Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn. 12. 06.2014 w sprawie
programu studiów doktoranckich
na Wydziale Filozoficznym
Część I - Założenia wstępne
§ 1.
1. Realizacja programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym przygotowuje do
pracy o charakterze adawczym lu adawczo-rozwojowym a w szczególno ci prowadzi do
osi gni cia efektów kszta cenia w zakresie
1) wiedzy podstawowej dla danej dyscypliny naukowej umożliwiaj cej podejmowanie adań
naukowych
2) wiedzy szczegó owej dla danej dyscypliny naukowej odpowiadaj cej o szarowi
prowadzonych adań uwzgl dniaj cych najnowsze osi gni cia nauki
3) umiej tno ci zwi zanych z metodologi i metodyk prowadzenia adań naukowych danej
dyscypliny
4) kompetencji spo ecznych zwi zanych z dzia alno ci naukowo- adawcz uczonego oraz
jego spo eczn rol .
1a. Realizacja programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym przygotowuje
ponadto do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego i prowadzi do osi gni cia
efektów kszta cenia w zakresie umiej tno ci zwi zanych z dydaktyk szko y wyższej, w tym
z wykorzystaniem nowych form nauczania studentów.
2. Do ukończenia studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym wymagane jest
1) Zrealizowanie programu studiów doktoranckich którego
czny wymiar zaj ć
o owi zkowych fakultatywnych i praktyk zawodowych odpowiada od 30 do 45 punktom
ECTS;
2) Uzyskanie z tytu u pu likacji naukowych co najmniej 6 pkt. ECTS wg zasad oceny
doro ku naukowego o owi zuj cych na Wydziale Filozoficznym;
3) Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lu spo ecznych.
3. 1 punkt ECTS odpowiada efektom kszta cenia których uzyskanie wymaga od doktoranta
rednio 25-30 godzin pracy.
4. Wi cej niż po owa programu studiów doktoranckich wymaga o ecno ci uczestników tych
studiów w prowadz cej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana w formie zaj ć
dydaktycznych i pracy naukowej wymagaj cych ezpo redniego udzia u nauczycieli
akademickich lu opiekunów naukowych i doktorantów.

5. Praktyki zawodowe odbywaj si w formie prowadzenia zaj ć dydaktycznych lu
uczestniczenia w ich prowadzeniu. Sprzyjaj osi gni ciu efektów kszta cenia w zakresie
umiej tno ci zwi zanych z dydaktyk akademick . Doktoranci na Wydziale Filozoficznym
realizuj je w wymiarze 15 godzin rocznie. Szczegó owe regulacje okre la za cznik
„Regulamin praktyk dydaktycznych na studiach doktoranckich na Wydziale Filozoficznym
o owi zuj cy od 1 października 2013 roku”.

Część II - Ramowy plan studiów
§ 2.
1. Ramowy plan studiów okre la za cznik do niniejszej uchwa y.
2. Zaj cia nie oznaczone w ramowym planie studiów jako fakultatywne s o owi zkowe.
3. Zaj cia warsztatowe o których mowa w punktach A2.2. oraz C2 za cznika mog mieć
charakter wspó udzia u w pracy naukowo-badawczej, realizowanej z opiekunem naukowym
lub innym pracownikiem naukowym.
4. Zaj cia mog yć realizowane przez Uniwersytet Jagielloński lu inne także zagraniczne
o rodki naukowe.
5. Opiekun naukowy zatwierdza indywidualne plany zaj ć pozostaj cych pod jego opiek
doktorantów kieruj c si ocen przydatno ci tych zaj ć z punktu widzenia oczekiwanych
efektów kszta cenia.
6. Opiekun naukowy kontrasygnuje po wiadczenie realizacji przez doktoranta zaj ć poza
Uniwersytetem Jagiellońskim dokonuj c w razie potrze y szacunku pracoch onno ci tych
zaj ć wg systemu ECTS.
7. Opiekun naukowy może sprawować opiek promotorsk jednocze nie nad nie wi cej niż 6
doktorantami. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydzia u może na wniosek
zainteresowanego wyrazić zgod na zmian owego limitu.
8. Warunki zaliczenia kolejnych lat studiów
a) I rok - zaliczenie zaj ć z loku A1 uzyskanie min. 10 pkt. ECTS, w tym co najmniej 1 pkt.
z tytu u praktyk dydaktycznych
b) II rok - uzyskanie ogó em od pocz tku studiów min. 20 pkt. ECTS, w tym co najmniej 2
pkt. z tytu u praktyk dydaktycznych
c) III rok - uzyskanie ogó em od pocz tku studiów min. 30 pkt. ECTS, w tym co najmniej 3
pkt. z tytu u praktyk dydaktycznych; otwarty przewód doktorski
d) IV rok - uzyskanie ogó em od pocz tku studiów do 45 pkt. ECTS, w tym co najmniej 4
pkt. z tytu u praktyk dydaktycznych uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych lu
spo ecznych.
9. Rady Instytutów mog okre lić dodatkowe wymagania programowe o owi zuj ce w
ramach dyscypliny.

Część III - Efekty kształcenia
§ 3.
A. EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY
Doktorant:
W1. ma zaawansowan , uwzgl dniaj c najnowsze osi gni cia, wiedz o specyfice
przedmiotowej i metodologicznej w zakresie dziedziny i dyscypliny studiów doktoranckich
któr jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w dzia alno ci badawczej
W2. ma zaawansowan , uwzgl dniaj c najnowsze osi gni cia w zakresie dziedziny studiów
doktoranckich, wiedz interdyscyplinarn , b d c wynikiem oryginalnego integrowania
perspektyw w a ciwych dla różnych dyscyplin
W3. dysponuje zaawansowanym i rozbudowanym aparatem terminologicznym w zakresie
dziedziny i dyscypliny studiów doktoranckich
W4. ma zaawansowan uwzgl dniaj c najnowsze osi gni cia prowadz c do specjalizacji
wiedz szczegó ow w wy ranych zakresach studiowanej dyscypliny
W5. posiada wiedz o najnowszych wiatowych dokonaniach o rodkach i szko ach
adawczych o ejmuj c wy rane zakresy studiowanej dyscypliny pozwalaj c na
samodzielne formu owanie pro lemów adawczych oraz ich rozwi zywanie
W6. zna na poziomie zaawansowanym i rozumie metody techniki szko y adawcze
w a ciwe dla studiowanej dyscypliny
W7. ma podstawow wiedz o prawnych ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach
dzia alno ci adawczej i pracy adacza
W . zna g ówne metody oceny pu likacji naukowych projektów adawczych oraz posiada
ogóln orientacj w zasadach finansowania adań naukowych
W9. zna zasady prowadzenia zaj ć dydaktycznych.
B. EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE U IEJ TNO CI
Doktorant:
U1. potrafi porozumiewać si przy użyciu różnych kana ów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w studiowanej dyscyplinie oraz specjalistami innych dziedzin i dyscyplin w
j zyku rodzimym i j zyku o cym
U2. potrafi porozumiewać si przy użyciu różnych kana ów i technik komunikacyjnych z
niespecjalistami w j zyku rodzimym i j zyku o cym w celu promowania roli nauki w
rozwoju nowoczesnego spo eczeństwa wiedzy
U3. potrafi wyszukiwać analizować oceniać selekcjonować i integrować informacj z
różnych źróde oraz formu ować na tej podstawie krytyczne s dy
U4. posiada zaawansowane umiej tno ci adawcze pozwalaj ce na rozwi zywanie
z ożonych pro lemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wk adu w rozwój wiedzy i
metodologii studiowanej dyscypliny poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie adań
opracowanie i interpretacj wyników oraz ich pu likacj w wydawnictwach recenzowanych
U5. posiada rozwini te umiej tno ci samodzielnego zdo ywania wiedzy i poszerzania

w asnych kompetencji oraz podejmowania autonomicznych dzia ań zmierzaj cych do
rozwoju intelektualnego i kierowania w asnym rozwojem naukowym
U6. posiada umiej tno ć kierowania prac zespo u naukowego także multidyscyplinarnego
i lu multikulturowego oraz wiadomo ć odpowiedzialno ci za dzia anie w asne i innych
U7. potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedz i kszta tować umiej tno ci
różnych grup od iorców
U . potrafi sporz dzić wniosek o przyznanie rodków na realizacj projektu adawczego
zwi zanego z wy ran pro lematyk adawcz
U9. posiada umiej tno ć integrowania najnowszej wiedzy z różnych dyscyplin oraz jej
zastosowania w dzia alno ci adawczej
U10.posiada zaawansowane umiej tno ci dokumentowania wyników prac adawczych i
tworzenia różnych typów pu likacji naukowych w j zyku polskim oraz j zyku uznawanym
za podstawowy dla studiowanej dyscypliny
U11.posiada umiej tno ć argumentowania formu owania w asnych oryginalnych pogl dów
formu owania wniosków oraz tworzenia syntez problemowych
U12. posiada umiej tno ci zwi zane z dydaktyk szko y wyższej, w tym z wykorzystaniem
nowych form nauczania.
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KO PETENCJI SPOŁECZNYCH
Doktorant:
K1. ma wiadomo ć poziomu w asnych koncepcji adawczych ich oryginalno ci
możliwo ci realizacji projektu adawczego poziomu twórczo ci i istotno ci wk adu w
rozwój studiowanej dyscypliny
K2. wykazuje kreatywno ć w poszukiwaniu nowych o szarów adań i kierowaniu ich
przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej
K3. ma wiadomo ć przynależno ci do wspólnoty naukowej konieczno ci kierowania si
wyznaczonymi przez ni zasadami etycznymi oraz odpowiedzialno ci za jej rozwój i
znaczenie dla kszta towania si nowoczesnego spo eczeństwa wiedzy
K4. ma wiadomo ć odpowiedzialno ci za przekazywane tre ci podczas wykonywania
zawodu nauczyciela akademickiego.

Część IV - Przepisy końcowe
§ 4.
1. Program wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku i o owi zuje doktorantów
rozpoczynaj cych studia w roku akademickim 2014/15.
2. Doktoranci którzy rozpocz li studia przed rokiem akademickim 2014 15 studiuj wed ug
dotychczasowego programu i planu studiów do końca okresu studiów doktoranckich
przewidzianego w ich planie studiów.

Załącznik – „Ramowy plan studiów”:
Moduł kształcenia A1. Przygotowanie do pracy dydaktycznej (10 pkt. ECTS):
A1.1. Dydaktyka szko y wyższej (3 pkt.)
A1.2. Przygotowanie do korzystania z narz dzi zdalnego nauczania (2 pkt.)
A1.3. Inny kurs (fakultatywny)
A1.4. Kurs BHP (0 pkt.)
A1.5. Praktyki dydaktyczne (15 godz. 1 pkt. rocznie; ogó em w czasie ca ych studiów 60
godz., 4 pkt.)
Moduł kształcenia A2. Przygotowanie do pracy naukowo-badawczej (10 pkt. ECTS):
A2.1.

etodologia adań naukowych (min. 2 pkt.)

A2.2. Zaj cia warsztatowe rozwijaj ce umiej tno ć wspó pracy naukowej (min. 2 pkt.)
A2.3. Pozyskiwanie rodków na adania (fakultatywne)
A2.4. W asno ć intelektualna i prawo autorskie (fakultatywne)
A2.5. Prawne i praktyczne podstawy dzia alno ci gospodarczej (fakultatywne)
A2.6. Inne (fakultatywne)
Moduł kształcenia B. Zajęcia związane z przewodem doktorskim (7 pkt. ECTS):
B1. Lektorat j zyka nowożytnego 60 godz. (4 pkt.)
B2. Przygotowanie do egzaminu z dyscypliny dodatkowej (3 pkt.)
Moduł kształcenia C. Zajęcia programu indywidualnego (18 pkt. ECTS lub mniej):
C1. Konsultacje zwi zane z przygotowaniem rozprawy - w formie spotkań
indywidualnych lub seminarium doktoranckiego (min. 1 pkt. rocznie)
C2. Inne zaj cia rekomendowane przez opiekuna naukowego wyk ady monograficzne
seminaria tematyczne zaj cia warsztatowe oraz inne formy kszta cenia o ile umożliwiaj
osi ganie efektów kszta cenia uznanych przez Rad Wydzia u za w a ciwe dla studiów III
stopnia na Wydziale Filozoficznym UJ.

