Na podstawie art. 201 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), Senat Politechniki Śląskiej
postanawia, co następuje:
§1
Ustala się ramowy program kształcenia w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Ogólna charakterystyka programu kształcenia
Szkoła doktorska pod nazwą Wspólna Szkoła Doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia w dyscyplinach
naukowych:


architektura i urbanistyka,



inżynieria lądowa i transport,



automatyka, elektronika i elektrotechnika,



informatyka techniczna i telekomunikacja,



inżynieria biomedyczna,



inżynieria chemiczna,



inżynieria materiałowa,



inżynieria mechaniczna,



inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,



nauki chemiczne,



nauki o zarządzaniu i jakości.

Kształcenie w szkole doktorskiej:
1) trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej,
2) przygotowuje do uzyskania stopnia doktora,
3) prowadzi do uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
4) jest prowadzone w języku polskim i angielskim, na podstawie niniejszego programu kształcenia oraz
indywidualnego planu badawczego doktoranta.
2. Cele kształcenia
Do głównych celów kształcenia należą:
1) stworzenie doktorantom optymalnych warunków do przygotowania rozprawy doktorskiej,
2) przygotowanie doktorantów do obrony rozprawy doktorskiej,
3) wspieranie interdyscyplinarności w badaniach naukowych związanych z przygotowywanymi przez
doktorantów rozprawami doktorskimi,
4) kształcenie zaawansowanych kompetencji transferowalnych,
5) kształtowanie wśród doktorantów postaw obywatelskich, w tym aktywnego uczestnictwa w rozwoju
społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.
Do celów kształcenia należą również:
1) przygotowanie doktorantów do prowadzenia samodzielnej działalności dydaktycznej i naukowej,
z uwzględnieniem zasad i wymagań ustanowionych w Europejskiej Karcie Naukowca,
2) przygotowanie doktorantów do uczestniczenia w wymianie doświadczeń i idei, także w środowisku
międzynarodowym,
3) przygotowanie doktorantów do podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej
z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru oraz odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań,
4) nabycie przez doktorantów zaawansowanych kompetencji badawczych,

5) nabycie przez doktorantów umiejętności samodzielnego planowania i działania na rzecz własnego
rozwoju oraz inspirowania rozwoju innych osób.
3. Efekty uczenia się

4. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się
Po zakończeniu zajęć przewidzianych w programie kształcenia efekty uczenia się osiągnięte przez doktoranta
są weryfikowane podczas egzaminów lub zaliczeń. Prowadzący zajęcia informuje doktorantów o sposobach
weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiąganych w ramach prowadzonych zajęć na zasadach określonych
w regulaminie szkoły doktorskiej.
Egzamin ma formę pisemnego lub ustnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Zaliczenie może mieć formę
pisemnego lub ustnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Zaliczenie może odbywać się również na podstawie
pisemnych prac zaliczeniowych przygotowanych przez doktoranta na wskazany temat, pracy projektowej,
pracy multimedialnej lub prezentacji.
Weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiągniętych przez doktoranta może być dokonywana również
w oparciu o wystąpienie doktoranta podczas seminarium doktoranckiego polegającego na przedstawieniu celu
i przedmiotu badań naukowych, sformułowanych hipotez badawczych, a także stosowanych metod, technik
i narzędzi badawczych i uzyskanych wyników badań naukowych. Weryfikacji i oceny dokonuje prowadzący
seminarium i zamieszcza jej wynik w sprawozdaniu rocznym doktoranta.

Weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiągniętych przez doktoranta w ramach praktyk zawodowych jest
dokonywana w oparciu o hospitację zajęć, które prowadzi doktorant lub w których prowadzeniu uczestniczy.
Promotor doktoranta nie może przeprowadzać hospitacji zajęć.
5. Zajęcia

6. Matryca pokrycia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK

