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R E K T O R  

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 26/2017 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia ramowych efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki 

Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2017/2018 

§ 1 

 

Zgodnie z uchwałą Senatu nr 91/6/2016-2020 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie 

określenia ramowych efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki 

Wrocławskiej określa się ramowe efekty kształcenia dla studiów doktoranckich 

prowadzonych na Wydziałach: Architektury, Budownictwa Lądowego i Wodnego, 

Chemicznym, Elektroniki, Elektrycznym, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Inżynierii 

Środowiska, Informatyki i Zarządzania, Mechaniczno-Energetycznym, Mechanicznym, 

Podstawowych Problemów Techniki, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Matematyki, 

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia Wewnętrznego. 

 

§ 2 

 

Rady wydziałów na podstawie określonych ramowych efektów kształcenia dla studiów 

doktoranckich przyjmują lub uzupełniają i przyjmują ramowe efekty kształcenia, określając 

zakładane efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych w obszarach wiedzy, 

dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych lub dla interdyscyplinarnych studiów 

doktoranckich. 

 

§ 3 

 

Poszczególne zakładane efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, są uzyskiwane w okresie odbywania studiów trzeciego stopnia, poprzez 

realizowanie programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenie badań naukowych, oraz    

w drodze przeprowadzonego przewodu doktorskiego i uzyskania kwalifikacji trzeciego 

stopnia. 

 

§ 4 

 

Określone lub określone i uzupełnione efekty kształcenia odnoszą się do nowych programów 

kształcenia, w tym prowadzenia badań naukowych, które są realizowane od roku 

akademickiego 2017/2018. 

 

§ 5 

 

Dla studiów doktoranckich rozpoczętych przed: 

1) 1 październikiem 2016 roku obowiązują efekty kształcenia określone w Zarządzeniu 

Wewnętrznym 9/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia efektów 
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kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku 

akademickiego 2012/2013; 

2) 1 październikiem 2017 roku obowiązują efekty kształcenia określone w Zarządzeniu 

Wewnętrznym 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów 

kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku 

akademickiego 2016/2017. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

  Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas 


