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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
Forma studiów doktoranckich
Określenie podstawowego języka,
w którym prowadzone są studia
doktoranckie
Poziom kształcenia
Czas trwania studiów
Wymagania wstępne oraz kryteria
kwalifikacji na studia doktoranckie

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ
Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie
Obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk
humanistycznych, dyscyplina: kulturoznawstwo

Studia stacjonarne
Język polski

Studia III stopnia
4 lata

Podstawa prawna: Uchwała nr 111/XI/2012 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 listopada 2013 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu
naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia, w
tym limitów przyjęć w roku akademickim 2013/2014.
1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby
posiadające tytuł magistra lub równorzędny, uzyskany w
obszarach nauk humanistycznych lub nauk społecznych.
2. Kryteria kwalifikacji
O kolejności kandydatów na liście rankingowej
decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:
2.1. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-30 pkt.);
2.2. średnią ocen ze studiów (0-6 pkt.) przeliczoną na
punkty według wzoru:

WSr = (

Sr − m
)∗6
M −m

gdzie:
WSr to przeliczona na punkty średnia ocen ze
studiów,
Sr średnia ocen z jednolitych studiów magisterskich
lub średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów
pierwszego i drugiego stopnia,
M to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen
obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata,
m to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen
obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata;
2.3. dodatkowe kryteria kwalifikacji:
a) ocena projektu badawczego (0-30 pkt.),
b) publikacje recenzowane (0-6 pkt.):

- artykuł (3 pkt.),
- recenzja, sprawozdanie (0,5 pkt.);
c) udział w konferencjach z referatem (0-6 pkt.):
- konferencja krajowa (1,5 pkt.),
- konferencja zagraniczna (3 pkt.);
d) udział w projektach badawczych,
udokumentowany współautorstwem raportu (0-6
pkt.);
e) studia w innych ośrodkach, ukończony drugi
kierunek (0-6 pkt.):
- studia podyplomowe (2 pkt.),
- studia pierwszego stopnia (3 pkt.),
- studia drugiego stopnia lub 5-letnie
magisterskie (4 pkt.),
- udział w programie MOST, Erasmus,
Socrates, Leonardo da Vinci (po 1 pkt za
każdą zaliczoną formę studiów).
3. Informacje o przebiegu postępowania
kwalifikacyjnego
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy problematyki
zawartej w złożonym przez kandydata projekcie
badawczym. Wynik kandydata to suma punktów uzyskanych w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji
Ostateczny liczbowy wynik postępowania
kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100
podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i
określaną dla wszystkich kandydatów według wzoru:

W=

X
∗ 100
90

gdzie:
W to ostateczny wynik postępowania
kwalifikacyjnego,
X to wynik kandydata jako suma punktów
uzyskanych w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.
5. Wymagane dokumenty
a.
DOKUMENTY WYMAGANE DLA
POTWIERDZENIA REJESTRACJI:
Kandydaci dla potwierdzenia rejestracji składają w terminach
przewidzianych harmonogramem, wymagane dokumenty:
osobiście lub w formie elektronicznej, lub pocztą na adres
jednostki prowadzącej nabór, zgodnie z informacją podaną
w karcie studiów na stronach systemu.
Kandydaci są zobowiązani złożyć komplet wymaganych
dokumentów:
1) podanie;
2) życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć
naukowych;
3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe;
4) kserokopię dyplomu magisterskiego lub innego dokumentu
ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia
studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został
wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim

dyplomem magisterskim, a w przypadku, gdy w terminie
rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu
magisterskiego, wydane przez uczelnię zaświadczenie
potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego, zawierające
informacje o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego
stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia, z
podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie (dla absolwentów studiów drugiego
stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia);
5) kserokopię suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt
ocen, a w przypadku ich braku kserokopię indeksu lub innego
dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny;
6) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich
ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez
uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające
informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została
obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także
zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów
pierwszego stopnia) – wymagane w przypadku braku tych
informacji w suplemencie do dyplomu;
7) opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
8) oświadczenie pracownika wydziału posiadającego tytuł
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub
osoby niebędącej pracownikiem wydziału upoważnionej przez
radę wydziału, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką
naukową;
9) konspekt projektu badawczego;
10) tłumaczenie przysięgłe na język polski lub język angielski
do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w
języku innym niż polski lub angielski.
b.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WPISIE:

Kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów, z
wyłączeniem dokumentów dla wybranych studiów zgodnie z
informacjami podawanymi w karcie studiów na stronach
systemu:
1) do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów
przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub
dostarczonych w postaci kserokopii;
2) trzy fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia
głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi
przy wydawaniu dowodów osobistych);
3) kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku osób nie
posiadających polskiego obywatelstwa strony ze zdjęciem z
paszportu;
4) wniosek stypendialny – w przypadku kandydatów
ubiegających się o przyznanie stypendium.

Liczba punktów ECTS
przyporządkowana programowi
studiów doktoranckich
Wymiar, zasady i formy odbywania
praktyk zawodowych
Sposób dokonywania oceny
realizacji programu studiów
doktoranckich oraz prowadzenia

45 p. ECTS

60 godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych lub udziału w
ich prowadzeniu w trakcie 2-8 semestru studiów, w
wymiarze 15godzin praktyki /rok.
Ocena realizacji programu studiów oraz prowadzenia badań
naukowych przez doktoranta dokonywana jest co roku
przez promotora / opiekuna naukowego i kierownika
studiów doktoranckich.

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

Szczegółowy tryb oceny reguluje Karta Osiągnięć
Doktoranta (Uchwała Rady Wydziału SMiP UJ z 28.02.
2012 r.)

Zrealizowanie programu studiów doktoranckich:
uzyskanie co najmniej 42 p. ECTS (w tym: 29 ECTS
w ramach przedmiotów podstawowych, co najmniej 5
ECTS w ramach przedmiotów rozwijających
umiejętności dydaktyczne, co najmniej 8 ECTS w
ramach przedmiotów rozwijających umiejętności
zawodowe oraz przedłożenie radzie wydziału, która
wyraziła zgodę na otwarcie przewodu doktorskiego
zaakceptowanej przez promotora pracy doktorskiej,
oraz zaliczenie 60 godz. praktyki zawodowej), zdanie
egzaminu z języka obcego na poziomie C1,
opublikowanie co najmniej dwóch tekstów naukowych
oraz złożenie w czasie studiów wniosku o grant.
Umiejętność prowadzenia badań naukowych i
prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie
uniwersyteckim, potwierdzona dyplomem doktora
nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa
Załącznik nr 1 Uchwała Rady Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 18. 02. 2014
sprawie efektów kształcenia na Wydziałowych
Kulturoznawczych Studiach Doktoranckich

Plan studiów – Załącznik nr 2
Sylabusy

Opis wewnętrznego systemu
zapewnienia jakości kształcenia

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ nr 36 z 8
czerwca 2010 roku został powołany Wydziałowy
Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Do jego
zadań należy:
1) sporządzanie raportów z oceny własnej wydziału w
poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej
zgodnie
z
procedurami
i
harmonogramem
zatwierdzonym przez Prorektora UJ ds. dydaktyki i
wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół
Doskonalenia Jakości Kształcenia;
2) opracowanie planów i harmonogramu realizacji
działań naprawczych;
3) inicjowanie działań projakościowych związanych
ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej
na Wydziale oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu
Zespołowi;
4) inicjowanie i organizowanie działań związanych z
podnoszeniem kultury jakości kształcenia w
środowisku akademickim;
5) upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących
doskonalenia jakości kształcenia.
Kadra naukowo-dydaktyczna podlega kompleksowej
ocenie przeprowadzanej co 3 lata przez Uczelnianą

Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. Od
2009 roku w każdej jednostce organizacyjnej
Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzany jest
coroczny ranking wyników działalności naukowej
pracowników. Efektem tej oceny jest nagradzanie
osób, które w skali Wydziału uzyskują najlepsze
wyniki przez Prorektora UJ ds. badań naukowych.
Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów UJ
uczestniczą w pracach nad modyfikacją programu
studiów i opiniują projekty zmian w Karcie Osiągnięć
Doktoranta.
Zgodnie z Regulaminem studiów, plany studiów
ogłaszane są na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku
akademickiego.
Sylabusy wszystkich przedmiotów są ogłaszane w
systemie USOS. Osoby prowadzące przedmioty mają
obowiązek podania studentom na pierwszych
zajęciach warunków i terminów zaliczenia kursu.
Informacje o ofercie kształcenia są ogłoszone na
stronie
internetowej
Wydziału:
http://www.uj.edu.pl/wydzialy/wsmip oraz na stronach
każdej z jednostek wewnętrznych Wydziału. Poza
tym, Wydział zabiega o upowszechnienie tej
informacji poprzez organizację akcji promocyjnych
adresowanych do kandydatów, udział w targach
edukacyjnych, dniach otwartych UJ oraz w
Krakowskim Festiwalu Nauki.
Strona internetowa Wydziału jest źródłem informacji o
obowiązujących w toku studiów procedurach i
szczegółowych regulacjach przyjętych przez Radę
Wydziału.

