Program Studiów Doktoranckich Geografii
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku akademickim 2017/2018

I rok
semestr 1
pkt ECTS
zajęcia obowiązkowe:

BHP i ochrona przeciwpożarowa

(szkolenie internetowe)

zal.

bez oceny

Seminarium

15 godz.

zal.

na ocenę

1

*Statystyka w badaniach geograficznych

30 godz.

zal.

na ocenę

3

*Zastosowanie technik komputerowych w geografii

30 godz.

zal.

na ocenę

2

Seminarium

20 godz.

zal.

na ocenę

1

*Statystyka przestrzenna

24 godz.

zal.

na ocenę

2

*Academic writing

30 godz.

zal.

na ocenę

3

Kurs dydaktyki

30 godz.

zal.

na ocenę

5

bez oceny

2

semestr 2
zajęcia obowiązkowe:

zajęcia fakultatywne:

Praktyka zawodowa

min. 10 godz.
zal.
(rozliczana w skali roku)

*zajęcia zostaną zrealizowane w roku akademickim 2018/2019

Zajęcia indywidualne:
Badania związane z realizacją rozprawy doktorskiej
Wybrane wykłady uzupełniające (zgodne z tematyką pracy doktorskiej, po uzgodnieniu
z promotorem)
Przygotowanie materiałów do publikacji (artykułów, recenzji)
Udział w bieżących pracach Zakładu, którym jest realizowana rozprawa
Aktywny udział w konferencjach i warsztatach krajowych i zagranicznych
Udział w zebraniach naukowych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego i spotkaniach towarzystw
naukowych

Wszystkie przedmioty powinny być wpisywane do indeksu, a uczestnictwo w nich
potwierdzone podpisem prowadzącego zajęcia. Zaliczenia roku dokonuje Kierownik.
Po zakończeniu semestru letniego Studiów Doktoranckich obowiązuje złożenie pisemnego
rocznego sprawozdania, zaakceptowanego przez promotora (wg obowiązującego formularza
dostępnego na stronie IGRR „Karta przebiegu studiów doktoranckich”), w terminie do 30 lipca.
Jednakże dla usprawnienia obiegu dokumentów Instytut wymaga złożenia indeksu oraz 1 strony
sprawozdania uzupełnionego o wpisy zaliczeń z poszczególnych zajęć zrealizowanych w semestrze
zimowym, w terminie do 19.02.2018r.

Program Studiów Doktoranckich Geografii
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku akademickim 2017/2018

II rok
semestr 3
pkt ECTS
zajęcia obowiązkowe:

Seminarium

15 godz.

zal.

na ocenę

2

Wykład fakultatywny 1
(Problemy polityki rozwoju lokalnego i regionalnego)

15 godz.

zal.

na ocenę

1

30 godz.

zal.

na ocenę

2

Seminarium

20 godz.

zal.

na ocenę

2

Wykład fakultatywny 2
(Współczesne problemy kształtowania środowiska)

12 godz.

zal.

na ocenę

1

bez oceny

2

zajęcia fakultatywne:

**Filozofia

semestr 4
zajęcia obowiązkowe:

zajęcia fakultatywne:

Praktyka zawodowa

min. 10 godz.
zal.
(rozliczana w skali roku)
**zajęcia zostaną zrealizowane w semestrze letnim 2017/2018

Do końca II r. studiów należy spełnić kryteria do otwarcia przewodu doktorskiego

Zajęcia indywidualne:
Badania związane z realizacją rozprawy doktorskiej
Wybrane wykłady uzupełniające (zgodnie z tematyką pracy doktorskiej, po uzgodnieniu
z promotorem)
Przygotowanie materiałów do publikacji (artykułów, recenzji)
Udział w bieżących pracach Zakładu, w którym jest realizowana rozprawa
Aktywny udział w konferencjach i warsztatach krajowych i zagranicznych
Udział w zebraniach naukowych Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego i spotkaniach towarzystw
naukowych
Wszystkie przedmioty powinny być wpisywane do indeksu, a uczestnictwo w nich
potwierdzone podpisem prowadzącego zajęcia. Zaliczenia roku dokonuje Kierownik.
Po zakończeniu semestru letniego Studiów Doktoranckich obowiązuje złożenie pisemnego
rocznego sprawozdania, zaakceptowanego przez promotora (wg obowiązującego formularza
dostępnego na stronie IGRR „Karta przebiegu studiów doktoranckich”), w terminie do 30 lipca.
Jednakże dla usprawnienia obiegu dokumentów Instytut wymaga złożenia indeksu oraz 1 strony
sprawozdania uzupełnionego o wpisy zaliczeń z poszczególnych zajęć zrealizowanych w semestrze
zimowym, w terminie do 19.02.2018r.

Program Studiów Doktoranckich Geografii
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku akademickim 2017/2018

III rok
semestr 5

pkt

ECTS

zajęcia obowiązkowe:

Seminarium

15 godz.

zal.

na ocenę

2

Wykład fakultatywny 3
15 godz.
(Wybrane zagadnienia o zmianach klimatu i jego efektach)

zal.

na ocenę

3

Po 5 sem . EGZAMIN z geografii

na ocenę

semestr 6
zajęcia obowiązkowe:

Seminarium

20 godz.

zal.

na ocenę

2

bez oceny

2

zajęcia fakultatywne:

Praktyka zawodowa

min. 10 godz.
zal.
(rozliczana w skali roku)

Ostatecznym terminem otwarcia przewodu doktorskiego jest koniec VI semestru Studiów

Zajęcia indywidualne:
Badania związane z realizacją rozprawy doktorskiej
Wybrane wykłady uzupełniające (zgodnie z tematyką pracy doktorskiej,
z promotorem)
Przygotowanie materiałów do publikacji (artykułów, recenzji)
Udział w bieżących pracach Zakładu, w którym jest realizowana rozprawa
Aktywny udział w konferencjach i warsztatach krajowych i zagranicznych

po

uzgodnieniu

Wszystkie przedmioty powinny być wpisywane do indeksu, a uczestnictwo w nich
potwierdzone podpisem prowadzącego zajęcia. Zaliczenia roku dokonuje Kierownik.
Po zakończeniu semestru letniego Studiów Doktoranckich obowiązuje złożenie pisemnego
rocznego sprawozdania, zaakceptowanego przez promotora (wg obowiązującego formularza
dostępnego na stronie IGRR „Karta przebiegu studiów doktoranckich”), w terminie do 30 lipca.
Jednakże dla usprawnienia obiegu dokumentów Instytut wymaga złożenia indeksu oraz 1 strony
sprawozdania uzupełnionego o wpisy zaliczeń z poszczególnych zajęć zrealizowanych w semestrze
zimowym, w terminie do 19.02.2018r.

Program Studiów Doktoranckich Geografii
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku akademickim 2017/2018

IV rok
pkt ECTS

semestr 7
zajęcia obowiązkowe:

Seminarium

15 godz.

zal.

na ocenę 2

20 godz.

zal.

na ocenę 2

10 godz.

zal.

bez oceny 2

s emestr 8
zajęcia obowiązkowe:

Seminarium
Praktyka zawodowa

min.

(rozliczana w skali roku)

IV rok - przedłużenie
semestr 9
Zajęcia indywidualne:
Badania związane z realizacją rozprawy doktorskiej
Wybrane wykłady uzupełniające
(zgodnie z tematyką pracy doktorskiej, po uzgodnieniu z promotorem)
Przygotowanie materiałów do publikacji (artykułów, recenzji)
Udział w bieżących pracach Zakładu, w którym jest realizowana rozprawa
Aktywny udział w konferencjach i warsztatach krajowych i zagranicznych
Udział w posiedzeniach naukowych Instytutu Geograficznego i w wybranych
posiedzeniach P.T. Geograficznego, Geofizycznego Geologicznego

s e m e s t r 10
Zajęcia indywidualne:
Badania związane z realizacją rozprawy doktorskiej
Wybrane wykłady uzupełniające
(zgodnie z tematyką pracy doktorskiej, po uzgodnieniu z promotorem)
Przygotowanie materiałów do publikacji (artykułów, recenzji)
Udział w bieżących pracach Zakładu, w którym jest realizowana rozprawa
Aktywny udział w konferencjach i warsztatach krajowych i zagranicznych
Udział w posiedzeniach naukowych Instytutu Geograficznego i w wybranych
posiedzeniach P.T. Geograficznego, Geofizycznego Geologicznego

Wszystkie przedmioty powinny być wpisywane do indeksu, a uczestnictwo w nich
potwierdzone podpisem prowadzącego zajęcia. Zaliczenia roku dokonuje Kierownik.
Po zakończeniu semestru letniego Studiów Doktoranckich obowiązuje złożenie pisemnego
rocznego sprawozdania, zaakceptowanego przez promotora (wg obowiązującego formularza
dostępnego na stronie IGRR „Karta przebiegu studiów doktoranckich”), w terminie do 30 lipca.
Jednakże dla usprawnienia obiegu dokumentów Instytut wymaga złożenia indeksu oraz 1 strony
sprawozdania uzupełnionego o wpisy zaliczeń z poszczególnych zajęć zrealizowanych w semestrze
zimowym, w terminie do 19.02.2018r.

