Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Studium Doktoranckie
Wymagania dotyczące opisu proponowanej pracy badawczej
(Załącznik 3 do Regulaminu rekrutacji)

Zgodnie z Art. 13. ust.1. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) rozprawa
doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora
pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub
oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie projektowe, konstrukcyjne,
technologiczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie
naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia III stopnia (Studium Doktoranckie)
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP jest wstępny opis proponowanej pracy
badawczej (propozycja badań powinna być – w porozumieniu z opiekunem naukowym –
zdefiniowana w formie bliskiej ostatecznej nie później niż do końca I roku studiów). Opis
powinien mieć formę zwięzłego dokumentu (do 2 stron formatu A4), w którym należy:
1. Określić obszar badawczy i wskazać charakter proponowanej pracy (np.
teoretyczna, doświadczalna, wdrożeniowa).
Uwaga: Wskazanie obszaru badawczego jest zawężeniem w stosunku do dyscypliny naukowej
i jednoznacznym określeniem kierunku zainteresowań naukowych kandydata. Jego dalszym
zawężeniem jest problem badawczy.

2. Wskazać problem naukowy lub problem projektowy, konstrukcyjny, technologiczny
który ma być rozwiązany w rozprawie oraz wyraźnie określić na czym polega jego
oryginalność.
Uwaga: Istnieje wiele prac omawiających, często w sposób bardzo interesujący jakieś znane zjawisko,
ale – gdy praca nie rozwiązuje problemu w sposób oryginalny – ma charakter tylko dydaktyczny,
przeglądowy lub informacyjny i nie spełnia ustawowych wymagań stawianych rozprawom
doktorskim.

3. Nakreślić wstępny harmonogram pracy nad doktoratem – plan zadań badawczych.
Uwaga: Szacunkowe określenie kosztów ułatwia poszukiwanie źródeł finansowania badań.

4. Przedstawić skróconą bibliografię dowodzącą wiedzy o najważniejszych pozycjach
bezpośrednio powiązanych z tematem proponowanych badań.

Opracowanie powyższe będzie oceniane pod kątem wykazanego w nim
potencjału, a także umiejętności i wiedzy kandydata dających szansę zakończenia
studiów terminowym przedłożeniem dysertacji doktorskiej.

Ocena może być rozszerzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej służącej dopełnieniu
informacji o kandydacie w zakresie m.in. znajomości języków obcych, dotychczasowej
działalności naukowej, zainteresowań i innych czynników pozwalających dokonać
wszechstronnej oceny.

UWAGA: Tekst przygotowano częściowo w oparciu o dokument Wydziału Architektury PP „Wymagania związane z merytoryczną
zawartością wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego na WA PP”

