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W grudniu ubiegłego roku ukazał się pierwszy numer biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii
Miateriałowej PW. Doszliśmy do wniosku, że jest to najlepsza forma utrzymania kontaktu i przepływu
informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia. Dotychczas zamieszczaliśmy w biuletynie informacje, które
naszym zdaniem mogą zainteresować absolwentów Wydziału. Nie wiemy jak pismo jest oceniane przez
czytelników i czy chcieliby nadal otrzymywać je w odstępach kwartalnych. Wiemy już natomiast, że redakcja
złożona z trzech osób nie będzie w stanie przez dłuższy czas dobierać tematów tak, aby zainteresować
odbiorców pisma. Aby spełniało ono swoje zadanie musi być redagowane przez jak najszersze grono osób.
Możemy zaproponować kilka stałych tematów, które mogłyby, przy wsparciu innych, znaleźć miejsce w
naszym biuletynie. Mogą to być notatki o karierach zawodowych naszych absolwentów, czy też o
prowadzonych przez nich firmach. Tematy te i wiele innych można podjąć jedynie przy ścisłej współpracy z
wieloma członkami Stowarzyszenia. Zapraszamy, zatem do nadsyłania tematów oraz tekstów, które Państwa
zdaniem powinny znaleźć się w kolejnych numerach biuletynu. Wystarczy kilka zdań przesłanych listownie
lub przez e-mail, aby przekazać swoje uwagi innym członkom Stowarzyszenia. Bez Waszego udziału i
wsparcia inicjatywa redagowania własnego pisma może nie wytrzymać próby czasu.

Studia doktoranckie
Studia doktoranckie są obecnie formą kształcenia, która rozwija się bardzo dynamicznie Wielu z naszych
absolwentów decyduje się na to, aby po zakończeniu studiów zająć się dalszym kształceniem i badaniami
naukowymi. Studia doktoranckie można rozpocząć zaraz po zakończeniu studiów magisterskich lub później.
Osoby poszukujące informacji na ten temat mogą uzyskać je od kierownika studiów doktoranckich prof.
Andrzeja Szummera lub w sekretariacie Wydziału (660 83 09). Zapraszamy też do kontaktowania się z
pracownikami Wydziału, zwłaszcza zaangażowanymi w prace Stowarzyszenia. Dla wielu absolwentów barierą
w podjęciu studiów- doktoranckich może być granica wiekowa wynosząca 35 lat, Dla osób, które przekroczyły
ten wiek lub ze względu na obowiązki zawodowe nie mogą podjąć studiów doktoranckich istnieją zaoczne studia
doktoranckie. Warunkiem w tym przypadku jest praca zawodowa w dziedzinie związanej z tematem doktoratu
oraz zainteresowanie pracodawcy. Status studenta zaocznych studiów doktoranckich zyskuje się po otwarciu
przewodu doktorskiego, czyli w praktyce po dokładnym sformułowaniu tematu i zakresu pracy oraz wykonaniu
części badań. Podstawowym problemem jest zatem wybór tematyki badawczej, która zainteresowałaby
jednocześnie pracodawcę doktoranta oraz była zbieżna z zakresem prac prowadzonych na Wydziale Inżynierii
Materiałowej. Mamy nadzieję, że w rozwiązaniu tego problemu może pomóc Państwu Stowarzyszenie
Absolwentów. Osoby zainteresowane kontynuacją kształcenia w celu zdobycia tytułu doktora zawsze znajdą
pomoc zwracając się do pracowników Wydziału, a zwłaszcza do członków Zarządu Stowarzyszenia
Absolwentów. Może ktoś z Państwa po przeczytaniu tego tekstu dojdzie do wniosku, że warto odnowić kontakty
z Uczelnią.
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