
PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY  
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 

 
                  Semestr 

Program I II III IV V VI VII VIII Liczba 
godzin  

Przedmioty 
podstawowe – 
matematyka, 

fizyka, chemia, lub 
inne 

PP → → →     30 

PP → → →     30 

← PP → →     30 

Przedmioty 
humanistyczno-
menadżerskie 

PHM → → →     30 

← PHM → →     30 

Wydziałowe kursy 
kierunkowe 

← ← WKK →     30 

← ← ← WKK     30 

← ← ← WKK     30 

Seminarium 
interdyscyplinarne, 

specjalistyczne, 
kierunkowe 

   SI     30 

  SI      30 

Języki obce ← SJO → →     ≤ 150 

Praktyki zawodowe 
(90 lub 30 

godz./sem) 
← PZ ← PZ PZ → ← PZ 

120 
÷ 

360 
Kursy powinny być zrealizowane do końca drugiego roku studiów. 



PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE  [PP]  ( łącznie 90 godz.) 
 

1. AUA 0225w – Architektura i inżynieria,  
prowadzący - prof. Zbigniew Bać (30 h) 

2. AUA 0313 - Urbanistyka przestrzeni publicznych   
prowadzący – dr hab. Robert Masztalski (30 h) 

 
WYDZIAŁOWE  KURSY  KIERUNKOWE  [WKK]    (łącznie 90 godz.)     
 

1. AUA 0138 - Humanizacja zespołów mieszkaniowych.  
prowadzący -  prof. Zbigniew Bać (30 h) 

2. AUA 0205 - Badania architektury historycznej.  
prowadzący - prof. Ewa Łużyniecka (30 h) 

3. AUA 0224w - Architektura współczesna – koniec XX wieku.  
prowadzący - prof. Waldemar Wawrzyniak (30 h) 

4. AUA 0209 - Regionalizm w architekturze schronisk i zajazdów na obszarze Sudetów.  
prowadzący - prof. Jacek Suchodolski (30 h) 

 (Architektur von Sudeten Gebirgsbauden und Gasthäusern) 
 
PRZEDMIOTY  HUMANISTYCZNO-MENADŻERSKIE  [PHM]      (łącznie 60 godz.) 
 

1. AUA 0305 - Polska a Europa. Wybrane zagadnienia z historii architektury i urbanistyki czasów średniowiecza.   
prowadzący - Dr hab. Małgorzata Chorowska (30 h) 

2. AUA 0193 - Historia architektury europejskiej (od antyku do klasycyzmu). 
prowadzący - prof. Hanna Kozaczewska Golasz (30 h) 

 
SEMINARIA  INTERDYSCYPLINARNE  (łącznie 60 godz.)  
 

1. AUA 0314 - Metody opracowywania badań naukowych.  
Prowadzący – prof. Ewa Łużyniecka (30 h) 

2. AUA 0314 – Metodologia pracy naukowej.  
Prowadzący – prof. Ernest Niemczyk (30 h) 



Język obcy nowożytny do 150 godzin – realizowany w Studium Języków Obcych [SJO], zakończony egzaminem. 
 
Praktyki zawodowe – w formie zajęć dydaktycznych prowadzonych samodzielnie przez doktoranta lub na zasadzie 
uczestniczenia w ich prowadzeniu –  po 90 godzin w każdym roku akademickim, w którym doktorant otrzymuje stypendium 
doktoranckie, albo po 30 godzin w każdym roku akademickim, w którym doktorant nie otrzymuje stypendium.  
 
UWAGI 
 

1. Kierownik studiów doktoranckich może wyrazić zgodę na  indywidualnie umotywowane  i zatwierdzone  przez opiekuna 

naukowego odstępstwa od  programu uchwalonego przez Radę Wydziału. 

2. Za zgodą Kierownika studiów doktoranckich doktoranci Wydziału Architektury mogą w ramach kursów uczestniczyć w 

zajęciach organizowanych na innych uczelniach wyższych (np. Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych, 

Uniwersytet Przyrodniczy) pod warunkiem, iż wybrane zajęcia są związane z zakresem pisanej dysertacji lub pomocne w jej 

pisaniu oraz wyraża na to zgodę Promotor. 

3. W ramach seminariów interdyscyplinarnych doktorant Wydziału Architektury może zaliczyć seminaria w jednostkach 

organizacyjnych Wydziału. Warunkiem zaliczenia jest potwierdzone w nich uczestnictwo. 

 


