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1. Komu potrzebne są studia doktoranckie?
1.1 Uczestnicy studiów doktoranckich
 Doktorat wiąże się z odkrywaniem nowej wiedzy, kreowaniem
otaczającej rzeczywistości, rozwojem nowych umiejętności.
 Doktorat wymaga głębi zrozumienia, jakości i wysokich standardów w
pracy dlatego wiąże się z prestiżem społecznym.
 Stopień naukowy stwarza możliwość niezależności i autonomii w
pracy.
 W niektórych branżach stopień naukowy wpływa istotnie na
wysokość wynagrodzenia.
- Przygotowanie doktoratu jest wymagające intelektualnie
intelektualnie,
wyczerpujące fizycznie oraz emocjonalnie.
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1.2 Instytucje sektora nauki i szkolnictwa wyższego
 Studia III stopnia jako narzędzie przygotowania przyszłych kadr.
 Studia III stopnia zwiększają potencjał kadrowy oraz badawczy
instytucji.
 Mobilność
ob ość absolwentów
abso e tó stud
studiów
ó do
doktoranckich
to a c c cczyni
y ich
c
ambasadorami jednostki w kraju i na świecie. Ułatwia nawiązywanie
kontaktów i współpracy z innymi jednostkami naukowymi.
 Absolwenci pracujący w biznesie przełamują bariery pomiędzy
środowiskiem gospodarczym a światem nauki.
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1.3 Społeczeństwo
 Dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy potrzebne są wysoko
wykwalifikowane kadry zarówno w uczelniach jak i biznesie.
 Rozwój takich gałęzi gospodarki jak biotechnologia, chemia,
medycyna, farmacja, telekomunikacja, inżynieria materiałowa,
i ż i i środowiska
inżynieria
ś d i k ititp. wymaga efektów
f któ kkształcenia
t ł
i właściwych
ł ś i
h III
cyklowi.
 Doktorzy potrzebni są aby wpływać na zmiany społeczne związanie
ze starzeniem się społeczeństwa, rozwojem ekonomii, technologii.
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1.4 Środowisko gospodarcze
 Karsten Vandrup, Manager of Strategic Planning, Nokia “We are dependent
on innovation. We look for specific skills when recruiting... PhD graduates can
actt as a bridge
b id b
between
t
universities
i
iti and
d iindustry,
d t h
helping
l i tto promote
t
technology transfer and a knowledge flow in both directions."
Dr Harry Kelly, Chemistry Operations Manager, GlaxoSmithKline, “Together
Together
Dr
with high levels of innovation, creativity and ability to solve complex
problems…PhD…enhances transferable skills such as communication skills
and the abilityy to work in a team,, both of which are critical to the achievement of
our drug discovery programmes.”

2. Jakie powinny być studia doktoranckie?
2.1 Orientacja akademicka
 Liczba osób uzyskujących stopnie naukowe jest większa niż kadry
naukowej rekrutowanej przez uczelnie, doktoranci kształceni są wiec w
głównej mierze na potrzeby „rynku
rynku”.
 Uwzględnienie w programach studiów doktoranckich rozwoju
miękkich kompetencji „survival kit”:
 Umiejętności organizacyjne, zarządcze, kierownicze
yj
 Zdolności komunikacyjne
 Umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym i
miedzykulturowym
 Zarządzanie projektami
 Zdolności negocjacyjne
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2.2 Orientacja zawodowa
 Doktorat musi spełniać deskryptory właściwe studiom III stopnia.
 Celem studiów jest rozwój kompetencji zawodowych studenta
poprzez prowadzenie badań naukowych, których rezultatem jest
zdobywanie nowej wiedzy praktycznej.
 Tematyka studiów obejmuje aktualne wyzwania społeczne lub
gospodarki opartej na wiedzy.
 Dobrze jeżeli studenci posiadają już solidny bagaż doświadczeń
zawodowych.
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