
I
stniej ce od dwóch lat Mi dzywydzia owe Studia 

Doktoranckie na Akademii Sztuk Pi knych im. Euge-

niusza Gepperta we Wroc awiu to propozycja roz-

woju dla osób z tytu em magistra lub innym równorz d-

nym. W post powaniu rekrutacyjnym kandydat sk ada 

portfolio, dokumentuj ce dorobek artystyczny / pro-

jektowy oraz naukowo-badawczy, a tak e proponuje 

temat i zakres pracy doktorskiej. Przedstawiony w sk a-

danej dokumentacji obszar ideowy i tematyczny obej-

mowa  powinien dzia ania artystyczne lub projektowe 

oraz naukowo-badawcze zmierzaj ce do przygotowania 

w ci gu dwóch lat studiów dorobku, który b dzie pod-

staw  do otwarcia przewodu doktorskiego, a jego konty-

nuacja umo liwi z o enie rozprawy doktorskiej do ko ca 

trzeciego roku studiów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, CZYLI BLASKI I CIENIE
Udzia  w procesie dydaktycznym, czyli praktyki zawo-

dowe to najbardziej odpowiedzialny obowi zek dokto-

ranta. W jego zakres wchodz  m.in. wyk ady dla stu-

dentów, uczestnictwo w korektach prac studenckich 

oraz przeprowadzenie ze studentami zaj . W moim 

przypadku s  to zaj cia laboratoryjne – opracowa-

nie niskotopliwych szkliw przeznaczonych do wypa ów 

raku, przeprowadzenie serii wypa ów pieców plenero-

wych typu raku, pitÞ re, pieca solnego. Doktorant zaj-

muje si  równie  organizacj  wystaw (poprowadzi am, 

jako jej kurator, wystaw  prac studentów Pracowni Ko a 

Garncarskiego Daj si  wkr ci  w Zdu skiej Woli). 

Uczestnictwo w procesie dydaktycznym to w moim 

przypadku równie  dzia alno  w Kole Naukowym 

Katedry Ceramiki. Czynny udzia  w najwa niejszych 

inicjatywach Ko a Naukowego to wspó organizacja 

Festiwalu Wysokich Temperatur, który jest wydarze-

niem corocznym, przybli aj cym szerszemu gronu od-

biorców procesy powstawania obiektów ze szk a, cera-

miki i metalu.

Ogromn  zalet  studiów doktoranckich jest mo li-

wo  korzystania ze wszystkich warsztatów, jakie ofe-

ruje uczelnia. Pos uguj c si  materia em ceramicznym, 

nie jestem ograniczona gabarytami obiektów, mam 

mo liwo  wypa u w piecach elektrycznych, gazowym, 

opalanym drewnem, plenerowych, w szerokim zakresie 

temperatur. Poza pracowni  specjalistyczn , na któr  

decyduje si  student, mo na dowolnie dobiera  pra-

cownie uzupe niaj ce, równie  te spoza swojego wy-

dzia u. Ta otwarto  studiów pozwala na do wiadcza-

nie sztuki w jej ró nych materiach i aspektach, prowo-

kuje do czenia mediów, poszerza obszary eksplora-

cji artystycznej.

TWÓRCZOŚĆ
Celem indywidualnego harmonogramu studiów dokto-

ranckich jest rozwijanie umiej tno ci, które b d  wy-

korzystywane w samodzielnej dzia alno ci badawczej, 

pracy dydaktycznej oraz dzia alno ci artystyczno-pro-

jektowej. Pozwala to na realizacj  programu i wykona-

nie kreacji autorskiej na wybrany temat. Doktorant zo-

bowi zany jest do podejmowania w asnych inicjatyw 

artystycznych, jednocze nie ma mo liwo  czynnego 

   ylwetka 
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Ogromną zaletą studiów doktoranckich 

jest możliwość korzystania ze wszystkich 

warsztatów, jakie oferuje uczelnia.
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WERONIKA LUCI SKA  studentka II roku Mi dzywydzia owych 

Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pi knych im. Eugeniusza 

Gepperta we Wroc awiu w Pracowni Ko a Garncarskiego pod kierunkiem 

prof. Katarzyny Koczy skiej-Kielan, opiekuna artystycznego

udzia u w wydarzeniach inicjowanych przez uczelni . 

Dotychczas odby a si  wspólna wystawa doktorantów 

w postindustrialnej przestrzeni dawnej fabryki bombek, 

dzi  Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu, 

pod tytu em Wszystko jest mo liwe. 

 

ZANIM TYTUŁ DOKTORA…
Po dwóch latach studiów doktorant powinien mie  doro-

bek artystyczny, którego efekt Þ nalny przedstawi na wy-

stawie otwieraj cej przewód doktorski. Musi zda  eg-

zaminy doktorskie i przygotowa  prac  doktorsk , wraz 

z opisem dzie a – ca o  podlega ocenie 2 recenzen-

tów, w tym jednego spoza rodzimej ASP. 

Nie mniej wa ne s  osi gni cia zdobyte w trakcie 

studiów, którymi nale y wykaza  si  podczas obrony 

pracy doktorskiej. Zalicza si  do nich wystawy zbiorowe 

i indywidualne w Polsce i za granic , udzia  w plenerach 

i sympozjach, a tak e uczestnictwo i lokaty zajmowane 

w konkursach krajowych i mi dzynarodowych. 

PODSUMOWANIE
Mo liwo ci, jakie stwarza uczelnia daj  szans  na port-

folio na poziomie, dzi ki któremu aplikacja na plenery, 

sympozja i konferencje staje si  bardziej realna. Studia 

na poziomie doktorskim to nawi zywanie wspó pracy 

z nowymi instytucjami, a przynale no  do rodowiska 

akademickiego jest okazj  do nawi zania wielu kontak-

tów i poznania ró nych sposobów realizacji projektów.

Studia doktoranckie to wyj tkowa szansa na kon-

frontacj  ze sztuk . Wyj tkowa, gdy  daje mo liwo  bli-

skiego kontaktu z równie zaanga owanymi osobami ze 

wszystkich wydzia ów, czyli z wielu dziedzin sztuki, de-

signu lub pogranicza tych dwóch dziedzin. Umo liwia 

spojrzenie na sztuk  z innej prespektywy, prowokuje 

dyskusje. Motywuje do ponownego przyjrzenia si  swo-

jej pracy, ale równie  rozbudza ciekawo  w stron  in-

nych dzia a . Bo cho  doktoranckie, to jednak wci  

studia, a studia to przede wszystkim czas na ekspery-

mentowanie, zadawanie pyta  i szukanie w asnej drogi.

* Szczegó owe informacje dotycz ce studiów 
doktoranckich pod adresem www.asp.wroc.pl

Na zdj ciach od góry: 

Konstrukcja pieca, Dawid ynda, Weronika Luci ska, Dziedziniec 
ASP Wroc aw

Za adunek pieca gazowego, Micha  Podle ny, Centrum Sztuk 
U ytkowych Centrum Innowacyjno ci

Wystawa Daj si  wkr ci

Peter Glosik, huta szk a, Centrum Sztuk U ytkowych Centrum 
Innowacyjno ci

Na poprzedniej stronie:

Weronika Luci ska, Kunst.WerkstattsGmundner Keramik 
Manufaktur, Gmunden, Austria

Studia doktoranckie to wyjątkowa szansa 

na konfrontację ze sztuką, rozbudzenie ciekawości 

i spojrzenie na nią z nowej perspektywy.
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