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Uczelnia akademicka bez względu na rodzaj reprezentowanych dyscyplin naukowych lub
artystycznych, jest instytucją użyteczności publicznej o szczególnym charakterze, której
fundamentem działania jest zasada twórczości. Uczelnia odwołuje się do wartości mających
charakter uniwersalny i akademicki oraz na ich podstawie rozwija własną tradycję,
w nawiązaniu zaś do tej tradycji określa swoją misję, której istotą jest szerzenie wiedzy i
kształcenie umiejętności. Jej źródłem są badania naukowe, a w uczelniach artystycznych
dokonania w dziedzinie sztuki i pomnażania dorobku artystycznego.
Szkoła Doktorska ASP w Warszawie, rozpoczyna obecnie swoją działalność zgodnie z misją
Uczelni, kształcąc doktorantów w duchu humanizmu i tolerancji, w oparciu o zasady
wolności sztuki i nauki, przygotowując ich do samodzielnego, odpowiedzialnego i
kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury.
Program kształcenia w Szkole Doktorskiej opiera się na swoistej triadzie, umożliwiającej
doktorantom przygotowanie do pracy o charakterze badawczym, artystycznym i
dydaktycznym. Pozwala także na poszerzenie wiedzy o problematykę spoza obszaru
dyscypliny, w ramach której prowadzone będą badania, o pokrewne subdyscypliny
artystyczne w procesie poznania historycznego, empirycznego i teoretycznego.
Interdyscyplinarny program kształcenia zakłada osiągnięcie wiedzy na zaawansowanym
poziomie w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Obejmuje on
najnowsze osiągnięcia nauki, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań oraz
stymuluje kreatywność doktorantek i doktorantów, związaną z upublicznieniem ich
twórczości artystycznej oraz werbalizowaniem stanowisk teoretycznych.
Możliwość zdobywania doświadczenia w ramach odbywanych staży, plenerów oraz praktyk
zarówno w krajowych jak i w zagranicznych instytucjach naukowych i artystycznych, będą
niewątpliwie impulsem do podjęcia ambitnych i oryginalnych projektów badawczych.
Jak wiadomo do Szkoły Doktorskiej mogą aplikować osoby o uznanym dorobku,
posiadające wykształcenie wyższe, jednakże w wyniku procesu rekrutacji powinni zostać
przyjęci jedynie najlepsi z najlepszych. Jestem przekonana, że tak właśnie się stało.
Życzę Państwu owocnego wykorzystania tych najbliższych czterech lat, realizacji podjętych
wyzwań, osiągnięcia założonych celów a nade wszystko umiejętnego wykorzystania szansy
jaką otrzymaliście od Naszej Uczelni.
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