Uchwała nr 62/III/2014
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
23 maja 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach
doktoranckich
Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 24 pkt 4 Statutu
Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca
2006 r. z późn. zm. w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
1 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich
w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 841) oraz w związku
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie
studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r., poz. 1581), stanowi się,
co następuje:

§1
W uchwale nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich wprowadza się następujące
zmiany:

1. W § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„Realizacja programu studiów doktoranckich w uczelni przygotowuje do wykonania zawodu
nauczyciela akademickiego i prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie
umiejętności związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych,
w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów”.

2. § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych
programem studiów doktoranckich odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS. Wymiar zajęć
fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności
zawodowe, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują
doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym. Zajęcia
fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada co najmniej
5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich
w uczelni do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego”.
3. § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Praktyki zawodowe odbywają się w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych
lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć
dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu 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”.
4. § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia
dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z odbywania
praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych”.
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia
badań naukowych przez doktorantów określa rada jednostki organizacyjnej prowadzącej
studia doktoranckie”.

§2
Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian.
§3
1. Rady podstawowych jednostek organizacyjnych mają obowiązek uchwalenia i ogłoszenia
programów i planów studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego
2014/2015 oraz efektów kształcenia na studiach doktoranckich uwzględniających zmiany
wprowadzone niniejszą uchwałą w terminie do 30 czerwca 2014 roku.
2. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2014/2015 studiują według
dotychczasowych planów studiów i programów studiów doktoranckich do końca okresu studiów
doktoranckich przewidzianego w planie studiów.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

