Uchwała nr 189/V/2019
Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie Programu Kształcenia w Kolegium Nauk Prawnych
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Na podstawie art. 201 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2153 z poźn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w
sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach
6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz.2218) oraz Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818) uchwala się co
następuje:
§1
Wprowadza się Program Kształcenia w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego (załącznik do niniejszej Uchwały).
§2
Uchwała obowiązuje doktorantów rozpoczynających kształcenie w Kolegium Nauk
Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2019/2020
i w latach następnych.
prof. dr hab. Karol Kiczka
DZIEKAN

Załącznik
do uchwały nr 189/V/2019
Rady WPAE UWr z dnia 20 maja 2019 r.

Program kształcenia
w Kolegium Nauk Prawnych
Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego

Program kształcenia został przygotowany zgodnie z:


Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2018 r. poz.1668 z późn. zm.);



Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz.2153 z poźn. zm.);



Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla
kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r.
poz.2218);



Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września
2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818)
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Załącznik 1.
Opis kształcenia w Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ogólna charakterystyka
1.
2.

Nazwa
Kolegium szkoły doktorskiej
z przyporządkowaniem dziedzin i
dyscyplin naukowych na podstawie
Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 20
września 2018 r. w sprawie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych oraz
dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018
poz. 1818)

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Wrocławskiego
Kolegium Nauk Prawnych

3.
4.

Forma prowadzenia kształcenia
Stopień naukowy uzyskany przez
absolwenta

5.

Wskazanie powiązania z misją i
strategią rozwoju Uniwersytetu
Wrocławskiego

6.

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości
zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i
kontynuacji kształcenia

7.

Uzasadnienie wyboru odpowiedniego
profilu kształcenia

8.

Uzasadnienie celowości prowadzenia
kształcenia w ramach szkoły doktorskiej,
w szczególności wskazanie
różnic w stosunku do innych programów
kształcenia o podobnie zdefiniowanych
celach i efektach kształcenia

9.

Wymagania wstępne dla kandydatów do
szkoły doktorskiej (właściwego
kolegium) - zasady rekrutacji ze
szczególnym uwzględnieniem
oczekiwanych kompetencji kandydatów

Stacjonarne – 8 semestrów
Stopień naukowy doktora uzyskany w trybie przewidzianym w
przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 z późn. zm.)
Kształcenie w ramach szkoły doktorskiej wpisuje się w strategię i misję
Uczelni poprzez zwiększenie jakości kształcenia, a przede wszystkim
w zakresie prowadzenia badań naukowych. Realizowany program
wpływać ma na zwiększenie zakresu i poziomu badań naukowych oraz
ich weryfikację z punktu widzenia potrzeb państwa i społeczeństwa.
Ważne jest także uzyskanie efektu stałego podnoszenia kwalifikacji i
umiejętności zawodowych doktorantów.
Szkoła doktorska stwarza warunki do zdobycia przez doktoranta
następujących umiejętności:
1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także
poza jednostką kształcącą;
2) współpracy naukowej w zespołach badawczych;
3) opracowania
publikacji
naukowych,
wystąpień
na
konferencjach;
4) samodzielnego prowadzenia procesu dydaktycznego na
poziomie szkoły wyższej;
5) przygotowanie do egzaminów doktorskich oraz przygotowanie
rozprawy doktorskiej pod opieką promotora;
6) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska
naukowego
Kształcenie we wskazanym obszarze wymaga uruchomienia modułów
kształcenia o charakterze ogólnoakademickim, specjalistycznym,
warsztatowym oraz modułów z uwzględnieniem elementów
pozwalających na realizację praktyk zawodowych oraz opracowanie dla
każdego doktoranta indywidualnego planu badawczego.
Szkoła doktorska Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowuje do pracy
badawczej w obszarze dziedzin i dyscyplin naukowych prowadzonych
na UWr. Kształcenie zakłada uzyskanie wiedzy na zaawansowanym
poziomie, o charakterze szczegółowym, obejmującej najnowsze
osiągniecia wynikające z badań naukowych. W zakresie umiejętności
chodzi o uzyskanie kompetencji związanych z metodyką i metodologią
prowadzenia badań naukowych oraz w zakresie dydaktyki szkoły
wyższej.
Właściwa uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
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Załącznik 2.
Efekty kształcenia w Szkole Doktorskiej - Odniesienie do charakterystyki drugiego stopnia
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Poziom 8

Kod
składnika
opisu

Wiedza: zna i rozumie
Wyszczególnienie:

w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów
– światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz
zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe –
właściwe dla danej dyscypliny naukowej

Zakres i głębia –
kompletność perspektywy
poznawczej i zależności
P8S_WG

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub
artystycznych, w których odbywa się kształcenie

Odniesienie
do efektów
kształcenia w
Kolegium
Nauk
Prawnych
Szkoły
Doktorskiej

KNPSD_W01
KNPSD_W02
KNPSD_W04
KNPSD_W05
KNPSD_W06

metodologię badań naukowych
zasady upowszechniania wyników działalności naukowej
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
Kontekst –
uwarunkowania, skutki
P8S_WK

Poziom 8

Kod
składnika
opisu

Wykorzystanie wiedzy –
rozwiązywane problemy
i wykonywane zadania

P8S_UW

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania
działalności naukowej
podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i
społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności
naukowej i know-how związanego z tymi wynikam
Umiejętności: potrafi
Wyszczególnienie:
wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny
sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i
innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub
wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w
szczególności:
 definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować
hipotezę badawczą,
 rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz
twórczo je stosować,
 wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

KNPSD_W03
KNPSD_W04
KNPSD_W05
KNPSD_W06

KNPSD_U01
KNPSD_U02
KNPSD_U03
KNPSD_U04

dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań
naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o
charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

Komunikowanie się –
odbieranie i tworzenie
wypowiedzi,
upowszechnianie wiedzy
w środowisku
naukowym i posługiwanie

P8S_UK

transferować wyniki działalności naukowej do sfery
gospodarczej
i społecznej
komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu
umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym
środowisku naukowym
upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach
popularnych

KNPSD_U01
KNPSD_U02
KNPSD_U03
KNPSD_U04
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się językiem obcym

inicjować debatę
uczestniczyć w dyskursie naukowym

Organizacja
pracy – planowanie i
praca
zespołowa
Uczenie się –
planowanie
własnego rozwoju i
rozwoju
innych osób
Poziom 8

P8S_UO

samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju
oraz inspirować i organizować rozwój innych osób
P8S_UU

Kod
składnika
opisu

Oceny – krytyczne
podejście

planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z
wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi
Kompetencje społeczne: jest gotów do
Wyszczególnienie:

KNPSD_U02
KNPSD_U03

KNPSD_U02
KNPSD_U03
KNPSD_U04

krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny
naukowej
P8S_KK

Odpowiedzialność –
wypełnianie zobowiązań
społecznych i działanie
na rzecz interesu
publicznego

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w
stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym
środowisku naukowym i zawodowym
planować i realizować indywidualne i zespołowe
przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku
międzynarodowym

krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny
naukowej

KNPSD_K01
KNPSD_K02
KNPSD_K03
KNPSD_K04

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych
wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców
P8S_KO

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego
myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy
podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i
twórczych, w tym:
 prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

Rola zawodowa –
niezależność i rozwój
etosu
P8S_KR

respektowania zasady publicznej własności wyników
działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony
własności intelektualnej

KNPSD_K01
KNPSD_K02
KNPSD_K03
KNPSD_K04

KNPSD_K01
KNPSD_K02
KNPSD_K03
KNPSD_K04
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Załącznik 3.
Opis zakładanych efektów kształcenia w ramach Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego z odniesieniem do Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyższego

Symbol

Odniesienie
do Polskiej
Ramy
Kwalifikacji
dla
Szkolnictwa
Wyższego

Efekty kształcenia

POZIOM 8
WIEDZA

KNPSD_W01
P8S_WG

KNPSD_W02
P8S_WG
KNPSD_W03

KNPSD_W04

P8S_WK

P8S_WG
P8S_WK

KNPSD_W05

P8S_WG
P8S_WK

KNPSD_W06

P8S_WG
P8S_WK

ma zaawansowaną wiedzę z obszaru nauk prawnych (ma wiedzę o
systemach prawnych krajowych i międzynarodowych, swobodnie operuje
terminologią prawniczą, zna wyniki najnowszych badań naukowych w zakresie
nauk prawnych); ma szeroką wiedzę o procesie stanowienia i stosowania
prawa oraz o zasadach jego wykładni,
posiada wyraźnie pogłębioną (specjalistyczną) wiedzę o charakterze
teoretycznym i praktycznym z zakresu wybranej jako podstawowa dyscypliny
prawniczej (swobodnie porusza się w ustawodawstwie, literaturze i
orzecznictwie),
posiada podstawową wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny dodatkowej,
ma wiedzę i świadomie potrafi identyfikować różne paradygmaty, metody i
techniki badawcze z przestrzeni nauk społecznych, zwłaszcza stosowane w
prawoznawstwie, zna profesjonalne narzędzia przydatne do zdobywania i
obsługi informacji prawniczych; ma wiedzę o podstawowych problemach nauk
społecznych oraz rozumie funkcje i zadania systemu prawnego w zakresie
regulacji życia społecznego,
ma wiedzę o redagowaniu i wymaganiach technicznych tekstów naukowych, o
zasadach upubliczniania wyników badań naukowych oraz zna relacje
związane z pracą twórczą i prawem autorskim, ma wiedzę z zakresu etyki
zawodowej związanej z funkcjonowaniem w przestrzeni środowiska
naukowego oraz wiedzę o zasadach prowadzenia i finansowania badań
naukowych, zna procedury związane z awansem naukowym,
ma wiedzę z zakresu dydaktyki szkoły wyższej,
UMIEJĘTNOŚCI

KNPSD_U01

KNPSD_U02

P8S_UW
P8S_UK

P8S_UW
P8S_UK
P8S_UO
P8S_UU

pewnie identyfikuje zależności między prawem a innymi systemami
społecznymi, samodzielnie potrafi zdobywać wiedzę i poszerzać własne
kompetencje oraz podejmować skuteczne działania zmierzające do własnego
rozwoju, umie wnieść oryginalny wkład do zasobów wiedzy prawniczej
poprzez badania oraz krytyczną analizę, ocenę i interpretacje wyników,
umie samodzielnie i w zespołach działać w przestrzeni poznawczej,
skutecznie wykorzystując zdobyty warsztat naukowo-badawczy (swobodnie
posługuje się literaturą, orzecznictwem, wynikami badań swoich oraz innych),
potrafi samodzielnie planować, prowadzić i opracowywać wyniki badań
naukowych,
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KNPSD_U03

P8S_UW
P8S_UK
P8S_UO
P8S_UU

potrafi skutecznie komunikować się i prowadzić konsultacje z otoczeniem
(współpracownikami, ekspertami, praktykami i teoretykami), potrafi prowadzić
naukowy dyskurs, z wykorzystaniem zasad rzeczowej argumentacji, potrafi
wyciągać wnioski i przygotowywać syntezy problemowe, posiada umiejętności
językowe w zakresie innego niż polski języka nowożytnego, pozwalające na
komunikowanie się oraz zdanie egzaminu doktorskiego.

KNPSD_U04

P8S_UW
P8S_UK
P8S_UU

potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym (profesjonalne
przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych),
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość roli i pozycji uczonego oraz wykazuje przynależność do
wspólnoty naukowej, jest przekonany co do potrzeby badań naukowych w
obszarze prawoznawstwa oraz konieczności stałego informowania
społeczeństwa o wynikach i wnioskach płynących z badań naukowych
(potrzeba krytycznej analizy, rzetelnej informacji i misji budowania prestiżu
prawa),

KNPSD_K01

P8S_KK
P8S_KO
P8S_KR

KNPSD_K02

P8S_KK
P8S_KO
P8S_KR

rozumie rolę i zadania prawa w zakresie celowego kształtowania stosunków
społecznych (świadomie identyfikuje znaczenie prawa dla państwa, ładu
społecznego i kształtowania określonych – pożądanych - przez społeczeństwo
postaw), akceptuje i rozumie proces zmienności norm i systemów prawnych
oraz ma świadomość stałej potrzeby ich doskonalenia,

KNPSD_K03

P8S_KK
P8S_KO
P8S_KR

zna, respektuje i identyfikuje się z zasadami etycznego i profesjonalnego
zachowania się jako prawnik, dydaktyk i naukowiec, w swoich działaniach
potrafi zaakcentować potrzebę uwzględnienia ideologii praw człowieka i
wolności obywatelskich, jako podstaw współczesnych systemów
demokratycznych.

KNPSD_K04

P8S_KK
P8S_KO
P8S_KR

umie efektywnie komunikować się w grupie i organizować pracę swoją oraz
innych, potrafi w sposób powszechnie zrozumiały popularyzować wiedzę
dotyczącą osiągnięć naukowych,

Objaśnienie oznaczeń:
KNPSD (przed podkreśleniem) – efekty kształcenia dla Kolegium Nauk Prawnych
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia
W – kategoria WIEDZY
U – kategoria UMIEJĘTNOŚCI
K – kategoria KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
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Załącznik 4.
Program ramowy Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr
Rok 1, semestr I
Przedmiot
Metodologia nauk prawnych
Komparatystyka prawnicza
Metodologia historyczno-prawna
Ekonomiczna analiza prawa
Metody badań empirycznych w
prawoznawstwie
Etyka prowadzenia badań
naukowych
Współczesne źródła informacji
naukowej
Obowiązek uczestniczenia w
zajęciach lub prowadzenia zajęć
dydaktycznych (10-60h w skali
roku)
RAZEM:

Ogółem
liczba
godzin
10
10
10
10

Typy
przedmiotów

Forma
zaliczenia

W
W
W
W

ZO
ZO
ZO
ZO

Liczba
punktów
ECTS
1
1
1
1

10

W

ZO

1

10

W

ZO

1

6

W

Z

1

X

X

Z

#

66
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Rok 1, semestr II
Przedmiot
Konwersatorium do wyboru
(jedno z 2):
Metody i techniki dydaktyczne w
szkole wyższej
albo
Przygotowanie dydaktyczne
Prawo autorskie w pracach
naukowych
Prawne podstawy działalności
naukowej
Obowiązek uczestniczenia w
zajęciach lub prowadzenia zajęć
dydaktycznych (10-60h w skali
roku)

Ogółem
liczba
godzin

Typy
przedmiotów

Forma
zaliczenia

Liczba
punktów
ECTS

20

K

ZO

3

6

W

Z

1

6

W

Z

1

X

X

Z

#

Seminarium doktoranckie
14
Sd
Z
1
Warsztaty dydaktyczno10
War
Z
1
metodologiczne z promotorem
RAZEM:
56
7
Zasady zaliczania I roku (semestr I i II):
 Zaliczenie następuje w razie pozytywnego uzyskania zaliczeń przewidzianych w danym
semestrze oraz pozytywnej opinii promotora,
 Doktorant zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy
naukowej, potwierdzonego i zaopiniowanego przez promotora,
 Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje o
przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach i uczestnictwie w
konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej oraz informacje o postępach
w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu opiniowane są także aktywność i
umiejętności dydaktyczne doktoranta.
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Dodatkowym warunkiem jest także przygotowanie indywidualnego planu badawczego
zawierającego w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej.

Rok 2, semestr III
Przedmiot
Wykład do wyboru
z grupy B
Obowiązek uczestniczenia w
zajęciach lub prowadzenia zajęć
dydaktycznych (10-60h w skali
roku)
Seminarium doktoranckie
Warsztaty dydaktycznometodologiczne z promotorem
RAZEM:

Ogółem
liczba
godzin

Typy
przedmiotów

Forma
zaliczenia

Liczba
punktów
ECTS

10

Ww

ZO

1

X

X

Z

#

14

Sd

Z

1

10

War

Z

1

34

3

Rok 2, semestr IV
Przedmiot

Ogółem
liczba
godzin

Typy
przedmiotów

Forma
zaliczenia

Liczba
punktów
ECTS

Seminarium do wyboru z grupy
14
Sw
ZO
1
C2
Obowiązek uczestniczenia w
zajęciach lub prowadzenia zajęć
X
X
Z
#
dydaktycznych (10-60h w skali
roku)
Seminarium doktoranckie
14
Sd
Z
1
Zasady przygotowywania
6
W
Z
1
wniosków grantowych
Warsztaty dydaktyczno10
War
Z
1
metodologiczne z promotorem
RAZEM:
44
4
Zasady zaliczania II roku (semestr III i IV):
 Zaliczenie następuje w razie pozytywnego uzyskania zaliczeń przewidzianych w danym
semestrze oraz pozytywnej opinii promotora.
 Zaliczenie przedmiotu „Zasady przygotowywania wniosków grantowych” polega na
sporządzeniu projektu wniosku grantowego na badania naukowe, który podlega zaliczeniu.
 Doktorant zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy
naukowej, potwierdzonego i zaopiniowanego przez promotora,
 Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje o
przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach i uczestnictwie w
konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej oraz informacje o postępach
w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu opiniowane są także aktywność i
umiejętności dydaktyczne doktoranta.
 Dodatkowy warunek: Zewnętrzna ocena indywidualnego planu badawczego. Ocena
śródokresowa w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia.
Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Ocena
negatywna skutkuje skreśleniem z szkoły doktorskiej.
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Rok 3, semestr V
Przedmiot
Wykład do wyboru
z grupy A (jeden z listy tzw.
przedmiotów ogólnych zdawanych
na egzaminie z dyscypliny
dodatkowej mogą być
organizowane wspólnie dla
wszystkich kolegiów szkoły
doktorskiej):
1. Ekonomia
2. Filozofia
3. Nauki o administracji
4. Nauka o polityce
Seminarium do wyboru z grupy
C1
Obowiązek uczestniczenia w
zajęciach lub prowadzenia zajęć
dydaktycznych (10-60h w skali
roku)
Seminarium doktoranckie
RAZEM:

Ogółem
liczba
godzin

Typy
przedmiotów

Forma
zaliczenia

Liczba
punktów
ECTS

10

Ww

Z

1

14

Sw

ZO

1

X

X

Z

#

14
38

Sd

Z

1
3

Typy
przedmiotów

Forma
zaliczenia

Rok 3, semestr VI
Przedmiot

Ogółem
liczba
godzin

Liczba
punktów
ECTS

Wykład do wyboru
z grupy A (jeden z listy tzw.
przedmiotów ogólnych zdawanych
na egzaminie z dyscypliny
dodatkowej mogą być
organizowane wspólnie dla
10
Ww
Z
1
wszystkich kolegiów szkoły
doktorskiej):
1. Ekonomia
2. Filozofia
3. Nauki o administracji
4. Nauka o polityce
Seminarium do wyboru z grupy
14
Sw
ZO
1
C2
Obowiązek uczestniczenia w
zajęciach lub prowadzenia zajęć
X
X
Z
#
dydaktycznych (10-60h w skali
roku)
Seminarium doktoranckie
14
Sd
Z
1
RAZEM:
38
3
Zasady zaliczania III roku studiów doktoranckich (semestr V i VI):
 Zaliczenie następuje w razie pozytywnego uzyskania zaliczeń przewidzianych w danym
semestrze oraz pozytywnej opinii promotora,
 Doktorant zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy
naukowej, potwierdzonego i zaopiniowanego przez promotora,
 Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje o
przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach i uczestnictwie w
konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej oraz informacje o postępach
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w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu opiniowane są także aktywność i
umiejętności dydaktyczne doktoranta.
Rok 4, semestr VII
Przedmiot
Seminarium do wyboru z grupy
C1
Obowiązek uczestniczenia w
zajęciach lub prowadzenia zajęć
dydaktycznych (10-60h w skali
roku)
Seminarium doktoranckie
RAZEM:

Ogółem
liczba
godzin

Typy
przedmiotów

Forma
zaliczenia

Liczba
punktów
ECTS

14

Sw

ZO

1

X

X

Z

#

14
28

Sd

Z

1
2

Typy
przedmiotów

Forma
zaliczenia

Rok 4, semestr VIII
Przedmiot

Ogółem
liczba
godzin

Liczba
punktów
ECTS

Obowiązek uczestniczenia w
zajęciach lub prowadzenia zajęć
X
X
Z
xxx
dydaktycznych (10-60h w skali
roku)
Seminarium doktoranckie
14
Sd
Z
1
RAZEM:
14
1
Zasady zaliczania IV roku studiów doktoranckich (semestr VII i VIII):
 Zaliczenie następuje w razie pozytywnego uzyskania zaliczeń przewidzianych w danym
semestrze oraz pozytywnej opinii promotora,
 Doktorant zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy
naukowej, potwierdzonego i zaopiniowanego przez promotora,
 Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje o
przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach i uczestnictwie w
konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej oraz informacje o postępach
w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu opiniowane są także aktywność i
umiejętności dydaktyczne doktoranta.
Łącznie: 30 punktów ECTS, 318 H
Wykaz skrótów:
Typy przedmiotów:
W – wykład,
Ww – wykład do wyboru,
Sw – seminarium do wyboru,
Sd – seminarium doktoranckie z dyscypliny
podstawowej,
K – konwersatoria,
War - warsztat

Forma zaliczenia:
ZO – zaliczenie na ocenę
Z – zaliczenie bez oceny
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Załącznik 5.
Program z uwzględnieniem modułów kształcenia i podstawowych sposobów jego weryfikacji
Moduł kształcenia
(z uwzględnieniem
składających się na
poszczególne moduły
przedmiotami i innymi formami
zajęć)

Liczba
godz.

ECTS

Formy
realizacji

Sposób

Podstawowy sposób weryfikacji
efektów kształcenia

Zajęcia podstawowe

Metodologia nauk prawnych

10

1

Wykład

Zaliczenie
na ocenę

Komparatystyka prawnicza

10

1

Wykład

Zaliczenie
na ocenę

Ekonomiczna analiza prawa

10

1

Wykład

Zaliczenie
na ocenę

Metody badań empirycznych w
prawoznawstwie

10

1

Wykład

Zaliczenie
na ocenę

Metodologia historyczno-prawna

10

1

Wykład

Zaliczenie
na ocenę

Etyka prowadzenia badań
naukowych

10

1

Wykład

Zaliczenie
na ocenę

Elektroniczne źródła informacji
prawnej i naukowej

6

1

Wykład

Zaliczenie

Prawo autorskie w pracach
naukowych

6

1

Wykład

Zaliczenie

Prawne podstawy działalności
naukowej

6

1

Wykład

Zaliczenie

Zasady przygotowywania
wniosków grantowych

6

1

Wykład

Zaliczenie

Zaliczenie ustne i/lub pisemne
obejmujący sprawdzenie
wiadomości oraz umiejętności w
zakresie podstawowych zasad
związanych z formułowaniem
twierdzeń i teorii w
prawoznawstwie.
Zaliczenie ustne i/lub pisemne
obejmujące wiedzę i umiejętności z
zakresu prowadzenia i analizy
badań prawnoporównawczych.
Zaliczenie ustne i/lub pisemne
obejmujące wiedzę i umiejętności
związane z wykorzystywaniem
mierników i metod ekonomicznych
w zakresie tworzenia, a zwłaszcza
stosowania prawa.
Zaliczenie ustne i/lub pisemne
obejmujące wiedzę i umiejętności z
zakresu badań nad empirycznymi
metodami . Ocena konkretnych
przykładów (analiza założeń
metodologicznych, trafności
zastosowanych metod i analizy
uzyskanych wyników).
Zaliczenie ustne i/lub pisemne
obejmujące wiedzę i umiejętności z
zakresu badań
historycznoprawnych.
Zaliczenie ustne i/lub pisemne
obejmujące wiedzę i umiejętności
pozwalające na rozstrzyganie i
ocenę na podstawie podanych
przykładów dylematów etycznych i
moralnych zwłaszcza w przestrzeni
badań naukowych.
Zaliczenie na podstawie aktywności
i uczestnictwa doktoranta w
wykładzie
Zaliczenie na podstawie aktywności
i uczestnictwa doktoranta w
wykładzie
Zaliczenie na podstawie aktywności
i uczestnictwa doktoranta w
wykładzie
Zaliczenie na podstawie aktywności
i uczestnictwa doktoranta w
wykładzie uzupełnione o obowiązek

przygotowania projektu wniosku
grantowego
Razem:

84 h

10
ECTS

xxx

xxx

xxx

Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe
(przygotowujące do pracy badawczej oraz pracy nauczyciela akademickiego)

Metody i techniki dydaktyczne w
szkole wyższej
lub
Przygotowanie dydaktyczne
(Doktorant wybiera jeden z dwóch
wskazanych przedmiotów)

20

3

Konwersatorium

Zaliczenie
na ocenę

Warsztaty dydaktycznometodologiczne z
Promotorem

10x3=
30

1x3=3

Warsztat

Zaliczenie

Wykład do wyboru z grupy A
1) Ekonomia
2) Filozofia
3) Nauki o administracji
4) Nauka o polityce
(Doktorant wybiera jeden ze
wskazanych wykładów)

10x2=
20

1x2=2

Wykład do
wyboru

Zaliczenie

Wykład do wyboru z grupy B
(Doktorant wybiera jeden wykład z
listy przedmiotów
specjalizacyjnych)

Seminarium do wyboru z grupy
C1
(Doktorant wybiera dwa różne
seminaria z listy przedmiotów
specjalizacyjnych)
Seminarium do wyboru z grupy
C2
(Doktorant wybiera dwa różne
seminaria z listy przedmiotów
specjalizacyjnych)
Razem:

10

1

Wykład do
wyboru

Zaliczenie
na ocenę

14x2=
28

1x2=2

Seminarium
do wyboru

Zaliczenie
na ocenę

14x2=
28

1x2=2

Seminarium
do wyboru

Zaliczenie
na ocenę

136 h

13
ECTS

xxx

xxx

Praktyki zawodowe

W zależności od wybranego
przedmiotu zaliczenie ustne i/lub
pisemne które zmierzają do oceny
stopnia przygotowania doktoranta
w zakresie samodzielnego
prowadzenia zajęć dydaktycznych
oraz wiedzy na temat możliwości
wykorzystania nowoczesnych
metod i technik dydaktycznych
stosowanych w andragogice.
Zaliczenie w formie opinii o
postępach doktoranta w zakresie
zdobywania specjalistycznej wiedzy
z dyscypliny podstawowej, ocena
prowadzonych badań naukowych i
dydaktyki (uwzględnia się w tym
zakresie sprawozdanie doktoranta
zawarte w karcie przebiegu studiów
doktoranckich). Przygotowanie
indywidualnego plany badawczego
oraz przygotowanie do oceny
śródokresowej.
Zaliczenie na podstawie aktywności
i uczestnictwa doktoranta w
wykładzie.

Zaliczenie ustne i/lub pisemne
obejmujący sprawdzenie
wiadomości oraz umiejętności w
zakresie problematyki wynikające z
wybranego przedmiotu
(zagadnienia teoretyczne
poszczególnych dziedzin nauk
prawnych)
Zaliczenie ustne i/lub pisemne
obejmujące wiedzę i umiejętności
specjalistyczne związane z
poszczególnymi dyscyplinami
prawniczymi
Zaliczenie ustne i/lub pisemne
obejmujące wiedzę i umiejętności
specjalistyczne związane z
poszczególnymi dyscyplinami
prawniczymi
xxx

Obowiązek uczestniczenia w
zajęciach lub prowadzenia zajęć
dydaktycznych (10-60h w skali
roku)
Razem:

xxx

xxx

Zajęcia
praktyczne

xxx

xxx

xxx

Zaliczenie
xxx

Zaliczenie dokonywane przez
koordynatora/opiekuna danego
przedmiotu na podstawie
obserwacji/hospitacji.
xxx

Seminarium doktoranckie

Seminarium doktoranckie

Razem:

14x7=
98

1x7=7

Seminarium

Zaliczenie

Zaliczenie wiedzy i umiejętności z
zakresu dyscypliny podstawowej
zdawanej na egzaminie doktorskim,
oceniana jest także aktywności i
uczestnictwa doktoranta w pracach
seminaryjnych rozwijających
wiedzę z zakresu nauk prawnych.
Seminarium wdraża doktoranta w
różne aspekty pracy naukowej
stanowiąc zorganizowaną formę
prezentacji i krytycznej oceny
poprzez debatę stosowanych
metod badawczych i osiąganych
przy ich pomocy wyników. Podczas
seminarium doktorant prezentuje
rezultaty swoich badań
przygotowując wystąpienia
konferencyjne, artykuły naukowe i
rozprawę doktorską.

98 h

7
ECTS

xxx

xxx

xxx

Pozostałe elementy związane ze studiami doktoranckimi:

Przygotowanie i realizacja
indywidualnego planu
badawczego

xxx

xxx

xxx

xxx

Przygotowanie rozprawy
doktorskiej

xxx

xxx

xxx

xxx

Egzamin doktorski z dyscypliny
podstawowej

xxx

xxx

xxx

xxx

Egzamin doktorski z dyscypliny
dodatkowej

xxx

xxx

xxx

xxx

318 h

30
ECTS

xxx

xxx

RAZEM:

Realizacja planu podlega ocenie
śródokresowej w połowie okresu
kształcenia określonego w
programie kształcenia. Ocena
śródokresowa kończy się wynikiem
pozytywnym albo negatywnym.
Wynik oceny wraz z uzasadnieniem
jest jawny.
Dokonywana przez specjalną
komisję bez udziału promotora i
promotora pomocniczego.
Pozytywna opinia o pracy
doktorskiej sporządzona przez
promotora.
Egzamin weryfikujący zasoby
wiedzy doktoranta z obszaru
dyscypliny bezpośrednio związanej
z przygotowywaną dysertacją
doktorską.
Egzamin weryfikujący zasoby
wiedzy doktoranta w ramach
wybranej przez niego dyscypliny
dodatkowej.
xxx

Załącznik 6.
Szczegółowe zasady wykonania
programu kształcenia
I. Czas trwania i organizacja studiów
1. Szkoła doktorska prowadzona jest w formie kształcenia stacjonarnego.
2. Kształcenie trwa 8 semestrów.
3. Liczba godzin zajęć wynosi 318 (34 ECTS). W zakres kształcenia w szkole doktorskiej wchodzą
także praktyki zawodowe realizowane przez cały okres trwania szkoły.
4. Jednostką prowadzącą Szkołę Doktorską jest Uniwersytet Wrocławski. Kolegia Szkoły
Doktorskiej funkcjonują w ramach poszczególnych Rad Dyscyplin Naukowych, zgodnie z
postanowieniami Statutu UWr.
5. Jednostka dydaktyczna Wydziału, w której zatrudniony jest promotor doktoranta nazywana jest
w niniejszym dokumencie „jednostką dydaktyczną, w której doktorant odbywa kształcenie”.
6. W sprawach związanych z realizacją obowiązku praktyki zawodowej oraz udziału w pracach
administracyjnych i organizacyjnych jednostki, w której doktorant odbywa kształcenie, doktorant
podlega także kierownikowi tej jednostki.
II. Kwalifikacje absolwenta
1. Absolwent wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną w wybranej przez siebie dziedzinie/dyscyplinie
oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, w tym opracowania rozprawy
stanowiącej oryginalne rozwiązanie problemu naukowego.
2. Szczegółowe kwalifikacje określają efekty kształcenia Szkoły Doktorskiej wraz z efektami
kierunkowymi Kolegium (załącznik 2 i 3).
III. Treści kształcenia i formy ich realizacji
1. Treści kształcenia i formy ich realizacji określa program kształcenia (załącznik 4).
2. Nauczanie poszczególnych przedmiotów odbywa się w formie wykładów, konwersatoriów,
warsztatów oraz seminariów.
3. W celu realizacji efektów kształcenia przewiduje się także inne obowiązki doktoranta, w
szczególności:
a) prowadzenie badań naukowych i składanie z nich sprawozdań,
b) praktykę zawodową w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w
zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego,
c) odbywanie dyżurów konsultacyjnych,
d) uczestnictwo w konferencjach naukowych i innych wydarzeniach naukowych (np.
wykładach gościnnych),
e) działania popularyzujące naukę (np. wystąpienie na Festiwalu Nauki, organizacja wydarzeń
popularyzatorskich lub udział w takich wydarzeniach,
współpraca z instytucjami
kulturalnymi).
4. Osiągnięcie efektów kształcenia można potwierdzić także na podstawie zajęć zaliczonych w
innych Kolegiach Szkoły Doktorskiej UWr oraz innych uczelniach zarówno w kraju (np. w
ramach programu MOST), jak i za granicą (np. w ramach programu ERASMUS+). Decyzje w
tym zakresie podejmuje Kierownikowi Kolegium Szkoły Doktorskiej, po uzyskaniu opinii
właściwego promotora.
5. Zajęcia mogą być oferowane także w formie e-learningu.
IV. Zasady zaliczania przedmiotów
1. Zaliczenie przewidzianych planem przedmiotów na poszczególnych semestrach następuje w
razie uzyskania zaliczeń przewidzianych w danym semestrze. Do zaliczenia każdego semestru
niezbędna jest także pozytywna opinia o przebiegu pracy naukowej doktoranta sporządzona
przez promotora.
2. Zaliczenie przedmiotu następuje w formie zaliczenia na ocenę lub zaliczenia bez oceny,
stosownie do odpowiednich postanowień zawartych planie i programie.
3. W poszczególnych semestrach określonych w planie i programie doktorant wybiera po jednym
przedmiocie z każdej grupy wykładów do wyboru oraz po jednym seminarium z odpowiedniej

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

grupy seminariów do wyboru. Doktorant ma obowiązek zaliczyć wybrane przez siebie
przedmioty.
Przedmioty do wyboru z grupy A stanowią dyscypliny dodatkowe wchodzące w zakres
egzaminu doktorskiego. Zajęcia z tych przedmiotów prowadzone są w formie wykładu od 5 do
6 semestru. Zajęcia te każdorazowo kończą się zaliczeniem bez oceny.
Przedmioty do wyboru z grupy B obejmują podstawowe zagadnienia teoretyczne
poszczególnych gałęzi nauk prawnych. Zajęcia z tych przedmiotów prowadzone są w formie
wykładu kończącego się zaliczeniem na ocenę.
Przedmioty do wyboru z grupy C obejmują zagadnienia specjalistyczne należące do
poszczególnych gałęzi nauk prawnych. Prowadzone są w formie seminarium od 4 do 7
semestru i kończą się zaliczeniem na ocenę. Doktorant zobowiązany jest do zaliczenia jednego
przedmiotu z grupy C w każdym z tych semestrów; przedmiotów już zaliczonych nie można
ponownie wybierać.
Seminaria doktoranckie są formą kształcenia z dyscypliny podstawowej oraz współpracy w
przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Prowadzone są od 2 do 8 semestru i kończą się
zaliczeniem bez oceny w każdym semestrze.
W planie przewiduje się zajęcia fakultatywne rozwijające bezpośrednio umiejętności
dydaktyczne doktoranta. Zajęcia te realizowane są w ramach przewidzianej oferty przedmiotów,
na 2 semestrze. Doktorant zobowiązany jest zaliczyć jeden wybrany przez siebie przedmiot,
którego celem jest przygotowanie doktoranta do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zajęcia te
odbywają się w formie konwersatoriów i kończą się zaliczeniem na ocenę.
Warsztaty dydaktyczno-metodologiczne stanowią fragment zajęć uzupełniających wiedzę i
umiejętności z zakresu dydaktyki i prowadzenia badań naukowych. Służą także do
przygotowania indywidualnego planu badawczego oraz przygotowania się do oceny
śródokresowej. Prowadzone są przez promotora od 2 do 4 semestru i kończą się zaliczeniem
bez oceny w każdym semestrze.
W przypadku przedłużenia kształcenia w szkole doktorskiej doktorant uczestniczy w
seminarium doktoranckim przez cały okres przedłużenia.

V. Reguły uruchamiania i limity grup w zakresie przedmiotów realizowanych na studiach
doktoranckich
1. Seminaria doktoranckie:
a) Grupę/grupy seminaryjną/e tworzy się w instytucie, katedrze lub samodzielnym
zakładzie,
b) więcej niż jedną grupę można utworzyć, jeżeli każda z nich prowadzona będzie przez
innego pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego i każda będzie liczyła nie mniej niż 3 doktorantów,
c) jeżeli dany pracownik nie ma takiej liczby doktorantów, która pozwala uruchomić
seminarium doktoranckie, należy prowadzić wspólne seminarium dla doktorantów
pozostających pod opieką różnych promotorów,
d) doktorant może brać udział tylko w jednym seminarium doktoranckim w danym
semestrze, w skład grupy seminaryjnej (decydujący o jej utworzeniu) wchodzić mogą
jedynie doktoranci (niezależnie od roku studiów),
e) wymiar seminarium doktoranckiego to 14 godzin na semestr,
f)
w przypadku zmniejszenia się liczby doktorantów wymaganej do utworzenia drugiej i
kolejnych grup seminaryjnych w danym semestrze, seminarium nie spełniające
wymagań może być kontynuowane do końca tego semestru,
g) informacje o liczbie seminariów doktoranckich prowadzonych w instytucie lub katedrze,
o osobie prowadzącej oraz imienny wykaz uczestniczących w nich doktorantów
dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr oraz zakładów przekazują do dnia 15
października każdego roku akademickiego Kierownikowi Kolegium Nauk Prawnych
Szkoły Doktorskiej.
h) informację o zmianach w zakresie grup seminaryjnych, decydujących o ich
funkcjonowaniu należy przekazać Kierownikowi Kolegium Nauk Prawnych Szkoły
Doktorskiej niezwłocznie po ich wystąpieniu.
2. Warsztaty dydaktyczno-metodologiczne:
a) zajęcia te prowadzone są przez promotora.
b) grupę warsztatową tworzą wszyscy doktoranci przypisani do danego promotora.
3. Wykład z grupy A:

zajęcia odbywają się jeżeli na dany przedmiot zapisze się co najmniej 5 doktorantów.
zapisy na wykład odbywają się w ostatnich dwóch tygodniach 2 semestru.
doktorant może zmienić wybrany przez siebie wykład z grupy A z początkiem każdego
kolejnego semestru za zgodą Kierownika Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej.
Wykład z grupy B:
a) zapisy na wykład prowadzone są w ostatnich dwóch tygodniach semestru na semestr
następny,
b) zajęcia w ramach wykładu z grupy B odbywają się, jeżeli zapisze się na nie co najmniej
6 doktorantów.
Seminarium do wyboru z grupy C1 i C2
a) zapisy prowadzone są w ostatnich dwóch tygodniach semestru na semestr następny.
b) zajęcia w ramach seminariów do wyboru z grupy C1 i C2 odbywają się, jeżeli zapisze
się na nie co najmniej 5 doktorantów.
c) maksymalna liczba w grupie wynosi 11, jeżeli liczba zgłoszeń przekracza ten limit,
tworzy się dodatkową grupę.
Wspólne zasady zapisów na wykład z grupy B oraz seminaria z grupy C1 i C2. Doktorant
wskazuje 2 przedmioty w ramach każdej z wyróżnionych grup, uszeregowane według
preferencji. Jeżeli przedmiot pierwszego wyboru nie zostanie uruchomiony, doktorant zostaje
wpisany na drugi ze wskazanych przedmiotów. W przypadku nieuruchomienia także drugiego
ze wskazanych przedmiotów doktorant uczestniczy w zapisach dodatkowych. Zapisy
dodatkowe ograniczone są do przedmiotów już uruchomionych i odbywają się najpóźniej w
pierwszym tygodniu nowego semestru. Doktorant, który w przewidzianych trybach i terminach
nie dokona stosownego wyboru zostanie przypisany do jednej z uruchomionych grup, decyzję
w tym zakresie podejmuje Kierownik Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej.
Dziekan w uzgodnieniu z Kierownikiem Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej, przed
rozpoczęciem danego roku akademickiego, decyduje, biorąc pod uwagę możliwości
dydaktyczne, organizacyjne i finansowe, o ewentualnych zmianach w zakresie opisanego wyżej
trybu uruchamiania i w zakresie limitów grup.
a)
b)
c)

4.

5.

6.

7.

VI. Obowiązek prowadzenia badań naukowych. Indywidualny plan badawczy i ocena
śródokresowa
1. Doktorant ma obowiązek prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem promotora.
2. Doktorant zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy
naukowej, potwierdzonego i zaopiniowanego przez promotora.
3. Prawdziwość danych zawartych w sprawozdaniu z badań naukowych potwierdza promotor.
4. Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej sporządzane jest po zakończeniu każdego
semestru. Obejmuje ono w szczególności: informacje o przygotowanych i opublikowanych
pracach naukowych, wystąpieniach i uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych
formach aktywności naukowej oraz informacje o postępach w pracy nad rozprawą doktorską.
W sprawozdaniu opiniowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta.
5. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan
badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i
przedstawia go w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku
wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu także przez
tego promotora.
6. Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w
programie kształcenia. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo
negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
7. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w
tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w
dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem
prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami
komisji.
VII. Praktyka zawodowa
1. Doktorant obowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w postaci prowadzenia zajęć
dydaktycznych lub uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego.
2. Wymiar praktyk zawodowych nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 60 godzin w roku
akademickim. Realizowany jest od 1 do 8 semestru. Metodą weryfikacji jest zaliczenie bez

3.
4.

5.

6.

oceny dokonywane przez koordynatora/opiekuna danego przedmiotu lub promotora na
podstawie obserwacji lub hospitacji.
Zasadniczą formą realizacji obowiązku praktyki zawodowej jest prowadzenie przez doktoranta
zajęć dydaktycznych.
Z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych doktorant może być zwolniony na zasadach
opisanych w regulaminie szkoły doktorskiej. Zwolnienia udziela Kierownik Kolegium Szkoły
Doktorskiej.
Wniosek o zwolnienie doktoranta z obowiązku prowadzenia zajęć składa kierownik jednostki
dydaktycznej, w której doktorant odbywa kształcenie. Wniosek taki może także złożyć sam
doktorant, wymaga on wówczas opinii kierownika jednostki dydaktycznej, w której doktorant
odbywa kształcenie i opinii promotora.
O wymiarze i rodzaju prowadzonych zajęć decyduje kierownik jednostki dydaktycznej, w której
doktorant odbywa kształcenie. W zakresie uczestnictwa doktoranta w zajęciach nauczyciela
akademickiego o ich wymiarze i rodzaju decyduje promotor, wskazując zajęcia w których
doktorant ma uczestniczyć.

VIII. Odbywanie dyżurów konsultacyjnych
1. Doktorant obowiązany jest do odbywania dyżurów konsultacyjnych.
2. Szczegółowe zasady realizacji i wymiar dyżurów konsultacyjnych regulują odrębne przepisy.
IX. Uczestnictwo w wydarzeniach naukowych
1. Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w wydarzeniach naukowych takich jak konferencje
naukowe, sympozja, zjazdy, wykłady gościnne.
2. Warunkiem zaliczenia roku jest uczestnictwo doktoranta w przynajmniej czterech wydarzeniach
naukowych (w macierzystej uczelni lub poza nią) w tym roku.
X. Udział w pracach organizacyjnych i administracyjnych
1. Doktorant ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych i
administracyjnych uczelni.
2. Do obowiązków doktoranta należy w szczególności uczestnictwo w przygotowaniu
organizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także pomoc w
przeprowadzaniu organizowanych egzaminów.
XI. Ukończenie Kolegium
1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej kończy się z upływem ostatniego roku akademickiego,
określonego w akcie o utworzeniu, bądź z upływem okresu przedłużenia kształcenia, o ile
wcześniej doktorant nie uzyskał stopnia naukowego doktora. W przypadku wcześniejszego
uzyskania stopnia naukowego doktora, za datę ukończenia kształcenie w Szkole Doktorskiej
uważa się datę podjęcia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora.
2. Zasady uzyskiwania stopnia naukowego doktora regulują odrębne przepisy.

Załącznik 7.
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

SYLABUS PRZEDMIOTU DLA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
Elementy składowe sylabusu
Opis
Nazwa przedmiotu powinna być zgodna z
programem kształcenia i planem studiów
Nazwa przedmiotu
doktoranckich przyjętym przez radę
wydziału/instytutu
Jednostka prowadząca przedmiot/
moduł
Kod przedmiotu/ modułu
Rodzaj przedmiotu/ modułu
Obowiązkowy lub fakultatywny
Rok studiów
(jeśli obowiązuje)
Semestr
(zimowy lub letni)
Forma zajęć i liczba godzin
Symbole efektów kształcenia studiów
Zakładane efekty kształcenia
doktoranckich, np. SD_W01, SDJJ03...
Treści programowe
Język przedmiotu
Formy i metody prowadzenia przedmiotu
Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej
Należy wskazać stopień/tytuł naukowy.
przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej
Należy wskazać stopień/tytuł naukowy.
bądź udzielającej zaliczenia w przypadku,
gdy nie jest nim osoba prowadząca dany
przedmiot
Obciążenie pracą doktoranta
Forma aktywności doktoranta
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z
nauczycielem:
wykład:
ćwiczenia:
laboratorium:
seminarium:
inne:
Praca własna doktoranta, np.:
przygotowanie do zajęć:
opracowanie wyników:
czytanie wskazanej literatury:
napisanie raportu z zajęć:
przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
Należy podać dokładny opis metod oceny pracy
doktoranta w ramach danego przedmiotu, z
uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas
trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a także
Warunki zaliczenia przedmiotu, w tym
terminy zapisów na egzaminy. Formy
zasady dopuszczenia do egzaminu, obrony
pomiaru/oceny pracy doktoranta mogą być
doktoratu, zaliczenia z przedmiotu, a także
następujące:
formę i warunki zaliczenia poszczególnych
 egzaminy i zaliczenia ustne lub pisemne,
form zajęć wchodzących w zakres danego
 eseje/ wypracowania,
przedmiotu
 prace semestralne/ roczne/ dyplomowe,
 projekty i ćwiczenia praktyczne,
 praktyki,
 ocenianie ciągle.
Wykaz literatury obowiązkowej i
uzupełniającej

SNPD_W04

KNPSD_U01

KNPSD_U02
Metody badań
empirycznych w
prawoznawstwie

Metodologia
historyczno-prawna

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

KNPSD_W05

+

+

KNPSD_K01

+
+
+
+
+

KNPSD_K02

+
+
+
+
+

+
+

KNPSD_W06

KNPSD_K03

+

KNPSD_K04

+

+

+

+

+

+

KNPSD_U03

+
+
+

KNPSD_U04

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

KNPSD_W03

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
P8S_UW
P8S_UK

+
P8S_UW
P8S_UK
P8S_UO
P8S_UU

+
+
+
P8S_UW
P8S_UK
P8S_UO
P8S_UU

+
+
+
P8S_UW
P8S_UK
P8S_UU

+
+

+

+

+

Obowiązek
uczestniczenia w
zajęciach lub
prowadzenia zajęć
dydaktycznych
Odniesienie do
Polskiej Ramy
Kwalifikacji dla
Szkolnictwa
Wyższego

Seminarium
doktoranckie

Seminarium do
wyboru z grupy C2

Warsztaty
dydaktycznometodologiczne z
promotorem

Seminarium do
wyboru z grupy C1

Zasady
przygotowywania
wniosków
grantowych

Wykład do wyboru
z grupy B

Wykład do wyboru
z grupy A (jeden z 4:
Ekonomia, Filozofia,
Nauki o administracji,
Nauka o polityce)

Prawne podstawy
działalności
naukowej

Prawo autorskie w
pracach naukowych

Metody i techniki
dydaktyczne w
szkole wyższej
albo
Przygotowanie
dydaktyczne

Elektroniczne źródła
informacji prawnej i
naukowej

Etyka prowadzenia
badań naukowych

Ekonomiczna analiza
prawa

KNPSD_W02
Komparatystyka
prawnicza

KNPSD_W01
Metodologia nauk
prawnych

Zakładane efekty
kształcenia w ramach
Kolegium Nauk
Prawnych Szkoły
Doktorskiej UWr

Załącznik 8. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM NAUK PRAWNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Nazwa przedmiotu (modułu kształcenia)

+
+
+
+
+

+
+
P8S_WG
P8S_WK

+
+
P8S_WG
P8S_WK

+
+

P8S_WG

P8S_WG
P8S_WK

+

+

+
+

+
+

P8S_WG
P8S_WK

P8S_KK
P8S_KO
P8S_KR

P8S_KK
P8S_KO
P8S_KR

P8S_KK
P8S_KO
P8S_KR
P8S_KK
P8S_KO
P8S_KR

Załącznik 9. TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM NAUK PRAWNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
W ODNIESIENIU DO FORM REALIZACJI PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW KSZTAŁCENIA

KNPSD_W01-W06
01, 02, 04
01, 02, 04
01, 02, 04
01, 02, 04
01, 02, 04
02, 05
04, 05, 06

KNPSD_U01-U04
01, 02,
01, 02,
01, 02,
01, 02,
01, 02,
03, 04
03, 04

KNPSD_K01-K04
01, 02
01, 02
01, 02
01, 02
01, 02
01, 03, 04
01, 04

06

03, 04

01, 03, 04

02, 05
02, 05

02, 03
02, 03

02, 04
01,02

03

01, 03

01, 03

01, 02, 04

01, 02

01, 02, 03

04, 05
01, 02, 03, 04

02, 03
01, 02

01, 04
02, 03

04, 05, 06

02, 03, 04

01, 03, 04

01, 02, 03, 04
01, 02, 04, 05, 06

01, 02
01, 02, 03, 04

02, 03
01, 03, 04

06

03, 04

02, 03, 04

Praktyki zawodowe

+
+
+
+
+
+
+

Warsztaty

Metodologia nauk prawnych
Komparatystyka prawnicza
Ekonomiczna analiza prawa
Metody badań empirycznych w prawoznawstwie
Metodologia historyczno-prawna
Etyka prowadzenia badań naukowych
Elektroniczne źródła informacji prawnej i naukowej
Metody i techniki dydaktyczne w szkole wyższej
lub
Przygotowanie dydaktyczne
Prawo autorskie w pracach naukowych
Prawne podstawy działalności naukowej
Wykład do wyboru
z grupy A (jeden z 4: Ekonomia, Filozofia, Nauki o
administracji, Nauka o polityce)
Wykład do wyboru
z grupy B
Zasady przygotowywania wniosków grantowych
Seminarium do wyboru z grupy C1
Warsztaty dydaktyczno-metodologiczne z
opiekunem/promotorem
Seminarium do wyboru z grupy C2
Seminarium doktoranckie
Obowiązek uczestniczenia lub prowadzenia zajęć
dydaktycznych

Seminarium

przedmiot/moduł kształcenia

Konwersatorium

Symbol zakładanych
efektów kształcenia

Wykład

formy realizacji przedmiotów/modułów kształcenia

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

KNPSD_W01-W06
01, 02, 04
01, 02, 04
01, 02, 04
01, 02, 04
01, 02, 04
02, 05
04, 05, 06

KNPSD_U01-U04
01, 02,
01, 02,
01, 02,
01, 02,
01, 02,
03, 04
03, 04

KNPSD_K01-K04
01, 02
01, 02
01, 02
01, 02
01, 02
01, 03, 04
01, 04

06

03, 04

01, 03, 04

02, 05
02, 05

02, 03
02, 03

02, 04
01,02

03

01, 03

01, 03

01, 02, 04

01, 02

01, 02, 03

04, 05
01, 02, 03, 04
04, 05, 06
01, 02, 03, 04
01, 02, 04, 05, 06
06

02, 03
01, 02
02, 03, 04
01, 02
01, 02, 03, 04
03, 04

01, 04
02, 03
01, 03, 04
02, 03
01, 03, 04
02, 03, 04

Metodologia nauk prawnych
Komparatystyka prawnicza
Ekonomiczna analiza prawa
Metody badań empirycznych w prawoznawstwie
Metodologia historyczno-prawna
Etyka prowadzenia badań naukowych
Elektroniczne źródła informacji prawnej i naukowej
Metody i techniki dydaktyczne w szkole wyższej
lub
Przygotowanie dydaktyczne
Prawo autorskie w pracach naukowych
Prawne podstawy działalności naukowej
Wykład do wyboru
z grupy A (jeden z 4: Ekonomia, Filozofia, Nauki o administracji,
Nauka o polityce)
Wykład do wyboru
z grupy B
Zasady przygotowywania wniosków grantowych
Seminarium do wyboru z grupy C1
Warsztaty dydaktyczno-metodologiczne z promotorem
Seminarium do wyboru z grupy C2
Seminarium doktoranckie
Obowiązek uczestniczenia lub prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zaliczenie

Zaliczenie na
ocenę

Załącznik 10. TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM NAUK PRAWNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
W ODNIESIENIU DO METOD WERYFIKACJI
formy realizacji
przedmiotów/modułów
kształcenia
Symbol zakładanych
efektów kształcenia
przedmiot/moduł kształcenia

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

