Wydział Historyczny UJ
Program studiów doktoranckich
Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 19 maja 2017 r.
Niniejszy program obowiązuje doktorantów przyjętych na studia w rekrutacji na rok akademicki
2017/2018 i później
Wykaz zajęć i obowiązków programowych:

1. Seminarium doktoranckie lub indywidualne konsultacje z promotorem - rocznie 30 godzin
seminarium lub 10 godzin indywidualnych konsultacji przez cztery kolejne lata studiów.
10 godzin konsultacji indywidualnych przyjmuje się za równoważne z 30 godzinami seminarium.
Zaliczenie obowiązkowe dla każdego roku studiów; wpisu dokonuje opiekun/promotor doktoranta.
Punktacja ECTS : łącznie 16 punktów ECTS ( po 4 punkty ECTS za każdy rok).
2. Przedmiot wybrany zakończony egzaminem – 60 godzin w ciągu całych studiów (I-IV rok).
Wpisu dokonuje prowadzący zajęcia. Mogą to być dwa kursy z odmiennych dziedzin wiedzy po 30
godzin każdy, z których tylko jeden zakończony jest egzaminem. Uznaje się zarówno zajęcia
organizowane przez Wydział Historyczny UJ lub Uniwersytet specjalnie dla studentów studiów
doktoranckich, jak i zajęcia prowadzone w UJ dla studentów. Powinny to być zajęcia prowadzone
przez samodzielnego pracownika naukowego. Wybór musi być zaakceptowany przez opiekuna
naukowego. W razie wyboru zajęć płatnych Wydział nie pokrywa kosztów uczestnictwa.
Punktacja ECTS : łącznie 4 punkty ECTS ( w przypadku wybrania dwóch kursów - za kurs
zakończony egzaminem 3 punkty ECTS, za kurs nie zakończony egzaminem 1 punkt ECTS)
3. Język obcy - kurs 60 godzinny podczas III lub IV roku studiów (zalecany termin po otwarciu
przewodu) zakończony zaliczeniem. Dopuszczalne jest zaliczenie dwóch kursów językowych 30
godzinnych. Uwaga : zaliczenie tego punktu programu jest konieczne niezależnie od posiadanych
dokumentów zwalniających z egzaminu językowego w przewodzie doktorskim. W wypadku
posiadania takiego certyfikatu zaleca się wybór innego języka obcego, przydatnego do
prowadzonych badań.
Punktacja ECTS : łącznie 4 punkty ECTS ( w przypadku wybrania dwóch kursów 30 godzinnych po
2 punkty ECTS za każdy kurs)

4. Warsztaty metodologiczne – łącznie dziewięć 10 godzinnych warsztatów w czasie trzech
pierwszych lat studiów.
4.1. Wydziałowe warsztaty metodologiczne: dwa 10 godzinne warsztaty w czasie jednego roku
akademickiego (po 10 godzin w każdym semestrze) organizowane przez Wydział Historyczny UJ
4.2. Instytutowe warsztaty metodologiczne: jedne 10 godzinne warsztaty w czasie jednego roku
akademickiego
Punktacja ECTS : łącznie 4,5 punktu ECTS (0,5 punktu ECTS za każde zaliczone warsztaty).
5. Seminarium dodatkowe - 60 godzin podczas I i II roku studiów zakończone zaliczeniem. Wybór
spośród zajęć seminaryjnych wpisanych w programy poszczególnych jednostek Wydziału. Wybór
ustalony wspólnie z opiekunem naukowym/promotorem doktoranta. Możliwy wybór dwóch
seminariów 30 godzinnych.
Punktacja ECTS : łącznie 4 punkty ECTS (po 2 punkty ECTS za każde 30 godzin seminarium).
6. Konwersatorium z technik przeszukiwania humanistycznych baz danych – 15 godzin. Zajęcia
obowiązkowe podczas I roku studiów. Wydział Historyczny UJ daje możliwość zaliczenia tego
kursu. Fakultatywnie respektowane będą zaświadczenia dowodzące zaliczenie tego kursu w innych
jednostkach UJ lub poza uczelnią w wymiarze godzin zgodnym z programem studiów
doktoranckich.
Punktacja ECTS : 2 punkty ECTS.
7. Konwersatorium z technik prezentacji audiowizualnych – 15 godzin. Zajęcia obowiązkowe
podczas II roku studiów. Wydział Historyczny UJ daje możliwość zaliczenia tego kursu.
Fakultatywnie respektowane będą zaświadczenia dowodzące zaliczenie tego kursu w innych
jednostkach UJ lub poza uczelnią w wymiarze godzin zgodnym z programem studiów
doktoranckich.
Punktacja ECTS : 2 punkty ECTS.
8. Wydziałowe warsztaty z dydaktyki akademickiej - 30 godzin (15 godzin zajęć warsztatowych i
15 godzin hospitacji zajęć dydaktycznych). Zajęcia warsztatowe należy odbyć podczas pierwszego
roku studiów. Zaliczenie zajęć warsztatowych wpisuje prowadzący te zajęcia a zaliczenie hospitacji
zajęć dydaktycznych wpisuje promotor/opiekun naukowy.
Punktacja ECTS : łącznie 2,5 punktu ECTS (2 punkty za udział w zajęciach warsztatowych i 0,5
punktu ECTS za hospitacje)

9. Dydaktyka uniwersytecka - prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenie w ich
prowadzeniu - wymiar minimalny 15 godzin rocznie, wymiar maksymalny 90 godzin w ciągu roku
akademickiego. Zaliczenie wpisuje promotor/opiekun.
Punktacja ECTS: w załączeniu
10. Komisyjny egzamin doktorski z dziedziny kierunkowej przewidziany procedurą postępowania
w przewodzie doktorskim.
Wymóg ustawowy
11. Komisyjny egzamin doktorski z przedmiotu wybranego przewidziany procedurą postępowania
w przewodzie doktorskim.
Wymóg ustawowy
12. Komisyjny egzamin doktorski z języka obcego przewidziany procedurą postępowania w
przewodzie doktorskim.
Wymóg ustawowy
13. Otwarcie przewodu doktorskiego do końca 6 semestru (III roku) studiów.
Wymóg regulaminu studiów doktoranckich na UJ
14. Do 30 czerwca każdego roku akademickiego składanie rocznego sprawozdania z postępów
pracy nad doktoratem wg formularza wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora pracy
doktorskiej (do pobrania ze strony domowej Wydziału Historycznego).
Wymóg regulaminu studiów doktoranckich na UJ
15. Kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Szkolenie BHP).
Obowiązuje na I roku studiów.

Punktacja ECTS:
1.) Seminarium doktoranckie lub indywidualne konsultacje z promotorem - 30 godzin seminarium
lub 10 godzin indywidualnych konsultacji w każdym z czterech lat studiów.
Kalkulacja ECTS : w jednym roku 30 godzin seminarium (w przypadku indywidualnych konsultacji
każda godzina z przelicznikiem x3) + 60 godzin przygotowania do konsultacji + 30 godzin na
napisanie szkicu rozdziału lub rozdziału pracy doktorskiej) - razem 120 godzin = 4 punkty ECTS
rocznie; w skali całych studiów -16 punktów ECTS.
2.) Przedmiot wybrany zakończony egzaminem – 60 godzin w ciągu całych studiów;
Kalkulacja ECTS : 60 godzin zajęć + 60 godzin przygotowania do egzaminu - razem 120 godzin =
4 punkty ECTS;
w razie łączenia dwóch kursów 30 godzinnych :
- kalkulacja kursu zakończonego egzaminem : 30 godzin zajęć +60 godzin przygotowania do
egzaminu - razem 90 godzin = 3 punkty ECTS
- kalkulacja kursu nie zakończonego egzaminem : 30 godzin zajęć = 1 punkt ECTS
3.) Język obcy - 60 godzin, podczas III lub IV roku studiów (zalecany termin po otwarciu
przewodu) zakończony zaliczeniem.
Kalkulacja ECTS : 60 godzin zajęć + 60 godzin przygotowania - razem 120 godzin = 4 punkty
ECTS;
w przypadku łączenia dwóch kursów 30 godzinnych : 30 godzin zajęć + 30 godzin przygotowania razem 60 godzin = 2 punkty ECTS za każdy z dwóch kursów - łącznie 4 punkty ECTS.
4.) Warsztaty metodologiczne – 60 godzin warsztatów wydziałowych + 30 godzin warsztatów
instytutowych przez trzy pierwsze lata studiów.
4.1. Wydziałowe warsztaty metodologiczne odbywają się dwa razy w roku, każde po 10 godzin.
4.2. Instytutowe warsztaty metodologiczne: 10 godzin w ciągu roku akademickiego
Kalkulacja ECTS : jedne warsztaty tj. 10 godzin zajęć + 5 godzin przygotowania - razem 15
godzin = 0,5 punktu ECTS; w skali całych studiów 9 warsztatów - łącznie 4,5 punktu ECTS
5.) Seminarium dodatkowe - 60 godzin podczas I i II roku studiów zakończone zaliczeniem;
Kalkulacja ECTS : 60 godzin zajęć + 60 godzin przygotowania - razem 120 godzin = 4 punkty
ECTS;
w przypadku zaliczenia dwóch 30 godzinnych seminariów : 30 godzin zajęć + 30 godzin
przygotowania - razem 60 godzin = 2 punkty ECTS za każde z seminariów - łącznie 4 punkty ECTS

6.) Konwersatorium z technik przeszukiwania humanistycznych baz danych - 15 godzin
obowiązkowo podczas I roku studiów
Kalkulacja ECTS : 15 godzin zajęć + 45 godzin przygotowania - razem 60 godzin = 2 punkty ECTS
7.) Konwersatorium z technik prezentacji audiowizualnych - 15 godzin obowiązkowo podczas II
roku studiów.
Kalkulacja ECTS : 15 godzin zajęć + 45 godzin przygotowania - razem 60 godzin = 2 punkty ECTS
8.) Wydziałowe warsztaty z dydaktyki akademickiej - 30 godzin (15 godzin zajęć warsztatowych i
15 godzin hospitacji zajęć dydaktycznych). Zajęcia warsztatowe należy odbyć podczas pierwszego
roku studiów.
Kalkulacja ECTS : 15 godzin zajęć warsztatowych + 45 godzin przygotowania - razem 60 godzin
= 2 punkty ECTS + 15 godzin hospitacji = 0,5 punktu ECTS.
Łącznie za całe warsztaty 2,5 punktu ECTS
9.) Dydaktyka uniwersytecka (prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenie w
ich prowadzeniu) - wymiar minimalny 15 godzin rocznie czyli 60 godzin w ciągu 4 lat studiów.
Kalkulacja ECTS : 60 godzin prowadzonych zajęć + 120 godzin przygotowania do prowadzenia
zajęć - razem 180 godzin = 6 punktów ECTS podczas całych studiów;
- w przypadku prowadzenia w jednym roku zajęć w wymiarze minimalnym - 15 godzin
prowadzonych zajęć + 30 godzin przygotowania do prowadzenia zajęć - razem 45 godzin = 1,5
punktu ECTS (odpowiednio 30 godzin powadzonych zajęć = 3 punkty ECTS; 45 godzin = 4,5
punktu ECTS)
W przypadku prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć w wymiarze większym niż 15
godzin dydaktycznych rocznie ostateczna liczba punktów ECTS będzie zaliczana awansem na
kolejne lata akademickie. Oznacza to na przykład, że przeprowadzenie lub uczestniczenie w
prowadzeniu w jednym roku akademickim 60 godzin dydaktycznych uznaje się za wypełnienie
obowiązku programowego całych studiów doktoranckich.

Efekty kształcenia uczestników studiów doktoranckich
I. Wiedza
I.1. Kod składnika P8S_WG
a) Doktorantka i doktorant zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących
paradygmatów światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i
wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny, którą studiuje w ramach studiów
trzeciego stopnia tj. archeologii lub historii lub etnologii lub historii sztuki lub nauki o sztuce.
b) Doktorantka i doktorant zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub
artystycznych istotnych dla programu kształcenia w ramach dyscypliny, którą studiuje tj.
archeologii lub historii lub etnologii lub historii sztuki lub nauki o sztuce.
c) Doktorantka i doktorant zna i rozumie metodologię badań naukowych istotnych ze względu na
specyfikę studiów na Wydziale Historycznym UJ.
I.2. Kod składnika P8S_WK
a) Doktorantka i doktorant zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.
b) Doktorantka i doktorant zna i rozumie ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania
działalności badawczej prowadzonej w ramach studiów na Wydziale Historycznym UJ.
II Umiejętności
II.1. Kod składnika P8S_UW
a) Doktorantka i doktorant potrafi, uwzględniając specyfikę studiów na Wydziale Historycznym UJ,
wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub sztuki do twórczego identyfikowania,
formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadan o
charakterze badawczym, a w szczególności :
- doktorantka i doktorant potrafi definiować cel i przedmiot badań oraz formułować hipotezę
badawczą;
- doktorantka i doktorant potrafi rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze, adekwatne do
specyfiki studiów prowadzonych na Wydziale Historycznym UJ, oraz twórczo je stosować;
-doktorantka i doktorant potrafi wnioskować na podstawie wyników badań.
b) Doktorantka i doktorant potrafi, uwzględniając specyfikę badań prowadzonych na Wydziale
Historycznym UJ, transferować wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej.
II.2. Kod składnika P8S_UK
a) Doktorantka i doktorant potrafi upowszechniać wyniki badań, także w formach popularnych.
b) Doktorantka i doktorant potrafi inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym.

c) Doktorantka i doktorant potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym
uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.
II.3. Kod składnika P8S_UO
a) Doktorantka i doktorant potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia
badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym
II.4. Kod składnika P8S_UU
a) Doktorantka i doktorant potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz
inspirować i organizować rozwój innych osób
b) Doktorantka i doktorant potrafi opracowywać programy kształcenia lub szkolenia właściwe dla
dyscypliny, którą studiuje w ramach studiów trzeciego stopnia tj. archeologii lub historii lub
etnologii lub historii sztuki lub nauki o sztuce i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych
metod i narzędzi.
III. Kompetencje społeczne
III.1. Kod składnika P8S_KK
a) Doktorantka i doktorant są gotowi do krytycznej oceny dorobku reprezentowanej dyscypliny
naukowej lub artystycznej, którą studiuje w ramach studiów trzeciego stopnia tj. archeologii lub
historii lub etnologii lub historii sztuki lub nauki o sztuce.
b) Doktorantka i doktorant są gotowi do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój studiowanej
dyscypliny.
c) Doktorantka i doktorant są gotowi do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych.
III.2. Kod składnika P8S_KO
a) Doktorantka i doktorant są gotowi do wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców
właściwych dla dyscypliny, którą studiują w ramach studiów trzeciego stopnia tj. archeologii lub
historii lub etnologii lub historii sztuki lub nauki o sztuce.
b) Doktorantka i doktorant są gotowi do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego
c) Doktorantka i doktorant są gotowi do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
III.3. Kod składnika P8S_KR
a) Doktorantka i doktorant są gotowi do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych
i twórczych, w tym:

- do prowadzenia badań w sposób niezależny;
- respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad
ochrony własności intelektualnej.
b) Doktorantka i doktorant mają świadomość przynależności do społeczności uczonych
Uniwersytetu Jagiellońskiego, szacunek do tradycji uniwersyteckiej oraz kierują się przyjętymi w
niej zasadami etycznymi. Rozumiejąc ich treść i ducha złożą przysięgę doktorską.

Nazwa zajęć

Liczba punktów ECTS

A. Zajęcia obowiązkowe
Seminarium doktoranckie lub indywidualne
konsultacje z promotorem

16 punktów ECTS

Warsztaty metodologiczne

3 + 1,5 punktu ECTS

Szkolenie BHP

-

Razem

20,5 punktu ECTS

B. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe zgodnie z § 3.3
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w
sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
Przedmiot wybrany

4 punkty ECTS

Język obcy

4 punkty ECTS

Seminarium dodatkowe

4 punkty ECTS

Razem

12 punktów ECTS

C. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne zgodnie z § 3.4
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w
sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
Konwersatorium z technik przeszukiwania
humanistycznych baz danych

2 punkty ECTS

Konwersatorium z technik prezentacji
audiowizualnych

2 punkty ECTS

Wydziałowe warsztaty z dydaktyki
akademickiej

2,5 punktu ECTS

Razem

6,5 punktu ECTS

D. Praktyki
Dydaktyka uniwersytecka

6 punktów ECTS

SUMA

45 punktów ECTS

