
Zasady obowiązujące doktorantów, którzy rozpoczęli Studia 
Doktoranckie przed 1.10.2012 r. 

 
 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi Studia Doktoranckie 
w zakresie specjalności: geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, geoinformacja  
i kartografia, gospodarka przestrzenna, ochrona i kształtowanie środowiska, studia regionalne. 
 
Indywidualną pracę naukową doktoranci prowadzą pod kierunkiem opiekuna (promotora). 
Każdy doktorant zobowiązany jest do zaliczenia w toku studiów 390 godz. zajęć: 

 210 godz. zajęć zorganizowanych w jednostce (120 godz. seminarium doktoranckie, 90 godz. 
wykładów), 

 60 godz. zajęć dla doktorantów z platformy COME, 

 120 godz. zajęć do wyboru w konsultacji z opiekunem naukowym w jednostce lub poza nią 
(wykłady, ćwiczenia, laboratoria związane z tematem rozprawy). 

 
Doktoranci są ponadto zobowiązani uczestniczyć w seminariach prowadzonych w zakładach  
/ katedrach / instytutach WGSR, do których są przypisani ze względu na opiekuna naukowego  
i prowadzone zajęcia dydaktyczne. 
 
Doktorant jest zobowiązany przynajmniej raz w roku do przedstawienia w obecności opiekuna 
naukowego postępów w realizacji rozprawy doktorskiej przed Radą SD. 
 
Otwarcia przewodu doktorskiego może nastąpić najwcześniej po zaliczeniu I roku studiów,  
na podstawie wniosku uczestnika studiów doktoranckich do Rady Wydziału popartego rozwiniętą 
informacją opiekuna naukowego (koncepcja rozprawy, stopień jej zaawansowania, prezentacja na 
forum zakładu/katedry/instytutu, plan dalszych badań uczestnika studiów doktoranckich, publikacje 
doktoranta, udział w konferencjach). 
 
 

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH 
I ROK 

Tytuł zajęć Zima Lato Zaliczenie 

Metodologia i współczesne kierunki badań 

geograficznych (1) 

  30 E 

Zajęcia ogólne dla doktorantów UW do wyboru 

(COME) 

30   z 

Zajęcia do wyboru związane z tematem 

rozprawy 

30   z 

Logika   30 z 

Seminarium doktoranckie   30 z 

Ogółem 60 90   

 II rok 

Tytuł zajęć Zima Lato Zaliczenie 

Metodologia i współczesne kierunki badań 

geograficznych (2) 

30   E 

Zajęcia ogólne dla doktorantów UW do wyboru 

(COME) 

  30 z 

Zajęcia do wyboru związane z tematem 

rozprawy 

  30 z 

Seminarium doktoranckie   30 z 

Ogółem 30 90   



 III rok 

Tytuł zajęć Zima Lato Zaliczenie 

Zajęcia do wyboru związane z tematem 

rozprawy 

30 30 z 

Seminarium doktoranckie   30 z 

Ogółem 30 60   

 IV rok 

Tytuł zajęć Zima Lato Zaliczenie 

Seminarium doktoranckie   30 z 

Ogółem   30   

 

 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBYWANIA STUDIÓW  STACJONARNYCH 

1. Ocena postępów uczestnika studiów doktoranckich odbywa się corocznie. 
Kolejne lata studiów są zaliczane na podstawie 
 
a) sprawozdania zawierającego informacje o postępach w realizacji pracy doktorskiej, studiach 
literaturowych, publikacjach, konferencjach oraz prowadzonych zajęciach  dydaktycznych wraz  
z opinią opiekuna, 
b) prezentacji stopnia zaawansowania pracy doktorskiej przed Radą SD,   
c) wpisanych do indeksu zaliczeń i zdanych egzaminów na stopień, z wyjątkiem seminarium 
doktoranckiego, 
d) dodatkowych, wyszczególnionych dalej, kryteriów na  II  lub III  roku  (publikacje, udział  
w konferencjach z referatem, zdane egzaminy z języka obcego i przedmiotu do wyboru),   
e) doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie są zobowiązani do przeprowadzenia  
do 90 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu roku. 

 
2. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów uzyskuje doktorant, który nie spełnił jednego  
z następujących wymagań przewidzianych programem studiów:  
 
a) nie zaliczył wymaganych tokiem studiów przedmiotów  (maksymalnie dwóch), 
b) uzyskał negatywną ocenę postępów (tzn. ocenę niższą niż 40% maksymalnej liczby  
    punktów) w realizacji pracy doktorskiej,      
c) nie uczestniczył w żadnej konferencji z referatem albo posterem lub nie przygotował  
    wymaganej liczby publikacji na II lub III roku studiów. 
d) nie zdał egzaminu z języka obcego i z dodatkowej dyscypliny naukowej do końca III roku  
    studiów. 
 
3. Doktorant z wpisem warunkowym jest zobowiązany do realizacji nie wypełnionych zadań  
w kolejnym roku studiów. 
 
4. Uzyskanie wpisu warunkowego uniemożliwia  przyznanie stypendium doktoranckiego i stypendium 
za wyniki w nauce na kolejny rok studiów. 
 
5. Kierownik SD skreśla doktoranta z listy uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w każdym 
z następujących przypadków: 
a) nie zaliczenia bezwarunkowo więcej niż jednego roku studiów, 
b) rezygnacji ze studiów 
c) nie zaliczył w ciągu roku więcej niż jednego przedmiotu wymaganego tokiem studiów.    
d) nie spełnił więcej niż jednego z wymienionych w pkt. 2 wymagań przewidzianych  
    programem studiów. 
 
6. Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich uzyskuje doktorant, który  zdał wszystkie 
przewidziane programem studiów egzaminy, uzyskał wymagane zaliczenia oraz odbył przydzielone 
mu zajęcia dydaktyczne. 



  
7. Doktorant, który spełnił warunki niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia studiów 
doktoranckich i w czasie studiów otworzył przewód doktorski, ale nie obronił pracy  doktorskiej  
nie ponosi opłat z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli obrona nastąpiła w ciągu dwóch lat  
od ukończenia studiów.  
 
I rok 
a) zaliczenie wymaganych zajęć: 
   Zajęcia ogólne  z platformy COME  (30 godz.), 
   Logika  (30 godz.), 
   Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (1) (30 godz.) 
   Seminarium doktoranckie  (30 godz.). 
b) pozytywna ocena prezentacji konspektu pracy doktorskiej w obecności opiekuna przed 
      Radą SD. 
 
II rok 
a)    zaliczenie zajęć: 
     Zajęcia ogólne do wyboru z platformy COME   (30 godz.) 
     Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2) (30 godz.) 
     Zajęcia do wyboru związane z tematem pracy  (30 godz.) 
     Seminarium doktoranckie  (30 godz.) 
b)  pozytywna ocena prezentacji stopnia zaawansowania pracy doktorskiej na seminarium 
doktoranckim przed Radą SD w obecności opiekuna naukowego, 
c) przygotowanie (opublikowanie lub przyjęcie do druku przez wydawnictwo), co najmniej dwóch 
publikacji, w tym jednego artykułu recenzowanego, 
d) uczestnictwo z referatem lub posterem w jednej konferencji naukowej. 
 
III rok  
a) zaliczenie zajęć:  
    Zajęcia do wyboru związane z tematem rozprawy doktorskiej (60 godz.)  
    Seminarium doktoranckie (30 godz.) 
b) zdanie egzaminu  z języka obcego, 
c) zdanie egzaminu z dodatkowej dyscypliny naukowej,  
d)   pozytywna ocena prezentacji stopnia zaawansowania pracy doktorskiej na seminarium 
doktoranckim przed Radą SD w obecności opiekuna naukowego, 
e)    przygotowanie (opublikowanie lub przyjęcie do druku przez wydawnictwo), co najmniej dwóch 
publikacji, w tym jednego artykułu recenzowanego,  
f)    uczestnictwo z referatem lub posterem w jednej konferencji naukowej. 
 
IV rok  
a) zaliczenie zajęć:  
     Seminarium doktoranckie (prezentacja rozprawy doktorskiej)  
b) do końca IV roku studiów uczestnik studiów doktoranckich powinien złożyć pracę  
     doktorską z wnioskiem do Rady Wydziału o przyjęcie rozprawy i wyznaczenie recenzentów.  

 


