Uchwała nr 58/V/2012
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim są prowadzone w zakresie obszaru
wiedzy, dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowej przez jednostki organizacyjne posiadające
uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
2. Studia doktoranckie są realizowane w sposób określony przez program kształcenia.
3. Studia doktoranckie trwają cztery lata.

4. Studia doktoranckie są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.
5. Na Uniwersytecie Jagiellońskim mogą być prowadzone środowiskowe studia doktoranckie
zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość jest regulowane
przepisami odrębnymi.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

1.

2.

3.

4.

§2
Program kształcenia na studiach doktoranckich obejmuje:
1) program studiów doktoranckich;
2) samodzielne badania naukowe.
Na program studiów doktoranckich składają się:
1) zajęcia obowiązkowe;
2) zajęcia fakultatywne;
3) praktyki zawodowe.
Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności
uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i jest
realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych
i doktorantów.
Organizacja niestacjonarnych studiów doktoranckich zapewnia możliwość odbywania
studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.

5. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym
lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w
zakresie:
1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny
związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze
osiągnięcia nauki lub sztuki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające
obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia
nauki lub sztuki;
2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;
3) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej
i społecznej roli uczonego.

6. Wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów odpowiada od 45 do 60
punktom ECTS, w tym od 20 do 30 punktom ECTS w ramach zajęć fakultatywnych
rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe. W ramach zajęć
fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe należy
uwzględnić zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie
nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze
odpowiadającym od 10 do 15 punktom ECTS, przygotowujące do wykonywania
zawodu nauczyciela akademickiego.
7. Wymiar zajęć obowiązkowych oraz fakultatywnych, efekty i metody kształcenia,
sposoby i techniki oceny oraz przyporządkowanie punktów ECTS określają rady
podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie,
uwzględniając warunki określone w ust. 6.
8. Praktyki zawodowe odbywają się w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu. Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć
dydaktycznych nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie.
W programie studiów doktoranckich należy określić zasady i formy odbywania
praktyk zawodowych, a w szczególności:
1) wskazać cel praktyk zawodowych;
2) określić efekty kształcenia właściwe dla praktyki zawodowej;
3) wskazać metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia osiągniętych przez
uczestnika studiów doktoranckich w wyniku odbycia praktyki zawodowej;
4) praktykom zawodowym można przyporządkowywać punkty ECTS.
9. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego,
prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie
prowadzenia zajęć dydaktycznych.
10. Dokładny wymiar praktyk zawodowych oraz zasady ich odbywania określa dla wszystkich
doktorantów rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie w programie
studiów doktoranckich.

11. W programach studiów doktoranckich prowadzonych w formie stacjonarnej należy
uwzględnić konieczność uzyskania przez doktoranta efektów kształcenia w zakresie
umiejętności komunikowania się w języku obcym w obrębie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, zgodnych z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych
odpowiadają poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.
12. Minimalna liczba godzin zajęć w zakresie nauki języków obcych na stacjonarnych
studiach doktoranckich wynosi 60 godzin.
13. Za zaliczenie zajęć z języka obcego na studiach doktoranckich przyporządkowuje się
co najmniej 2 punkty ECTS.
14. Kształcenie językowe jest prowadzone przez Jagiellońskie Centrum Językowe.
15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor UJ może wyrazić zgodę na
odstąpienie od zasady, o której mowa w ust. 14.
16. Program studiów doktoranckich powinien przewidywać obowiązek odbycia kursu
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
17. Szczegółowe zasady odbywania kursu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
określa Rektor w drodze zarządzenia.
18. Efekt prowadzenia samodzielnych badań naukowych stanowią w szczególności:
1) publikacje naukowe;
2) wystąpienia na konferencjach naukowych;
3) przygotowanie rozprawy doktorskiej;
4) przygotowanie projektów badawczych;
5) uczestnictwo w projektach badawczych.

19. Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia samodzielnych badań naukowych
oraz oceny ich efektów określa uchwała rady podstawowej jednostki organizacyjnej
prowadzącej studia doktoranckie.
DOKUMENTACJA OPISU STUDIÓW DOKTORANCKICH
§3
1.

2.

3.

Opis studiów doktoranckich obejmuje w szczególności:

1) nazwę studiów doktoranckich;
2) określenie dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowej, w zakresie której prowadzone
są studia doktoranckie;
3) określenie kwalifikacji uzyskiwanych przez absolwenta;
4) określenie podstawowego języka, w którym prowadzone są studia;
5) określenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych;
6) program i plan studiów doktoranckich;
7) określenie formy studiów doktoranckich;
8) wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie;
9) liczbę punktów ECTS przyporządkowanych programowi studiów doktoranckich;
10) wymiar, zasady i formy odbywania praktyk zawodowych;
11) wymogi związane z ukończeniem studiów doktoranckich i przyznaniem
kwalifikacji trzeciego stopnia.
Program studiów doktoranckich zawiera sylabusy poszczególnych przedmiotów
prowadzonych jako zajęcia obowiązkowe lub fakultatywne, w których określone zostały
efekty i metody kształcenia, sposoby weryfikacji efektów kształcenia oraz
przyporządkowane poszczególnym przedmiotom punkty ECTS.
Szczegółowe wzory dokumentacji opisu studiów doktoranckich określi Rektor UJ
w drodze zarządzenia.
§4

Projektując program studiów doktoranckich należy wziąć pod uwagę następujące warunki w
zakresie przypisywania punktów ECTS:
1) jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od
doktoranta średnio 25—30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy doktoranta
obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię zgodnie z planem studiów oraz jego
indywidualną pracę;
2) liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania
jest spełnienie przez uczestnika studiów doktoranckich wymagań dotyczących
uzyskania zakładanych efektów.

PLAN STUDIÓW
§5
1. Plan studiów określa:
1) rozkład zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych
w poszczególnych semestrach lub latach studiów;
2) podstawowe formy prowadzenia zajęć, ich wymiar w semestrze lub roku studiów
oraz przyporządkowaną im liczbę punktów ECTS;
3) wymiar praktyki zawodowej.
2. Plan studiów może zawierać również inne wymagania wynikające ze specyfiki danej
dziedziny nauki i dyscypliny naukowej.
3. W przypadku prowadzenia studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach
tej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej plan studiów należy ustalić odrębnie dla każdej
z tych form.
INNE WYMAGANIA
§6
Sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia
badań naukowych przez doktorantów zatwierdza rada jednostki organizacyjnej prowadzącej
studia doktoranckie.
§7
Program kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie danej dziedziny nauki i dyscypliny
naukowej może przewidywać również inne wymagania określone w odrębnych przepisach.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§8
Rady podstawowych jednostek organizacyjnych mają obowiązek uchwalenia i ogłoszenia
programów i planów studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego
2012/2013 oraz efektów kształcenia na studiach doktoranckich zgodnie z wymogami
określonymi w niniejszych wytycznych w terminie do 30 czerwca 2012 r.
§9
1. Programy studiów doktoranckich, w tym sylabusy przedmiotów należy wprowadzić do systemu
USOS do 30 września 2012 r.
2. Nadzór nad dostosowaniem programów kształcenia do niniejszych wytycznych oraz nad
wprowadzeniem danych, o których mowa w ust. 1 sprawuje kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej lub wyznaczona przez niego osoba. Zadanie dostosowania programów studiów
doktoranckich powierza się kierownikom studiów doktoranckich.
3. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/2013, studiują według
dotychczasowych planów studiów i programów studiów doktoranckich do końca okresu studiów
doktoranckich przewidzianego w planie studiów.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

