Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie
na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Efekty kształcenia
Nr
efektu

Opis efektu oczekiwanego po
uzyskaniu stopnia doktora

W 01

Zaawansowana wiedza ogólna z
dziedziny i wiedza specjalistyczna
na światowym poziomie z
dyscypliny, ramach której
przygotowywana jest rozprawa
doktorska.
Wiedza o klasycznych i
najnowszych metodach i teoriach
badawczych w obrębie dziedziny,
oraz specjalistyczna wiedza
umożliwiająca tworzenie nowych
teorii i metod w obrębie
dyscypliny/dyscyplin stanowiących
przestrzeń badawczą rozprawy
doktorskiej.
Rozumienie najbardziej złożonych
uwarunkowań i
interdyscyplinarnych kontekstów
badanych zagadnień.

(E) Wykłady
(E) Seminaria
Samodzielne
gromadzenie wiedzy
ogólnej i
specjalistycznej
(E) Wykłady,
konwersatoria,
warsztaty
(E) Seminaria
Samodzielne
gromadzenie
wiedzy ogólnej i
specjalistycznej
(E) Seminaria
(E) Konsultacje z
opiekunem/promotorem
Badania własne

Ocena promotora / opiekuna
Pisanie publikacji
Pisanie pracy doktorskiej

W 04

Znajomość zasad prowadzenia
dydaktyki akademickiej

Egzamin/ zaliczenie na ocenę
Ocena promotora / opiekuna
Ocena opiekuna praktyki

W 05

Znajomość zasad BHP

(E) Konwersatoria
(E) Konsultacje z
opiekunem
/promotorem
Wizytacje zajęć
dydaktycznych
prowadzonych przez
pracowników
Praktyka
Udział w kursie BHP

U 01

Umiejętność zobiektywizowanej
oceny stanu badanych zjawisk na
podstawie wieloźródłowej wiedzy
interdyscyplinarnej.

W 02

W 03

U 02

Sposoby działań
prowadzących do
uzyskania efektów
kształcenia*
Wiedza

Umiejętności
(E) Seminaria
Badania naukowe
Pisanie publikacji
Pisanie pracy
doktorskiej
(E) Warsztaty i
wykłady
Umiejętność formułowania sądów
(E) Seminaria
analitycznych i syntetycznych o
Badania naukowe zjawiskach i pojawiających się
raporty

Metody oceniania
uzyskanych efektów
kształcenia

Egzamin
Ocena roczna kierownika SD
i opiekuna / promotora
Egzamin doktorski

Egzamin, zaliczenie z oceną
Ocena roczna opiekuna /
promotora
Egzamin doktorski

Zaliczenie

Ocena opiekuna / promotora
Przyjęcie publikacji do druku
Egzamin doktorski
Recenzje pracy doktorskiej
Ocena z wykładów i warsztatów

Ocena roczna opiekuna /
promotora
Samoocena

U 03

U 04
U 05

U 06

U 07

K 01

K 02

K 03

K 04

rozwiązaniach problemów w
obrębie dyscypliny /dyscyplin, w
ramach których powstaje rozprawa
doktorska.
Korzystanie z metod i procedur
badawczych lub ich uzasadnione
modyfikowanie, w celu pozyskania
niezbędnych danych w obrębie
dyscypliny, w ramach której
powstaje praca doktorska.
Stosowanie skutecznych metod
dydaktycznych
Samodzielne planowanie swojego
rozwoju naukowego i
zawodowego.

Umiejętność przygotowania
publikacji naukowych
akceptowanych do druku w
recenzowanych czasopismach lub
wydawnictwach akademickich.
Umiejętność posługiwania się
językiem obcym na poziomie C1

Pisanie publikacji
Udział w
konferencjach
Badania naukoweraporty, publikacje
Praca doktorska
Warsztaty i wykłady

Ocena roczna opiekuna /
promotora
Recenzje pracy doktorskiej
Ocena z wykładów i warsztatów

Praktyka zawodowa

Ocena kierującego praktyką,
Ocena opiekuna / promotora
Ocena opiekuna / promotora
Ocena roczna kierownika SD
Decyzje i opinie komisji
rozpatrujących wnioski
grantowe
Decyzje i opinie recenzentów
oraz redakcji decydujących o
przyjęciu tekstów do druku

Planowanie badań
naukowych, wybór
zajęć fakultatywnych,
pisanie projektów
badawczych
Pisanie publikacji,
Konsultacje z
opiekunem/promotorem

(E) Udział w lektoracie
języka obcego,
Publikacje języku
wg Europejskiego Opisu
obcym
Kształcenia Językowego Rady
Wystąpienia na
Europy
konferencjach
Kompetencje społeczne
Zdolność do krytycznej oceny
Czynny udział w
konferencjach
wkładu własnych badań do
dorobku dyscypliny.
Seminaria
Udział w projektach
Odpowiedzialność za skutki działań
własnych i zespołowych w
badawczych
organizowaniu i prowadzeniu
badań.
Ugruntowane przekonanie o
(E) Seminaria
potrzebie twórczej postawy wobec
(E) Konsultacje z
problemów współczesności.
opiekunem /
promotorem

Egzamin
Kwalifikacja obcojęzycznej
publikacji naukowej do druku

Przestrzeganie norm etycznych i
prawnych w pracy badawczej i
działalności dydaktycznej

Ocena roczna opiekuna /
promotora
Ocena roczna kierownika SD
Samoocena

(E) Seminaria
(E) Konsultacje z
opiekunem /
promotorem
Znaczek (E) oznacza przypisywanie punktów ECTS wskazanym zajęciom

Ocena roczna opiekuna /
promotora
Ocena kierownika projektu
Ocena roczna opiekuna /
promotora
Ocena roczna kierownika SD
Ocena opiekuna / promotora
Ocena roczna kierownika SD

