

zwiEzanym ztematykqpracy doktorskiej (dwie godziny tygodniowo w semestrach 1 - 8),
- wyklady monograficzne (lub studia literaturowe) zwiqzane ztematykqpracy doktorskiej (co

najmniej 180 godzin),
- wyklady i dwiczeniamaj4ceposzerzyt og6ln4 wiedzg matematyczn4 doktoranta (co najmniej

720 godzin),
- wyklady zprzedmiot6w podstawowychzuczelnianej oferty dla doktorant6w w w;rmiarze co

najmniej 60 godzin zakonczone zaliczeniem (przedmioty te musz4 byl zaliczone na pierwszym
roku),

- jqrykobcy (co najmniej 60 godzin),
- przedmiot humanistyczny zwiqzany z egzarrinem doktorskim (co najmniej 30 godzin),
- zqgcia z zakresumetodyki ksztalcenia.

Efekty ksztaLcenra

W zakresie wiedzy doktorant:

- mazaawansowanEwiedzE o charakterzepodstawowym zdziedziny matematykizwi1zanqz
obszarem prowadzonych badari naukowych;

- ma dobr4 wiedzg o charakterze szczeg6lowym zwiqzan4z w4skim obszarem prowadzonych
badan naukowych, kt6rej 2rodNemsqw szczeg6lnoSci publikacje naukowe obejmuj4ce
najnowsze osi4gnigcia w danej dziedzinie nauki;

- ma wiedzg dotyczEcqmetodyki prowadzeniabadaf, atakle wiedzg dotyczqcqprawnych i
etycznych aspekt6w dzialalnoSci naukowej, w tym dotyczqc1metod przygotowywania
publikacji i prezentowania wynik6w badafi;

- ma podstawow4 wiedzg dotyczqcqpozyskiwania i prowadzeniaprojekt6w badawczych; w tym
uwarunkowaf ekonomiczny ch i prawnych realizacji tych proj ekt6w;

- ma wiedzg w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajg6 dydaktycznych.

W zakresie umiej gtnoSci doktorant:

- potrafi efektywnie pozyskiwa6 informacj e zwi1zane z dziaNalnoSci4 naukow1zro1nych1r6deN,
takae w jgzykach obcych, oraz dokonywa6 wlaSciwej selekcji i interpretacji tych informacji;

- potrafi, wykorzystuj4c posiadan4wiedzE, dokonywai Ltytycznej oceny rezultat6w baduh
naukowych i ich wkladu w rozw6j reprezentowanej dziedziny;

- potrafi udokumentowai wyniki prac badawczych,takze w jgzyku obcym, zgodnie zzasadarni
tworzenia tego typu opracowari, w szczeg6lno6ci zachowuj4c zasady zwi4zane z
poszanowaniem praw autorskich;

- jest przygotowany do prowadzeniazalg(, dydaktycznych na uczelni i innych form ksztalcenia w
spo s6b poprawny meto do lo g rcznie z wykony staniem nowocze snych technik ksztalcenia.
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W zakresie kompetencj i spolecznych doktorant:

- wykazuje samokrytycyzm w pracy tw6rczej i odczuwa potrzebg ci4glego poglgbianiawiedzy, a
zwlaszcza Sledzenia i analizowania najnowszych osi4gnigl zwiqzarrychztematykq
prowadzonych badari;

- ma SwiadomoSi waznoSci zachowywania sig w spos6b profesjonalny,przestrzegania zasad etyki
zawodowej i tworzenia etosu Srodowiska naukowego i zawodowego;

- ma SwiadomoSi spolecznej roli absolwenta studi6w doktoranckich, azwNaszcza rozumie
potrzebg przekazywania spoleczefstwu -migdzy innymi poprzez Srodki masowego przekazu-
informacji i opinii dotycz1cych osi4gnigi nauki i techniki.

Weryfikacja efekt6w ksztalcenia: zaliczeniakolejnych semestr6w studi6w, egzaniny doktoranckie i
obrona pracy doktorskiej.


