
Załącznik do uchwały nr 412 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 01.04.2020 r. 

 
Program kształcenia w szkole doktorskiej w Politechnice Opolskiej 

Program kształcenia z ramowym programem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole doktorskiej w dyscyplinach: automatyka, elektronika                        

i elektrotechnika, inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna.  

Semestr 
Przedmioty 

fakultatywne 
zaliczane na ocenę 

Przedmioty obowiązkowe 
zaliczane na ocenę 

Sumaryczna 
liczba godzin  

Dydaktyczne 
Praktyka 

zawodowa 

I 

PW1: Metodyka prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 
wykład (30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin ) 
seminarium (10 h/dyscyplinę, 
prowadzone w dyscyplinach) 

PO1: Zasady publikowania 
wyników badań 
wykład  
(30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin) 
 

PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 
 

120  

60  

PW2: Nowe techniki w kształceniu 
studentów 
wykład (30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin) 
seminarium (10 h/dyscyplinę, 
prowadzone w dyscyplinach) 

II 

 PO3: Seminarium ogólne  
(20 h/dyscyplinę, prowadzone 
w dyscyplinach przez 
koordynatorów) 

PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 
 

50 

III 
 PO4: Seminarium kontrolne 

przed oceną śródokresową   
(20 h/dyscyplinę,  prowadzone 
w dyscyplinach przez 
koordynatorów) 

PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 
 

50 

60 

IV 
  PO2: Język ang. ze słownictwem 

specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 
 

30 



V 
  PO2: Język ang. ze słownictwem 

specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin) 
 

30 

60 

VI 

PW3: Kompetencje miękkie A 
warsztat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 

 PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin) 

 60 
PW4: Kompetencje miękkie B 
warsztat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 

VII 

PW5: Ekonomia 
wykład (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 

 PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin) 

 60 

60 

PW6: Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 
wykład (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 

VIII - - - 0 

Liczba godzin 
razem 120 280 400 240 

 

 

 



1. Kształcenie w szkole doktorskiej: 
 

1) odbywa się w oparciu o program kształcenia oraz indywidualny plan badawczy i trwa 8 semestrów,  
2) jest interdyscyplinarne, 
3) jest prowadzone w modułach. 

2. Realizacja programu kształcenia: 
 

1)  w przypadku realizacji przedmiotów fakultatywnych, doktorant wybiera przedmiot z oferty szkoły doktorskiej. 
2) w przypadku, gdy na przedmiot wybieralny zapisze się mniej niż 3 doktorantów przedmiot może nie być realizowany. 
3) powyższe nie dotyczy sytuacji, w których zajęcia mogą zostać sfinansowane ze środków zewnętrznych, w szczególności doktorantów, którzy są 

beneficjentami programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwanego dalej MNiSW) „Doktorant Wdrożeniowy”. 
4) na wniosek promotora, dyrektor szkoły doktorskiej może zmniejszyć wymiar praktyki zawodowej doktorantowi beneficjentowi programu MNiSW 

„Doktorant Wdrożeniowy” oraz zmienić formę jej realizacji. 

3. Zaliczanie elementów programu kształcenia 
 

W szkole doktorskiej nie stosuje się systemu punktów ECTS, a realizację programu kształcenia rozlicza się w etapach semestralnych i rocznych. Warunki 
zaliczenia przedmiotu ustalane są przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z doktorantami na początku semestru. Zaliczenia odbywają się w skali ocen 
obowiązujących w Politechnice Opolskiej, zwanej dalej Uczelnią. W przypadku doktorantów beneficjentów programu MNiSW „Doktorat Wdrożeniowy" warunki 
uczestnictwa i zaliczenia zajęć ustalane są przez prowadzącego zajęcia indywidualnie z doktorantem. O warunkach tych należy pisemnie poinformować 
dyrektora szkoły doktorskiej w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru. 

4. W celu zaliczenia roku kształcenia doktorant musi: 
 

1)  uzyskać w terminie, zgodnym z harmonogramem organizacji roku akademickiego w Uczelni, pozytywne oceny ze wszystkich zajęć, 
2) odbyć w formie prowadzenia lub współprowadzenia zajęcia dydaktyczne ze studentami, będące praktyką zawodową. Sposób ich prowadzenia 

podlega ocenie, zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w Uczelni, 
3) opracować i złożyć do dyrektora szkoły doktorskiej indywidualny plan badawczy, według wzoru określonego przez radę naukową szkoły doktorskiej. 

Korekta planu wymaga uzasadnienia zaakceptowanego przez promotora (promotorów) oraz promotora pomocniczego, 
4) złożyć dyrektorowi szkoły doktorskiej roczne sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej, według wzoru określonego przez radę naukową szkoły 

doktorskiej, 
5) uzyskać pozytywną ocenę promotora (promotorów), 
6) brać aktywny udział w seminariach katedralnych/wydziałowych oraz w dorocznym seminarium doktoranckim, w sposób określony przez dyrektora 

szkoły doktorskiej lub koordynatora dyscypliny, 
7) prowadzić aktywną działalność publikacyjną, 
8) złożyć rozprawę doktorską na zasadach obowiązujących w Uczelni nie później niż do końca 8 semestru. W przypadku wcześniejszego złożenia 

rozprawy doktorskiej doktorant jest zobowiązany wykazać się zrealizowaniem wszystkich efektów uczenia się przewidzianych do osiągnięcia w szkole 
doktorskiej  
 

5. Tabela odniesień charakterystyk efektów uczenia się dla poziomu 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji odnoszących się do treści przedmiotów 
dydaktycznych prowadzonych w szkole doktorskiej stanowi załącznik do niniejszego Programu kształcenia w szkole doktorskiej w 
Politechnice Opolskiej 


