Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

1. Zajęcia obowiązkowe
Metodologia nauk humanistycznych z
Wykład
elementami filozofii nauki
Wspólne seminarium dla doktorantów
Seminarium
danego instytutu
Konsultacje z opiekunem / promotorem
Konsultacje
Wspólne seminarium dla doktorantów
Seminarium
danego instytutu
Konsultacje z opiekunem / promotorem
Konsultacje
Wykład ogłoszony jako kierunkowy
Wykład
Publikacja tekstu naukowego
Publikacja
Wspólne seminarium dla doktorantów
Seminarium
danego instytutu
Konsultacje z opiekunem / promotorem
Konsultacje
Wykład ogłoszony jako kierunkowy
Wykład
Publikacja tekstu naukowego
Publikacja
Konwersatorium z wybranej dyscypliny
naukowej w ramach przygotowania do Konwersatorium
egzaminu doktorskiego (np. filozofia

Kod
przedmiotu

Egzamin
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Zaliczenie oceną

2
1i2
4
3i4
3 lub 4
3 lub 4
6
5i6
5 lub 6
5 lub 6
7i8

Sposób
zaliczenia

2

Semestr
I-VIII

Liczba godzin

30

30
30

30
30

30

30

30

30

30

30

Semestr Semestr
zimowy
letni

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Stacjonarne Interdyscyplinarne Studia III stopnia (doktoranckie)
Dziedzina nauki/dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne
Szczegółowy plan studiów, zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 19.06. 2012
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2
2
-

2

2
2
-

2

2

2

2

Liczba
punktów
ECTS

Plan studiów na studiach doktoranckich

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r.

Konsultacje

7i8

Zaliczenie

30

2

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])
Zaliczenie z
Metody dydaktyczne *
30
3
oceną
Konwersatorium
1
Wizytacja zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez wybranych
Wizytacja
1 lub 2
Zaliczenie
30
2
pracowników naukowych*
Zaliczenie z
Lektorat z języka obcego (poziom
Ćwiczenia
1 i 2 oceną (I sem.)
45
45
5
C1)**
egzamin (II sem.)
Zaliczenie z
Kształcenie przez projekty**
Warsztaty
1
15
2
oceną
Sztuka
przygotowania
tekstu
Zaliczenie z
Warsztaty
1
15
2
naukowego**
oceną
Metodyka prezentacji wyników badań
Zaliczenie z
Warsztaty
1
15
2
naukowych **
oceną
Ars Quaerendi: warsztaty – 15 godz., 2
Zaliczenie z
Warsztaty
1
15
2
ECTS**
oceną
Zaliczenie z
Metody dydaktyczne (część 2)*
Konwersatorium
3
30
3
oceną
Wizytacja zajęć dydaktycznych
Wizytacja
3 lub 4
Zaliczenie
30
2
prowadzonych przez wybranych
pracowników naukowych*
Wizytacja zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez wybranych
Wizytacja
5 lub 6
Zaliczenie
30
2
pracowników naukowych*
A) W ramach puli przedmiotów podnoszących umiejętności dydaktyczne (*) uczestnik studiów doktoranckich powinien zgromadzić w
trakcie studiów co najmniej 10 punktów ECTS. Doktorant, po uzgodnieniu z promotorem/opiekunem ma możliwość zastąpienia jednego z
przedmiotów z tej puli dowolnym przedmiotem do wyboru oferowanym przez uczelnię. Przy czym, w takim wypadku zrealizowane

lub ekonomia)
Konsultacje z opiekunem / promotorem

2

2
3 lub 4
5 lub 6
7 lub 8

Praktyka
Praktyka
Praktyka
Praktyka

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

15

15

15

15

52

2

2

2

2

• Warunkiem zaliczenia I roku studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych i co najmniej 1 przedmiotu
fakultatywnego z grupy kursów doskonalących umiejętności dydaktyczne (*), uzyskanie co najmniej 10 punktów ECTS za kursy
doskonalące umiejętności zawodowe(**), złożenie sprawozdania rocznego zaakceptowanego przez promotora/opiekuna - w trybie
przewidzianym przez Kartę Osiągnięć Doktoranta.
• Warunkiem zaliczenia II roku studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych i co najmniej 1 przedmiotu
fakultatywnego z grupy kursów doskonalących umiejętności dydaktyczne oraz opublikowanie jednego tekstu naukowego, złożenie
sprawozdania rocznego zaakceptowanego przez promotora/opiekuna - w trybie przewidzianym przez Kartę Osiągnięć Doktoranta.
• Warunkiem zaliczenia III roku studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz jednego przedmiotu
doskonalące umiejętności dydaktyczne (jeśli doktorant w trakcie poprzednich lat studiów nie uzyskał za tę pulę kursów co najmniej
10 p. ECTS), opublikowanie jednego tekstu naukowego, złożenie sprawozdania rocznego zaakceptowanego przez

Łączna liczba punktów ECTS

3. Praktyki zawodowe
Udział w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych
Prowadzenie zajęć dydaktycznych lub
udział w ich prowadzeniu
Prowadzenie zajęć dydaktycznych lub
udział w ich prowadzeniu
Prowadzenie zajęć dydaktycznych lub
udział w ich prowadzeniu

przedmioty z puli podnoszących umiejętności dydaktyczne oraz dowolny przedmiot do wyboru muszą łącznie mieć co najmniej 10 ECTS.
Wśród innych przedmiotów do wyboru mogą być również kursy poświęcone sztuce dydaktyki uniwersyteckiej
B) W ramach puli przedmiotów podnoszących umiejętności zawodowe (**) uczestnik studiów doktoranckich powinien zgromadzić w
trakcie studiów co najmniej 10 punktów ECTS. Doktorant, po uzgodnieniu z promotorem/opiekunem ma możliwość zastąpienia jednego z
przedmiotów z tej puli (za wyjątkiem lektoratu z języka obcego) dowolnym przedmiotem do wyboru oferowanym przez uczelnię. Przy
czym, w takim wypadku zrealizowane przedmioty z puli podnoszących umiejętności zawodowe oraz dowolny przedmiot do wyboru muszą
łącznie mieć co najmniej 10 ECTS.
2) Pozostałe zajęcia fakultatywne
Możliwość realizacji w trakcie całych studiów na zasadach określonych powyżej w
Przedmiot fakultatywny
punkcie A)
Możliwość realizacji w trakcie całych studiów na zasadach określonych powyżej w
Przedmiot fakultatywny
punkcie B)

3

Uwaga:
1. W przypadku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, uczestnicy, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż kulturoznawstwo,
zobowiązani są w trakcie studiów doktoranckich ponadto zdać egzamin z:
- Filozofii kultury,
- Teorii kultury,
- Historii kultury i cywilizacji.
2. Uczestnicy studiów doktoranckich w IE, którzy nie są absolwentami kierunku
europeistyka, zobowiązani są do zaliczenia w ciągu czterech lat studiów doktoranckich następujących kursów:
- Prawo wspólnot europejskich
- System instytucjonalny Unii Europejskiej
- Antropologia kultury europejskiej
- Mechanizmy wspólnego rynku.

promotora/opiekuna - w trybie przewidzianym przez Kartę Osiągnięć Doktoranta.
• Warunkiem zaliczenia IV roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych.
• Warunkiem ukończenia studiów jest: uzyskanie 52 p. ECTS (w tym: 32 ECTS w ramach przedmiotów podstawowych, 10 ECTS
w ramach przedmiotów rozwijających umiejętności dydaktyczne oraz 10 ECTS w ramach przedmiotów rozwijających umiejętności
zawodowe), przedłożenie radzie naukowej, która wyraziła zgodę na otwarcie przewodu doktorskiego zaakceptowanej przez
promotora pracy doktorskiej, zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie C1, opublikowanie co najmniej dwóch tekstów
naukowych oraz złożenie w czasie studiów wniosku o grant (np. w ramach wydziałowej dotacji statutowej dla uczestników studiów
doktoranckich lub do Narodowego Centrum Nauki).
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