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Politechnika we Freibergu w niemieckiej 
Saksonii oferuje doskonałe warunki stu-
diów na 69 kierunkach z zakresu: matema-
tyki, informatyki, chemii, fizyki, nauk o zie-
mi, geoinżynierii, geotechniki i górnictwa, 
inżynierii mechanicznej, inżynierii proce-
sowej i energetycznej, materiałoznawstwa 
i technologii oraz zarządzania i ekonomii.
Studia doktoranckie można odbyć na 
wszystkich wydziałach. Młodzi naukow-
cy otrzymują także wsparcie Akademii 
Doktorskiej i Badawczej – Graduate and 
Research Academy.

JAK ZACZĄĆ?

Aby rozpocząć doktorat, niezbędny jest – jak 
wszędzie – tytuł magistra lub równoważny 
stopień uniwersytecki uznawany w Niemczech. 
Drugi warunek to dobra lub bardzo dobra zna-
jomość języka niemieckiego lub angielskiego.
Istnieją dwa sposoby aplikowania, opisane 
na stronie: https://tu-freiberg.de/en/grafa/
application-doctoral-studies
Są to: 1. Bezpośrednie, osobiste zgłoszenie 
się do profesora w wybranej dziedzinie lub do 

A może doktorat 
we Freibergu?

przedstawiciela jednej ze Szkół Doktorskich.
2. Zgłoszenie za pośrednictwem wspomnianej 
Akademii Doktorskiej (Graduate and Research 
Academy) na ogłoszony przez nią temat (patrz 
lista na ww. stronie WWW).

Ogólne zasady rekrutacji na studia doktoranc-
kie można uzyskać właśnie w Graduate and 
Research Academy, na stronie: https://tu-fre-
iberg.de/en/grafa/consulting-and-coaching. 
Ważne: Twój projekt doktorancki musi nad-
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INFRASTRUKTURA W SŁUŻBIE NOWATORSKICH BADAŃ
TU Bergakademie Freiberg ma konkurencyjne w skali międzynarodowej warunki badawcze 
i doskonałą infrastrukturę badawczą. 22 lutego 2021 r. ukończono Centrum Wydajnego 
Wysokotemperaturowego Przetwarzania Materiałów – ZeHS. Jest ono jednym z najnowo-
cześniejszych ośrodków badawczych zajmujących się procesami wysokotemperaturowymi 
(powyżej 500 stopni Celsjusza) w Niemczech. Więcej informacji: www.zehs-freiberg.de

zorować profesor z Politechniki we Freibergu, 
dlatego najpierw należy sprawdzić, czy istnieje 
odpowiedni projekt badawczy w TU Bergakade-
mie Freiberg. Do tego celu doskonale posłuży 
strona internetowa: https://tu-freiberg.de/en/
research/projects.

FINANSE

Doktorant oczywiście może pracować. Najle-
piej, na umowę o pracę, na samej Politechnice 
we Freibergu. Oferty dla asystentów można 
znaleźć na stronie: https://tu-freiberg.de/
wirtschaft/karriere/stellenausschreibung/
ausschreibung/5
Z reguły takie stanowiska udaje się świetnie 
łączyć z doktoratem.
Kolejna możliwość pracy podczas studiów dok-
toranckich to stanowisko w firmie (tzw. dokto-
rat przemysłowy), stypendium lub stanowisko 
w jednym z tzw. Kolegiów Doktoranckich (Gra-
duiertenkollegs). Więcej informacji: https://
tu-freiberg.de/en/grafa/graduiertenkollegs

STYPENDIA

Niemieckie Biuro Wymiany Akademickiej 
(DAAD) przyznaje stypendia młodym naukow-
com z zagranicy. Więcej informacji: https://
www.daad.de/en/study-and-research-in-ger-
many/scholarships/daad-scholarships/

NAUKA i BADANIA

Praca naukowa na TU Bergakademie Freiberg 
stoi na najwyższym międzynarodowym pozio-
mie. Badania prowadzone są w 42 Instytutach 
i w 6 uniwersyteckich Centrach Kompetencji, 
takich jak: Niemiecki Instytut Paliw DBI oraz 
nowe Centrum Wydajnego Wysokotemperatu-
rowego Przetwarzania Materiałów ZeHS.
Ponadprzeciętne finansowanie zewnętrzne 
projektów badawczych związanych z przemy-
słem wyniosło w 2019 r. 59 mln euro!

LICZBY:

82 doktoraty  ukończone 

na TU Freiberg w 2019 r.

w tym  28% to kobiety, a 

1/3 – doktoranci z zagranicy

Wynalazki i patenty w 2019:

30  zgłoszeń wynalazków

24  wnioski patentowe

Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffumwandlung 
Copyright: Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB)

PORTRET
Dr inż. Grzegorz Korpala obronił doktorat w Instytucie 
Obróbki Metali TU Bergakademie Freiberg. Polski na-
ukowiec przyjechał do Niemiec w 2008 r. z Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach programu 
podwójnego dyplomu. Tutaj nauczył się niemieckiego 
podczas studiów i po zaledwie trzech semestrach 
uzyskał podwójny dyplom uniwersytecki (BA Freiberg 
i AGH). Następnie w ramach tegoż programu obronił 
doktorat, w ramach którego badał stal o ultrawysokiej wytrzymałości. Partnerem jego 
projektu doktoranckiego były grupa „Thyssenkrupp”, od której to otrzymał stypendium. 
Efektem projektu były trzy międzynarodowe patenty!
Grzegorz Korpala pracuje w Instytucie Obróbki Metali i kieruje zespołem symulacji obróbki 
na gorąco. Opiekuje się stypendystami z polskich uczelni partnerskich: AGH w Krakowie 
i Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
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