1

Program studiów doktoranckich
Wydział Historyczny UJ
Rok ak. 2012/2013
Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 20.04.2012 r. z późniejszymi zmianami
(zmiany zatwierdzone w dniu 12 października 2012 r.)
Niniejszy program obowiązuje wyłącznie doktorantów przyjętych na studia w rekrutacji na rok
akademicki 2012/2013 i później

Wykaz zajęć i obowiązków programowych:

1. Seminarium doktoranckie lub indywidualne konsultacje z promotorem - rocznie
30 godzin seminarium lub 10 godzin indywidualnych konsultacji; I- IV r. 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 – najwyższa wartość punktowa.
2. Przedmiot wybrany zakończony egzaminem – 60 godzin; I- IV rok. Wpisu
dokonuje prowadzący zajęcia. Mogą to być dwa kursy z odmiennych dziedzin
wiedzy po 30 godzin każdy. Uznaje się zarówno zajęcia organizowane przez
Wydział Historyczny 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 ustalona na poziomie egzaminu
3. Język Obcy - 60 godzin, III lub IV rok (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
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certyfikatu zaleca się wybór innego języka obcego, przydatnego do
prowadzonych badań.
Punktacja ECTS ustalona na poziomie zaliczenia.
4. Warsztaty metodologiczne – 60 + 30 godzin w czasie studiów; I – III rok
studiów.
20 godzin wykładu + 10 godzin instytutowych warsztatów metodologicznych w
ciągu roku akademickiego. Warsztaty odbywają się jeden raz w semestrze.
Punktacja ECTS ustalone na poziomie zaliczenia warsztatów.
5. Seminarium dodatkowe 60 godzin; I – II rok 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 na poziomie zaliczenia zajęć seminaryjnych.

6. Konwersatorium z technik przeszukiwania humanistycznych baz danych

–

15 godzin. Obowiązują na I roku studiów
Punktacja ECTS na poziomie zaliczenia.
7. Konwersatorium z technik prezentacji audiowizualnych. – 15 godzin.
Obowiązują na II roku studiów.
Punktacja ECTS na poziomie zaliczenia.
8. Hospitacje zajęć dydaktycznych, 60h godzin rocznie; w skali studiów 240 h.
Zaliczenie wpisuje promotor/opiekun naukowy.
Punktacja ECTS na poziomie zaliczenia hospitacji
9. Dydaktyka uniwersytecka – wymiar minimalny 15 godzin

– wymiar

maksymalny 90 godzin w ciągu roku akademickiego. Zaliczenie wpisuje
promotor/opiekun.
Punktacja ECTS w załączeniu
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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
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Stypendia
Studentom studiów doktoranckich przysługuje prawo ubiegania się o następujące stypendia:
stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
oraz stypendia z funduszu pomocy materialnej, na które składają się: stypendium dla
najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego
z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki
i stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Stypendium

doktoranckie,

zwiększenie

stypendium

doktoranckiego

z

dotacji

projakościowej oraz stypendium dla najlepszych doktorantów będą przyznawane
wg listy rankingowej.
Szczegółowe informacje na temat zasad ustalania listy rankingowej znajdują się na stronie
domowej w zakładce pt. Stypendia.
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Punktacja ECTS

1.) Seminarium doktoranckie lub indywidualne konsultacje z promotorem - 30 godzin
seminarium lub 10 godzin indywidualnych konsultacji;

Liczba godzin rocznie: 30 + 60 godzin przygotowania do konsultacji + 30 godzin na
napisanie szkicu rozdziału lub rozdziału pracy doktorskiej) = 120 H/30H = 4 pkt
ECTS rocznie; w skali studiów 16 pkt. ECTS.
2.) Przedmiot Wybrany zakończony egzaminem – 60 godzin w ciągu całych studiów.
Kalkulacja: 60H + 60H (na przygotowanie)= 120H/30 = 4 pkt. ECTS; w razie
łączenia dwóch kursów 30 godzinnych kalkulacja kursu:

30H + 30H (na

przygotowanie) = 60H/30=2 punkty ECTS
3.) Język Obcy- 60 godzin, III lub IV rok (zalecany termin po otwarciu przewodu)
zakończony zaliczeniem.
Liczba godzin w czasie studiów 60H; przeliczenie 60H +60H na przygotowanie =
120H; 120H/30 = 4 pkt. ECTC. Kurs 30H; przeliczenie: 30h+30H (na
przygotowanie)= 60h/30h= 2 punkty ECTS
4.) Warsztaty metodologiczne – 60 godzin wykładów + 30 godzin instytutowych
warsztatów metodologicznych; od I do III rok studiów.
- 20 godzin wykładów + 10 godzin instytutowych warsztatów metodologicznych w
ciągu roku akademickiego.
W przeliczeniu na jedne warsztaty: 10h+5h =15h= 0,5 pkt. + 1 punkt
5.) Seminarium dodatkowe 60 godzin (I-II rok) zakończone zaliczeniem:
W przeliczeniu na 30h: 30H + 30H(przygotowanie) = 60h = 2 pkt ECTS
Do zaliczenia w ciągu I i II roku łącznie 4 pkt ECTS (tj. 60 godzin seminarium)

6.) 15 godzin konwersatorium z technik przeszukiwania humanistycznych baz danych.
Obowiązują na I roku studiów
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W przeliczeniu rocznym 15H + 45H (przygotowanie) = 60H/30 = 2 pkt ECTS
7.) 15 godzin technik prezentacji audiowizualnych. Obowiązują na II roku studiów.
W przeliczeniu rocznym 15H + 45H (przygotowanie) = 60H/30 = 2 pkt ECTS
8.) Hospitacje zajęć dydaktycznych. Wymagana jest hospitowanie 60 godzin w skali roku
ak.
Punktacja ECTS: 30 hospitacji = 30H= 1 pkt ECTS; w skali studiów konieczne jest
zgromadzenie 8 punktów ECTS
9.) Dydaktyka uniwersytecka – wymiar minimalny 15 godzin rocznie – wymiar
maksymalny 90 godzin w ciągu roku akad.
Minimalny wymiar zajęć liczony wg: 15 godz. zajęć + przygotowanie do prowadzenia
zajęć w przeliczniku 1 godzina dydaktyki= 2 godziny przygotowania; 15 h + 15x2= 45
h/30h = 1,5 pkt ECTS
W razie prowadzenia zajęć w wymiarze większym niż 15 h rocznie doktorant
otrzymuje dodatkowe punkty do klasyfikacji w rankingu wg określonych poniżej
zasad:
Zakładamy, że dopuszczalne programowo jest prowadzenie przez doktoranta jednych
nowych zajęć rocznie tj. 30 godzin nowych wg przelicznika 2h przygotowania na 1
godzinę dydaktyki. Pozostałe zajęcia są tymi samymi zajęciami prowadzonym w
grupach o pracochłonności 0,5 h przygotowania na 1 godzinę dydaktyki. w przypadku
60 H godzin ( przeliczenie:30 + (30Hx2)+ 30+ (30Hx0,,5)= 135/30H = 4,5 pkt.
W przypadku 90 godzin dydaktyki przygotowanie do zajęć jest liczone wyłącznie w
odniesieniu do pierwszych 30 godzin: 30+(30Hx2) +60H (przygotowanie 0) = 5 pkt
Poniżej wykazano wartości punktów przyznawanych za prowadzenie zajęć:

15 godzin rocznie: 1,5 pkt (wymagane programowo)
30 godzin rocznie: 3 pkt
60 godzin rocznie: 4,5 pkt
90 godzin rocznie; 5 pkt
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Efekty kształcenia dla uczestników studiów doktoranckich
Wiedza
a) Doktorantka i doktorant

ma wiedzę zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze

osiągnięcia w zakresie nauk humanistycznych i w zakresie dyscypliny, którą studiuje
objętej programem studiów tj. archeologii lub historii lub etnologii lub historii sztuki
lub nauki o sztuce , którą jest w stanie stosować w praktycznych badaniach i twórczo
rozwijać w ramach uprawianej specjalizacji dziedzinowej.
b) Doktorantka i doktorant zna szkoły badawcze istniejące w obrębie studiowanej
dyscypliny w stopniu umożliwiającym swobodny udział w międzynarodowym
dyskursie naukowym.
c) Doktorantka i doktorant zważywszy na specyfikę studiów na Wydziale Historycznym
jest w stanie posiąść takie kwantum wiedzy interdyscyplinarnej, która umożliwi mu
integrowanie perspektyw właściwych tym dyscyplinom humanistyki, które wchodzą w
spektrum jego aktualnych i przyszłych zainteresowań.
d) Doktorantka i doktorant dysponuje aparatem terminologicznym umożliwiającym
realizację efektów określonych powyżej.
e) Doktorantka i doktorant zna techniki badawcze stosowane w nauce współczesnej w
obrębie poszczególnej specjalności naukowej i umie praktycznie z nich skorzystać.
f) Doktorantka i doktorant zinternalizował przyjęte w nauce, w danej dziedzinie wiedzy
oraz uprawianej dyscyplinie zasady etyczne, stosuje je z powodzeniem w swojej
praktyce badawczej.
g) Doktorantka i doktorant zna metody oceny wartości publikacji naukowych, projektów
badawczych oraz posiada orientację w zasadach i możliwościach finansowania
poszczególnych projektów.
Umiejętności
a. Doktorantka i doktorant potrafi porozumiewać się swobodnie przy użyciu różnych
kanałów i technik komunikacyjnych w obrębie studiowanej dyscypliny oraz ze
specjalistami innych dziedzin i dyscyplin w języku rodzimym oraz co najmniej w jednym
języku obcym.
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b. Doktorantka i doktorant potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i
technik komunikacyjnych z niespecjalistami w uprawianej dziedzinie w języku rodzimym
oraz co najmniej w jednym języku obcym.
c. Doktorantka i doktorant potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje pochodzące z różnych źródeł wiedzy.
d. Doktorantka i doktorant posiada umiejętność i zinternalizowaną potrzebę stałego
śledzenia zmian zachodzących w uprawianej dyscyplinie wiedzy i własnej specjalności.
e. Doktorantka i doktorant posiada zaawansowane umiejętności badawcze umożliwiające
na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych w obrębie uprawianej specjalności
oraz na wniesienie własnego wkładu w jej rozwój.
f. Doktorantka i doktorant posiada umiejętności badawcze umożliwiające mu stosowanie
technik interdyscyplinarnych w prowadzonych badaniach.
g. Doktorantka i doktorant posiada zaawansowane umiejętności badawcze umożliwiające
mu publikowanie wyników własnych badań w renomowanych wydawnictwach polskich i
obcych oraz wysoko punktowanych czasopismach naukowych własnej specjalności
badawczej.
h. Doktorantka i doktorant posiada umiejętności pozwalające mu przekazać posiadaną
wiedzę i wykorzystać posiadane umiejętności w dydaktyce szkoły wyższej.
i. Doktorantka i doktorant jest w stanie samodzielnie sporządzić projekt badawczy.

Kompetencje społeczne
a. Doktorantka i doktorant jest osobą kreatywną w życiu naukowym i społecznym.
b. Doktorantka i doktorant stale docieka aktualnych potrzeb człowieka w zakresie
uprawianej dziedziny wiedzy. Jest w stanie służyć swoją wiedzą państwu i
społeczeństwu.
c. Doktorantka i doktorant ma świadomość własnych kompetencji badawczych i potrafi
krytycznie ocenić ich poziom w relacji do aktualnych standardów panujących w
uprawianej dziedzinie, dyscyplinie wiedzy i własnej specjalności.
d. Doktorantka i doktorant ma świadomość przynależności do społeczności uczonych,
szacunek do tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, miejsca studiów doktoranckich,
kieruje się przyjętymi w niej zasadami etycznymi . Rozumiejąc ich treść i ducha złoży
przysięgę doktorską.
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Punktacja ETCS
Nazwa zajęć

Liczba punktów ECTS
Zajęcia obowiązkowe

Seminarium

doktoranckie

indywidualne

lub

konsultacje

16 punktów ECTS

z

promotorem
Warsztaty metodologiczne

3 + 3 punkty ECTS

Szkolenie BHP

-

Razem

22 punkty ECTS

A. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe zgodnie z
§ 4.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 wrzesnia 2011 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

Hospitacje zajęć dydaktycznych

8 punktów ECTS

Razem

20 punktów ECTS

B. Zajęcia fakultatywne, na których doktorant zdobywa kwalifikacje z zakresie
nowoczesnych

metod

i

technik

prowadzenia

zajęć

dydaktycznych

zgodnie

z

§ 4 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 wrzesnia
2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach
naukowych
Konwersatorium z technik
przeszukiwania humanistycznych

2 punkty ECTS

baz danych
Konwersatorium z technik

2 punkty ECTS

prezentacji audiowizualnych
Dydaktyka uniwersytecka
Razem
Suma wszystkich punktów

6 punktów ECTS
10 punktów
52 punkty ECTS
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