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Studia wyższe trzeciego stopnia

prowadzone 
na kierunku matematyka

w zakresie matematyka

Specjalizacja 
zawodowa

---

Długość 
studiów 4 lata (8 semestrów)

Uzyskiwany 
stopień  naukowy doktor matematyki

Warunki przyjęcia 
na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu magistra lub równoważnego dyplomu 
uzyskanego zagranicą. Kandydat odbywa rozmowę kwalifikacyjną w obecności kierownika studiów 
doktoranckich, potencjalnego opiekuna naukowego, jeśli takiego posiada, oraz wybranych 
samodzielnych pracowników naukowych Wydziału. 
Kierownik studiów doktoranckich może w uzasadnionych przypadkach zadecydować o przyjęciu 
kandydata od razu na wyższy rok studiów (sudia doktoranckie w innej uczelni, zaawansowana 
rozprawa doktorska, itp.).

Standardy 
kształcenia

Istotą koncepcji studiów jest  połączenie systemu tutorialnego z elementami klasycznego 
kształcenia.

Syylwetka 
absolwenta

Studia przygotowują przyszłych pracowników instytucji akademickich do pełnienia podwójnej roli 
badacza i nauczyciela w szkolnictwie wyższym. Studia doktoranckie przeznaczone są także dla osób 
nie planujących podjęcia pracy w instytucji naukowej lub w szkolnictwie wyższym, 
zainteresowanych istotnym pogłębieniem wiedzy uzyskanej w czasie dwóch pierwszych stopni 
kształcenia.

Uzyskiwane 
kwalifikacje 
oraz uprawnienia 
zawodowe

Uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w dziedzinie matematyki potwierdzone odpowiednim 
dyplomem.

Uzyskane w 
ramach studiów 
efekty 
kształcenia. 

1. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę na temat dyscypliny matematyki, w której się doktoryzuje, 
w szczególności zna historyczne tło rozwoju danej specjalności, zna i swobodnie operuje 
ugruntowanym materiałem zawartym w podręcznikach i monografiach z danej specjalności, 
orientuje się w zawartości najnowszych artykułow badawczych z danej dyscypliny, zna główne 
kierunki współcześnie prowadzonych badań i posiada wystarczającą wiedzę do podjęcia 
samodzielnej lub zespołowej pracy badawczej w jednym z tych kierunków.
2. Absolwent zna i rozumie powiązania działu matematyki, w którym się specjalizuje z innymi 
specjalnościami matematycznymi oraz z innymi naukami ścisłymi.
3. Absolwent potrafi samodzielnie zapoznać się z treścią artykułów naukowych ze swojej tematyki 
oraz potrafi je zreferować w jasny i przejrzysty sposób w formie prezentacji na seminarium 
naukowym, sympozjum lub konferencji.
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4. Absolwent potrafi samodzielnie zredagować pracę naukową prezentującą nowe wyniki w 
dziedzinie matematycznej, w której się specjalizuje.

Uzyskane w 
ramach studiów 
umiejętności.

5. Absolwent posiada wiedzę w swojej specjalności pozwalającą na wskazanie tematów prac 
magisterskich i licencjackich w tej specjalności oraz posiada wystarczające kwalifikacje, w tym 
interpersonalne, by pokierować samodzielnie takimi pracami.
6. Absolwent potrafi przekazać wiedzę specjalistyczną słuchaczom na każdym poziomie kształcenia 
do studiów II stopnia włącznie, oraz jest w stanie krytycznie ocenić efekty własnej pracy i pracy 
słuchaczy.
7. Absolwent potrafi przygotować i opracować program seminarium bądź proseminarium dla 
studentów I i II stopnia studiów wyższych praz potrafi wspomóc uczestników takiego seminarium w 
przygotowaniu i prezentacji referatów.
8. Absolwent potrafi pracować naukowo w zespole, w tym w zespole międzynarodowym.

Uzyskane w 
ramach studiów 
kompetencje.

9. Absolwent zna formy finansowania nauki i potrafi aktywnie współuczestniczyć w procesie 
przygotowania projektu badawczego (wniosku o grant) tak krajowego, jak i międzynarodowego.
10. Absolwen zna ogólnie normy prawne regulujące życie szkoły wyższej oraz wie gdzie znależć w 
razie potrzeby bardziej szczegółowe informacje z tego zakresu.
11. Absolwent swobodnie posługuje się nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, potrafi obsługiwać 
komputer i urządzenia peryferialne, swobodnie redaguje teksty matematyczne z użyciem 
specjalistycznego edytora, potrafi przygotować i przedstawić prezentację multimedialną oraz 
utworzyć stronę internetową.
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