Program studiów doktoranckich
I.

Informacje podstawowe

Nazwa studiów
Forma studiów
Czas trwania studiów
Język kształcenia
II.

Studia doktoranckie (III stopnia)
stacjonarne / niestacjonarne
od 2 do 4 lat
język polski

Informacje dodatkowe

Przyporządkowanie studiów
doktoranckich do:
obszaru kształcenia
dziedziny nauki
dyscypliny naukowej

nauki społeczne
nauki prawne
prawo

Moduły kształcenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Moduły zajęć wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub opiekunów
naukowych i doktorantów
1. moduł zajęć obowiązkowych
2. moduł zajęć fakultatywnych
Moduły kształcenia o charakterze obowiązkowym
Metodologia nauk prawnych
Filozofia prawa
Socjologia prawa
Etyka
Wykładnia prawa
Metody badania prawa
Podstawy pracy naukowej
Kształcenie psychopedagogiczne
Język obcy
Seminarium doktorskie
Moduły kształcenia o charakterze fakultatywnym

1. Warsztaty badacza naukowego:
1.1. Podstawy pracy naukowej z zakresu prawa i nauk o administracji
1.2. Stosowanie zasad prawa autorskiego w pracach naukowych
1.3. Elektroniczne źródła informacji naukowej
1.4. Przedmioty do wyboru

2. Warsztaty zawodu nauczyciela akademickiego
2.1. Metodyka i technika prowadzenia zajęć dydaktycznych
2.2. Nowe technologie w kształceniu studentów
2.3. Przedmioty do wyboru
Praktyki zawodowe

Prowadzenie lub współuczestniczenie w prowadzeniu

zajęć dydaktycznych
Łączna liczba punktów ECTS które doktorant musi uzyskać
Moduł zajęć obowiązkowych
27 (23+4)
Moduł zajęć fakultatywnych
16
Praktyki zawodowe
2

III.

L.p
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

1.

2.

3.

4.

Plan studiów
Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW
Forma zajęć
Liczba
punktów
ECTS

Liczb
a
godzi
n

Metoda
oceny

3

30

egzamin

3
2
2
3
2

45
30
30
45
30

egzamin
egzamin
egzamin
egzamin
egzamin

1

12

zal/ocena

5

62

2
4

30
120 (4 zal/ocena
x 30
godz.)

2

18

zal/ocena

2

12

egzamin

pracownia

1

4

zal/ocena

pracownia

1

8

zal/ocena

Zajęcia obowiązkowe
Metodologia nauk
wykład
prawnych
Filozofia prawa
wykład
Socjologia prawa
wykład
Etyka
wykład
Wykładnia prawa
wykład
Metody badania
wykład
prawa
Podstawy pracy
wykład
naukowej
konwersatoryjny
Kształcenie
Wykład – 9 h, 4
psychopedagogiczne
warsztaty z
oferowanych 10 – 20
h, emisja głosu – 15
h, dydaktyka
szczegółowa – 18 h
Język obcy
lektorat
Seminarium
doktorskie
Zajęcia fakultatywne
Podstawy pracy
wykład
naukowej z zakresu
konwersatoryjny
prawa i nauk o
administracji/Przedmi
ot do wyboru
Stosowanie zasad
wykład
prawa
autorskiego/Przedmiot
do wyboru
Elektroniczne źródła
informacji
naukowej/Przedmiot
do wyboru
Metodyka i technika
prowadzenia zajęć
dydaktycznych/ Nowe
technologie w

kształceniu studentów
5.

Przedmiot do wyboru

wykład/konwersatoria 3

6.

Przedmiot do wyboru

wykład/konwersatoria 3

7.

Przedmiot do wyboru

wykład/konwersatoria 3

30/2x
15

egzamin/z
al. ocena
egzamin/z
al.
ocena
egzamin/z
alocena

8.

Przedmiot do wyboru

konwersatorium

1

15

zal/ocena

43
2

569
10-90

45

569

Razem
Praktyki zawodowe

30/2x
15
30/2x
15

hospitacja,
wyniki
anonimow
ej ankiety
studenckiej

IV. Harmonogram zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich
Rok
studió
w
I

Przedmioty objęte programem studiów doktoranckich

Semestr zimowy
Metodologia nauk prawnych
Wykładnia prawa
Podstawy pracy naukowej
Kształcenie
psychopedagogiczne

II

III

semestr letni
Podstawy pracy naukowej z zakresu
prawa
i
nauk
o
administracji/Przedmiot do wyboru
Elektroniczne
źródła
informacji
naukowej/Przedmiot do wyboru
Język obcy

Filozofia prawa

Stosowanie zasad prawa autorskiego
/Przedmiot do wyboru

Przedmiot do wyboru

Metodyka i technika prowadzenia
zajęć/
Nowe technologie w kształceniu
studentów

Socjologia prawa

Etyka

Metody badania prawa

Przedmiot do wyboru

Przedmiot do wyboru
IV

Przedmiot do wyboru

Seminarium doktorskie
Praktyka zawodowa

egzamin/z
al ocena

Warunki zaliczania studiów doktoranckich
Doktorant może realizować studia doktoranckie według indywidualnego programu i planu
studiów doktoranckich, z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Dla zaliczenia pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów doktoranckich doktorant jest
obowiązany w każdym roku akademickim uzyskać przynajmniej 11 pkt ECTS. Na pierwszym roku
jest zobowiązany zrealizować całość przedmiotu Kształcenie psychopedagogiczne.
2. Dla zaliczenia IV roku studiów doktorant jest obowiązany uzyskać łącznie 45 pkt ECTS.
3. Kształcenie psychopedagogiczne obejmuje: Wykład – 9 h, 4 warsztaty z oferowanych 10 – 20
h, emisja głosu – 15 h, dydaktyka szczegółowa – 18 h.
4. Doktorant jest obowiązany w trakcie studiów doktoranckich uzyskać łącznie 16 pkt ETS z
przedmiotów
fakultatywnych,
które
wybiera,
w
uzgodnieniu
z
opiekunem
naukowym/promotorem, z grupy zajęć objętych: planem studiów doktoranckich, pulą zajęć
ogólnouniwersyteckich, bądź proponowanych doktorantom w ramach programu „MOST”
lub „ERASMUS”, z zastrzeżeniem punktu 5.
5. Wybrane przedmioty prowadzone w formie wykładu/konwersatorium powinny przede wszystkim
rozwijać:
5.1. umiejętności naukowe doktoranta (przygotowujące do prowadzenia prac badawczych) oraz
5.2. umiejętności dydaktyczne doktoranta (przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
akademickiego).
6. Zaliczenie seminarium doktorskiego doktorant jest obowiązany uzyskać w każdym roku
studiów doktoranckich, przy czym za seminarium doktorskie punkty ECTS uzyskuje w ostatnim
swoim roku studiów doktoranckich.
7. Doktorant jest obowiązany do odbycia praktyki zawodowej w danym roku akademickim w
formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub współuczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze:
7.1. stacjonarne studia doktoranckie – od 30 do 90 godz.
7.2. niestacjonarne studia doktoranckie – od 10 do 30 godz.
7.3. za odbytą praktykę zawodową doktorant uzyskuje pkt ECTS w ostatnim swoim roku studiów
doktoranckich.
8. Doktorant jest obowiązany w trakcie studiów doktoranckich do prowadzenia badań naukowych,
a w każdym roku akademickim do opublikowania przynajmniej jednego opracowania
naukowego, niezależnie od pracy naukowej prowadzącej do przygotowania rozprawy doktorskiej.
Wyniki swych badań przedstawia w corocznych sprawozdaniach, zatwierdzanych przez opiekuna
naukowego/promotora.
9. Doktorant może ukończyć studia doktoranckie przed upływem czwartego roku studiów,
nie wcześniej jednak niż po zakończeniu drugiego roku, o ile łącznie w tym czasie uzyskał
45 pkt ECTS.
VI. Zestawienie godzin zajęć objętych Programem i planem studiów doktoranckich
Liczba godzin zajęć i punktów ECTS
Łączna liczba godzin zajęć
Łączna liczba punktów ECTS
1125
45
Zajęcia prowadzone z bezpośrednim
udziałem nauczyciela
akademickiego
569
Praca własna doktoranta
556
Zajęcia obowiązkowe i fakultatywne
Zajęcia obowiązkowe
302+120 (sem.)
23 + 4 (sem.)
Zajęcia fakultatywne
147
16

Zajęcia rozwijające zdolności naukowe i dydaktyczne
Warsztaty badacza naukowego - zajęcia rozwijające zdolności naukowe
286 +120 (sem.)

24 + 4 (sem.)

Warsztaty zawodu nauczyciela akademickiego - zajęcia rozwijające zdolności
dydaktyczne
163
15
(bez liczby godz. praktyk
(bez praktyki zawodowej)
zawodowych)
17
(łącznie z praktyką zawodową)

