
                                                

RAMOWA PROBLEMATYKA BADAWCZA / KSZTAŁCENIA  

W SZKOLE DOKTORSKIEJ   

 

1.1. Dane podstawowe:  

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ :  

SZKOŁA DOKTORSKA W ASP  W WARSZAWIE 

 

KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ ZAPEWNIA OSIĄGNIĘCIE 

ZAKŁADANYCH EFEKTÓW WŁAŚCIWYCH DLA DYSCYPLINY: 

SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI NA POZIOMIE 8 PRK. 

 

FORMA KSZTAŁCENIA: STACJONARNA 

OPŁATA:  NIE   

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA KSZTAŁCENIE :  

SZKOŁA DOKTORSKA 

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA: 8 SEMESTRÓW 

 

ZGODNOŚĆ KSZTAŁCENIA Z MISJĄ UCZELNI I STRATEGIĄ JEJ  ROZWOJU  

Program kształcenia w  Szkole Doktorskiej ASP w Warszawie został stworzony zgodnie z misją 

Uczelni, która kształci i wychowuje studentów i doktorantów w duchu humanizmu i tolerancji, 

zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki, przygotowując  ich do samodzielnego, 

odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury, nauki i 

sztuki.   

 

 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KSZTAŁCENIA I SYLWETKI ABSOLWENTA  

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej przygotowuje doktorantów do pracy o charakterze 

badawczym, artystycznym i dydaktycznym oraz prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się 

na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Umożliwia także doktorantom poszerzenie wiedzy 

o problematykę spoza obszaru dyscypliny, w ramach której prowadzą swoje badania. 

Zakłada się, że poprzez realizację interdyscyplinarnego programu zostaną osiągnięte efekty 

uczenia się w zakresie: 

a) wiedzy na zaawansowanym poziomie dla dziedziny sztuka, dyscypliny artystycznej sztuki 

plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki w danej 

dyscyplinie  odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań, 

b) znajomości metodologii prowadzenia badań naukowych w obszarze teorii i praktyki 

dotyczącej studiowanej dyscypliny w tym metod badań naukowych wykorzystujących obecnie 

dostępne technologie  

c) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności artystycznej i naukowo-

badawczej.  



 

Realizacja programu kształcenia w Szkole Doktorskiej opiera się na czterech  modułach 

zorganizowanych zajęć obowiązkowych i fakultatywnych oraz na własnej pracy artystyczno-

badawczej doktorantów.  

Indywidualna praca badawcza, prowadzona pod kierunkiem promotora jest jedną z 

najważniejszych części programu, a zorganizowane zajęcia obowiązkowe i fakultatywne mają 

stanowić jej merytoryczne wsparcie.  

Doktoranci mają prawo do uczestniczenia we wszystkich wykładach prowadzonych w uczelni. 

Ponadto są uprawnieni do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie oraz z wyposażenia Akademii zgodnie z obowiązującymi zasadami lub 

na warunkach obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej.  

Doktoranci mają prawo do udziału w programie międzyuczelnianej wymiany doktorantów, 

wyjazdów na staże i stypendia, w tym za granicę do uczelni prowadzących kształcenie na 8 

poziomie ERK, instytucji naukowych lub kulturalnych w ramach programów europejskich 

(Erasmus) lub  innych umów międzynarodowych.  

Zaleca się uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych seminariach, konferencjach 

i sympozjach oraz warsztatach i plenerach.  

Kształcenie w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej do  rady 

dyscypliny wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

Stosowne zaświadczenie o wszczęciu postępowania przedstawia się  Dyrektorowi Szkoły 

Doktorskiej. 

  

WYMAGANIA WSTĘPNE:  

Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, 

magistra sztuki albo równorzędny, albo uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka 

obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi 

znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,  a także posiada 

samodzielny, udokumentowany dorobek artystyczny i kwalifikacje pozwalające na 

przygotowanie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki plastyczne i  konserwacja dzieł 

sztuki oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. 

 

REKRUTACJA  

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursowego egzaminu prowadzonego przez komisję 

rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora, w trakcie której kandydaci prezentują dokumentację 

dorobku artystycznego oraz projekt tematu artystyczno-badawczego. 

Szczegółowe wymagania i procedura egzaminów są  ogłaszane w uchwale rekrutacyjnej na 

dany rok akademicki. 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE:  

Praktyka dydaktyczna realizowana jest przez okres sześciu semestrów w jednostkach 

uzgodnionych z promotorem. Polega na uczestnictwie w prowadzeniu zajęć ze studentami lub 

na samodzielnym ich prowadzeniu,  w wymiarze nie większym niż 60 godzin dydaktycznych 

rocznie. 



  

1.2. Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana programowi kształcenia w szkole 

doktorskiej:  

Łączny wymiar zajęć objętych programem kształcenia w Szkole Doktorskiej odpowiada 41-

43 punktom ECTS w tym:    

 - 15 punktom ECTS - grupie przedmiotów obowiązkowych (Moduł I i II), 

 - 26 punktom ECTS  - własnej pracy artystyczno-badawczej doktoranta, prowadzącej do 

przygotowania rozprawy ( Moduł III)                                                                 

-  2  punktom ECTS - grupie przedmiotów fakultatywnych ( Moduł IV),  

                                                                                                                           

Szczegółowe przypisanie punktów ECTS poszczególnym przedmiotom i modułom zawiera 

plan kształcenia w Szkole Doktorskiej. Roczny bilans punktów ECTS dla danego przedmiotu 

musi wyrażać się liczbą całkowitą.  

 

1.3. Program kształcenia wraz z podziałem na rodzaje zajęć:  

1. Program kształcenia rozłożony jest na cztery lata i podzielony na cztery zintegrowane 

moduły tematyczne obejmujące 980 godziny zajęć zorganizowanych, na co składa się 440 

godzin zajęć obowiązkowych, wliczając w to  140 godzin praktyki  dydaktycznej, 480 godzin 

zajęć obowiązkowych specjalistycznych oraz 60 godzin zajęć fakultatywnych.  

Doktoranci są zobowiązani do prowadzenia w trakcie całego programu kształcenia własnej 

pracy badawczej, zgodnie z przyjętym indywidualnym planem badawczym. 

 

2. Zajęcia zostały zgrupowane w czterech modułach : 

 

- Moduł I – (podstawowy) stanowi blok zajęć o  charakterze teoretycznym  obejmującym 

wykłady, seminaria, konwersatoria i konsultacje z zakresu filozofii, estetyki, teorii i historii 

sztuki, antropologii kultury, etyki,  prawa autorskiego oraz praktykę dydaktyczną  

realizowaną w pracowni promotora lub w innych jednostkach dydaktycznych ASP, na innych 

uczelniach krajowych i zagranicznych oraz w ramach internacjonalizacji procesu kształcenia.  

Zajęcia z tej grupy mają na celu wyposażenie doktoranta w pełen zakres kompetencji 

odnoszących się do wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i 

artystycznych oraz - w konsekwencji - przygotowanie do sformułowania indywidualnego 

programu badawczego w kontekście studiowanej dyscypliny. 

- Moduł II – (kierunkowy) stanowi blok zajęć o charakterze praktycznym obejmujących 

historię i współczesność dyscypliny, jej podstawy teoretyczne oraz kontekst sztuk 

plastycznych, projektowych i konserwację dzieł sztuki; praktykę naukową i artystyczną 

prowadzoną w części wspólnej oraz w subdyscyplinach; metodologię dyscypliny w kontekście 

badań naukowych i procesu twórczego, w zakresie kształcenia kolegialnego (przygotowanie 

indywidualnego planu badawczego, programu kształcenia, koncepcji pracy doktorskiej, opisu 

pracy doktorskiej oraz wnioskowania o środki na badania naukowe); metodologię dyscypliny 

w kontekście studiowanej subdyscypliny oraz zasady współpracy instytucjonalnej i biznesowej 



w ramach realizowanych projektów badawczych i artystycznych, także w ramach projektów 

międzynarodowych. 

Zajęcia z tej grupy mają na celu dostarczenie doktorantowi podstawy do indywidualnego 

określenia kontekstu artystycznego, projektowego bądź naukowego w dyscyplinie i 

subdyscyplinie, a w konsekwencji powinny stanowić fundament do określenia kontekstu 

teoretycznego rozprawy doktorskiej.  

 

- Moduł III  –  (specjalistyczny) umożliwia  wybór pracowni specjalistycznej oraz realizację 

rozprawy doktorskiej pod opieką wybranego promotora z wykorzystaniem wiedzy z różnych 

dziedzin nauki i subdyscyplin sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i 

innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów teoretycznych i artystycznych lub 

wykonywania zadań o charakterze badawczym ; seminarium kierunkowe (z promotorem), 

seminarium doktoranckie w zakresie wybranego programu; kształcenie tzw. umiejętności 

miękkich — kreatywności, zarządzania czasem, komunikatywności oraz umiejętności pracy 

w zespole; upowszechnianie wyników badań, inicjowanie debat, uczestniczenie w dyskursie 

naukowym oraz uczestniczenie w krajowym i międzynarodowym życiu artystycznym.  

W ramach modułu została uwzględniona własna praca artystyczno-badawcza doktoranta oraz 

opracowanie rozprawy doktorskiej. 

- Moduł IV – (fakultatywny) umożliwia wybór fakultatywnej pracowni  kształcenia 

uzupełniającego (wybieraną spośród oferty pracowni specjalistycznych ASP w Warszawie), 

poszerzającej zakres rozprawy doktorskiej i nadającej jej charakter interdyscyplinarny; 

organizowanie rozwoju innych osób, opracowywanie programów kształcenia lub szkolenia, 

inicjowanie działań na rzecz szeroko pojmowanego interesu publicznego. 

 

3. Zajęcia kursowe, jako wspólne dla wszystkich doktorantów mają na celu wyposażenie 

słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia teoretycznej 

refleksji towarzyszącej badaniom artystycznym,  przygotowują do stworzenia indywidualnego 

planu badawczego oraz rozprawy doktorskiej. Są to: 

- Historia sztuki – seminarium i konwersatoria. Słuchacz buduje historyczną perspektywę 

prowadzonego przez siebie projektu badawczego. Zaliczenie semestru z oceną. 

- Filozofia kultury – seminarium i konwersatoria. Słuchacz buduje filozoficzny kontekst 

prowadzonego przez siebie projektu badawczego. Zaliczenie semestru z oceną. 

- Estetyka i teoria sztuki – seminarium i konwersatoria. Słuchacz buduje  kontekst estetyki i 

teorii sztuki do prowadzonego przez siebie projektu badawczego. Zaliczenie semestru z 

oceną. 

- Prawo autorskie- wykłady dające wiedzę i umiejętności pozwalające na ochronę prawną 

wartości intelektualnych wypracowanych w ramach projektów badawczych i artystycznych. 

Zaliczenie semestru z oceną. 

4. Seminarium doktoranckie – słuchacz nabywa umiejętności formułowania własnego 

stanowiska artystycznego w związku z tematem projektu badawczego. Zaliczenie semestru z 

oceną. 



5. Metodologia prac badawczych przygotowuje do samodzielnej pracy badawczej i 

opracowania teoretycznej części rozprawy doktorskiej. Zajęcia prowadzone są w okresie 

sześciu semestrów, w tym: 

- Determinanty dzieła. Seminarium przygotowujące do prowadzenia autoanalizy poczynań 

twórczych oraz prowadzenia racjonalnego namysłu nad dziełem sztuki powstającym w 

ramach projektu badawczego. Zaliczenie semestru z oceną. 

- Metodologia tekstów teoretycznych i biblioteczna. Seminarium i konsultacje 

przygotowujące do tworzenia rozprawy naukowej oraz korzystania ze współczesnych 

narzędzi kwerendy bibliograficznej. Zaliczenie semestru z oceną. 

- Współpraca instytucjonalna i biznesowa, projekty badawcze i artystyczne. Ćwiczenia 

przygotowujące do zarządzania kulturą,  podejmowania współpracy z instytucjami, 

organizacjami i firmami kultury oraz z biznesem, jak również do tworzenia i zarządzania 

projektami artystycznymi i badawczymi, aplikowania do programów konkursowych. 

Zaliczenie semestru z oceną. 

6. Wykłady monograficzne obejmują zróżnicowaną tematykę z zakresu sztuki, humanistyki i 

innych obszarów wiedzy. Są organizowane centralnie jako zajęcia wspólne w okresie dwóch 

pierwszych semestrów. Nauczyciel prowadzący przedmiot dorocznie buduje program 

wykładów na podstawie analizy tematów badawczych i konsultacji z samorządem 

doktorantów. Zaprasza prelegentów reprezentujących dziedziny wiedzy i umiejętności 

adekwatne do powyższych ustaleń. Czuwa nad merytorycznym poziomem wykładów i może 

zaprosić praktyków nie posiadających stopni naukowych. Zaliczenia semestru z oceną 

dokonuje nauczyciel prowadzący. 

7. Zajęcia fakultatywne w ramach kursów przygotowanych przez wydziały odnoszą się do 

zagadnień związanych bezpośrednio lub pośrednio z poszczególnymi kierunkami. Ich formy i 

zawartość są kształtowane w zgodzie z bieżącymi potrzebami wynikającymi z analizy aktualnie 

prowadzonych projektów badawczych. Odbywają się w okresie czterech semestrów. Zaliczenie 

semestru z oceną na podstawie uczestnictwa w zajęciach macierzystego wydziału. Oferty 

wydziałowe lub ich części mogą być łączone za porozumieniem stron.  

8. Metodyka, propedeutyka i praktyka dydaktyczna. Seminarium przygotowuje do tworzenia 

programów nauczania, formułowania i prowadzenia realizacji tematów i zadań studyjnych, w 

szczególności w szkolnictwie artystycznym. Zapewnia merytoryczne wsparcie praktyki 

dydaktycznej. Zaliczenie semestru z oceną. 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej akceptuje  merytoryczne i ilościowe wymogi tekstów 

zaliczeniowych ustanawiane przez nauczycieli prowadzących zajęcia teoretyczne, w celu ich 

koordynacji. 


