
 

 

 
 

DO-0130/50/2012 
 

Zarządzenie nr 50 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z 18 czerwca 2012 roku 
 

w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji opisu studiów doktoranckich 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust. 3 uchwały 

nr 58/V/2012 Senatu UJ z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie 

kształcenia na studiach doktoranckich, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1  

Wprowadza się wzory niezbędnej dokumentacji opisu studiów doktoranckich. 

§ 2 

1. Wzór opisu studiów doktoranckich określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Wzór planu studiów na studiach doktoranckich określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Wzór sylabusu przedmiotu na studiach doktoranckich określa załącznik nr 3 do 

zarządzenia. 

§ 3 
 

1. Jednostki organizacyjne uczelni prowadzące studia doktoranckie zobowiązane są do 

wdrożenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia.  

2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni sprawuje nadzór nad 

wdrożeniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w jednostce.  

3. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni zleca wykonanie zadań 

związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

prodziekanowi właściwemu do spraw dydaktyki, który współdziała w tym zakresie 

z Wydziałowym Zespołem Doskonalenia Jakości Kształcenia.  

4. Przepisy § 25 i § 26 uchwały nr 2/I/2012 Senatu UJ z dnia 25 stycznia 2012 roku 

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego 

oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz 

kursów dokształcających stosuje się odpowiednio.  
 

§ 4 
 

Wzory dokumentacji opisu studiów doktoranckich wprowadzone niniejszym zarządzeniem 

stosuje się do doktorantów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/2013. 
 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

 

 

Prof. Karol Musioł 



 

 

 

 
Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. 
 

Opis studiów doktoranckich 
 

Wydział  
Jednostka prowadząca studia 

doktoranckie  
 

Nazwa studiów doktoranckich  

Określenie obszaru wiedzy, 

dziedziny nauki oraz dyscypliny 

naukowej, w zakresie której 

prowadzone są studia doktoranckie 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, 

dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych 

i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065) 

Forma studiów doktoranckich Studia stacjonarne/studia niestacjonarne 

Określenie podstawowego języka, 

w którym prowadzone są studia 

doktoranckie 

 

Poziom kształcenia  

Czas trwania studiów  

Wymagania wstępne oraz kryteria 

kwalifikacji na studia doktoranckie 

 

Liczba punktów ECTS 

przyporządkowana programowi 

studiów doktoranckich 

 

Wymiar, zasady i formy odbywania 

praktyk zawodowych 

 

Sposób dokonywania oceny 

realizacji programu studiów 

doktoranckich oraz prowadzenia 

badań naukowych przez 

doktorantów zatwierdzony przez 

Radę Wydziału 

 

Wymogi związane z ukończeniem 

studiów doktoranckich i 

przyznaniem kwalifikacji trzeciego 

stopnia 

 

Kwalifikacje uzyskiwane przez 

absolwenta 

 

Określenie efektów kształcenia na 

studiach doktoranckich w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych 

 

Program studiów doktoranckich Plan studiów - wg wzoru w zał. nr 2 

 

Sylabusy poszczególnych przedmiotów uwzględniające 

metody kształcenia oraz metody weryfikacji efektów 

kształcenia - wg wzoru w zał. nr 3 

Opis wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. 

 

Plan studiów na studiach doktoranckich 

 

 Wydział  

Studia III stopnia (doktoranckie) 

Dziedzina nauki/dyscyplina naukowa  

Szczegółowy plan studiów, zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu ........... 

Kod 
przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj  zajęć 
Semestr 

I-VIII 
Sposób  

zaliczenia 

Liczba godzin 
Liczba punktów 

ECTS 
Semestr 
zimowy 

Semestr 
letni 

1. Zajęcia obowiązkowe 

         

         

         

2. Zajęcia fakultatywne 

 1) Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe [20-30 ECTS] 
(w tym zajęcia w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych [10-15 ECTS]) 

         

 
       

 2) Pozostałe zajęcia fakultatywne* 

         

 
       

3. Praktyki zawodowe 

         

         

Łączna liczba punktów ECTS (45-60)  

Zasady zaliczenia roku: np. do zaliczenia roku wymagane jest zdanie przewidzianych w planie studiów egzaminów, uzyskanie obowiązujących zaliczeń, 
pozytywna opinia opiekuna naukowego/promotora o postępach naukowych, postępach w pracy nad rozprawą doktorską oraz działalności dydaktycznej 
doktoranta, złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta i przyjęcie sprawozdania przez kierownika studiów doktoranckich.

 

* Np. seminarium metodologiczne, wykład związany z daną dyscypliną wiedzy, wykład gościnny, wykład monograficzny itp. 



 

 

Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. 

 

Sylabus przedmiotu na studiach doktoranckich 

 

Nazwa przedmiotu  
Nazwa jednostki prowadzącej 

przedmiot 
 

Język przedmiotu  
Efekty kształcenia dla przedmiotu 

ujęte w kategoriach: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji 

społecznych 

 

Typ przedmiotu 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
 

Semestr/rok  
Imię i nazwisko osoby/osób 

prowadzącej/prowadzących 

przedmiot 

 

Imię i nazwisko osoby/osób 

egzaminującej/egzaminujących 

bądź udzielającej zaliczenia, w 

przypadku gdy nie jest to osoba 

prowadząca dany przedmiot 

 

Sposób realizacji  
Wymagania wstępne i dodatkowe  
Liczba punktów ECTS przypisana 

przedmiotowi 
 

Bilans punktów ECTS Zgodnie z § 4 uchwały nr 58/V/2012 Senatu UJ z dnia 23 

maja 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (zajęcia organizowane przez uczelnię 

zgodnie z planem studiów oraz nakład pracy indywidualnej 

doktoranta) 
Stosowane metody dydaktyczne  
Metody sprawdzania i oceny 

efektów kształcenia uzyskanych 

przez doktorantów 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia, a także forma i warunki 

zaliczenia przedmiotu 

 

Treści przedmiotu*  
Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej* 
 

 
* W szczególnie uzasadnionych przypadkach można podać informację ogólną. 


