Uch\'vala nr 1203
Senatu

niwersytetu w Bialymstoku

U

z dnia 29 lutego 2012 r.
w

wllryczttlch dla ra(l PohlawowJtch jednostek organizacyjnych UniwersJ'lelu
spruwie
'
okrcltij4cych zasad! httoftenia PIo,ttiw i programdw sludi6w doktorunckich

(Nr 164.
Na podstawie an. 68 ust. ust. I , pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 200.5 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym
jednostek
podstawowych
por. t:OS z po2n. zm.) Senat Uiriwersytetu w Bialymstoku ustala wytyczne dla rad
organizacyjnych [Jniwersytetu okreslajAce zasady tworzenia planow i programow studiow doktoranckich

wlmaganfu ogdlne

l.

sl

prowadzenia badan naukowych' wsp6lpracy naukowej
publikacji naukowej, realizacji planu i programu
przez
doktolanta
przygotowania
w zespolach badawczych,

Studia doktoranckie stwarzaj4 warunki

studiow. przygotowania

do

do

egzaminow doktorskich, pfzygotowania rozplawy doktorskiej oraz

uczestniczenia w zyciu irodowiska naukowego
o zakladane
Studia doktoranckie realizowane s4 zgodnie z planami i programami budowanymi w oparciu
ef'ekty ksztalcenia, z uwzglEdnienierr specyfiki danych studi6w doktoranckich'

Reallacja planu

l"a"*lri,-

i

progiamu studiow doktoranckich powinna przygotowywac do pracy

aw

lub badaw-czo-rozwojowym,
efektow ksztalcenia w zakresie:

l)

1.

5.

wredzy na zaawansowanym poziomie'

o

charakterze podstawowym

8

zwiqzanej

z

po

zasiggnigciu opinii

jednostek

nuia *yarlaru iooellnule uchwaly. o ktorych mowa w ust_ 4 i 5, nie po2niej niz na 3 miesi4ce przed
,orpo".*"ie,'' ro1u aiademickiego, z z^strze2eniem $ 8 ust. 2. W terminic 14 dni od daty ich podpisania
prorektora ds
uchwaly wraz z planem i programem studi6w doktofanckich s4 przekazywane do wiadomosci
dydaktycznych i studenckich.
Kierownik sn_rdiow doktoranckich oglasza plan i program studiow doktoranckich na stronie intelnetowej
wydzialu na 3 miesi4ce przed rozpoczEciem roku akademickiego'
piogram srudiow doktoranckich tworzy siE dla kazdej formy prowadzonych studiow. Progmm studi6w
aotiotun"t ic6 prowadzonych * fornrie stacjonamej i niestacjonamej zapewnia w obu tych formach
uzyskanie tych samych

9.

dla dziedziny

prowadz4cych wsp6lnie ksztalcenie,

odpowiednich organ6w samorz4du doktorant6w ka:zdej

7.

charakterze

z obszarem prowadzonych badan naukowych.
naukowych'
2) umieietno6Ci zwi4zanych z metodykE i metodolog
awczej'
3) kompetencji spolecznych odnosz4cych siQ do dzia
dzonych przez wydzial uchwala
Akludun" efekiy ksztalcenia, plan i program studiow
Wz6r opisu efekt6w
doktorant6w.
samorz4du
rada wydzialu, io zasiggniEciu opinii wydzialowego organu
Uchwaly'
ksztalcenia okreSla Zal4cznik nr I do niniejszel
W przypadku studi6w prowadzonych przez wiqcej niz jedn4 jednostkg organizacyjn4 przyjqcie efektow
mowa w ust
ksaalcenia, planow i program6w studi6w doktoranckich wymaga podjQcia uchwal, o ktorych

4. przez rady wszystkich jednostek

6

o

szczeg6lno6ci prowadzit do osi4gnigcia deklarowanych

efektow sztalcenia

cjonamych studi6w doktoranckich wymaga obecnoSci uczestnik6w tych
prowadz4cej je .iednostce organizacyjn i i jest realizowana w fbrmie zajei dydaktycznych

Wigcej niZ polowa programu

stuiio* w

s

ipracynaukowej*ymagajqcychbezpo3redniegoudziafunauczycieliakademickichlubopiekunow

l0

naukowych i doktorant6w
Zmiany programow studi6w nie mogq byi wprowadzane w trakcie cyklu ksztalcenia'

pngram studiix' doktorunckich - wlmogania szczegdktwe

l.

Program studiow doktoranckich okre6la w szczegoiniosci:
I ) nazwq.iednostki prowadz4cej studia doktoranckie,
2) nazwe studi6w doktoranckich (zakres studi6w),
3) forrne studi6w (stacjoname/niestacjoname).
4) czas trwania studiow (liczbQ lat/semestr6w),
5j zaloZenia ogolne (ogolna koncepcja ksztalcenia, o96lna liczba godzin, ogolna liczba punktow ECTS),
6j' moduly/prz"edmioiy-ksztalcenia wraz z liczbq przewidzianych dla nich godzin zajqi zorganizowanych,
, prrypiiuni.,r.r do ka2dego modulu/przedmiotu Jiczby punktow ECI'S. odniesieniem do zakladanych

7)

efektow ksnalcenia ioraz sposobami ich weryfikacji'
punktow
zasady,lormy i wyrniar odbywania praktyk zawodowych wraz z ptzyporzq<Jkowanq im liczb4

ECTS.

8)

warunki ukoiczenia studi6w doktoranckich
Wzor programu studi6w okreSla Zal4cznik nr 2 do niniejszej Uchwaly.

plan sludidn dohtoranckich^- wymagania szczegilowe
"'

'l

Plan studi6w doktoranckich okre$la w szczeg6lnosci:
|)
nazwq jednostki prowadz4cej studia doktoranckie,
2) nazwe studiow doktoranckich (zakres studi6w),
3) fonng studiow (stacioname/niestacjonarne),

4)

wykaz przedmiot6w (w poszczeg6lnych modulach, jeSli przedmioty s4 im przyporz4dkowane)
z podzialern na lata/semestry studiow, wraz z okreSleniem obowi4zuj4cej formy prowadzenia zajgi, ich
wymiaru oraz liczby pkt ECTS przypisanej kazdemu przedmiotowi,

5)
6)
2.

kod USOS Drzedmiotu.

formg zaliczenia przedmiotu (zaliczenie, zaliczenie na ocenQ. egzamin).
Wzor planu stud i6w doktoranckich okre !;la Zalqcznik nr 3 do n iniejsze.i Uchwaly

punkty ECTS

l.

2.

4
5

to

$4

przyporzEdkowane poszczegolnym modulom/przedmiotom punkty zaliczeniowe,
wyrazaj4ce 6redni naklad pracy doktoranta zwiqzany z uzyskaniem zalozonych dla tych zajgi i modulow
efektow ksztalcenia, przy czym jeden pkt ECTS odpowiada 25 30 godzinom Pracy doktoranta.
Punkty ECTS przyporz4dkowuje siQ poszczeg6lnym Przedmiotom, a nie formom zajqi dydaktycznych
sluZqcym ich realizacji.
Liczba godzin pracy doktoranta obejmuje udziat w roznych formach zorganizowanych przez uczelniE zajqc
z udzialem nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe) oraz czas poSwigcony na samodzielnq pracg
doktoranta, tj. przygotowanie sig do zaj9i, wykonanie zadan, kt6re mog4 byi realizowane poza uczelni4
(np. wykonanie projektow). przygotowanie siQ do kolokwiow i egzamin6w. Liczba godzin pracy doktoranta
powinna byc szacowana z uwzglgdnieniem mozliwoSci osi4gniqcia zakladanych efekt6w kszalcenia przez
przeciqtnego doktoranta realizuj4cego przedmiot.
Punkty ECTS przyznaje sig za zaliczenie kazdego modulu/przedmiotu przewidzianego w planie studi6w

Punkty ECTS sq

Doktorant uzyskuje punkty ECTS przyporz4dkowane danemu modulowi/przedmiotowi, jeZeii spelni

wszystkie okreslone w programie studiow wymagania oraz osiqgnie zaloz.ane dla tego modulu/przedmiotu
efekty ksztalcenia. przy czym liczba uzyskanych punkt6w ECTS nie zaleZy od uzyskanej przez doktoranta
oceny.
o.

L4czny wymiar zajei objetych programem calego toku studiow doktoranckich odpowiada od 45 do 60
punktom ECTS. w tym od 20 do 30 punktom ECTS w ramach zajqi fakultatywnych rozwijaj4cych
umiejQtnosci dydaktyczne lub zawodowe, w wymiarze co najmniej l5 godzin.
zoi ec is f4 k u I ltt lJ,

wn

e

ss

Fakultatywne zajEcia rozwijaj4ce umiejgtno5ci dydaktyczne i zawodowe obejmujq zajqcia, na ktdrych
doktorant zdobywa kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajgc
dydaktycznych. w wymiarze odpowiadajacym od l0 do | 5 punktom ECTS
ZajQcia fakultatywne przygotowujq do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, w szczeg6lnoScl
w zakresie merodyki zajgi dydaktycznych i nowych technologii wykorzystywanych w ksztalceniu
studentow.

l.

prokt!ki zowodowe
$6
Program ksztalcenia okre5la w szczeg<ilnoSci cele izasady odbywania praktyk zawodowych w formie
prowadzenia za.ig( dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Praktyki zawodowe powinny byc
wlaiciwie zharmonizowane z pozostalymi elementami procesu ksztalcenia.
Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajEi dydaktycznych nie moze byi mniejszy niZ l0 oraz nie wigkszy
ni2 90 godzin roczrie.
sylobusl, przedmioldw

67
L

Program studiow doktoranckich stanowi podstawQ do opracowania przez prowadz4cych poszczeg6lne

2.

przedmioty sylabusow.
Sylabus przedmiotu powinien zawierai w szczegolno:ici:

l) nazwQ przedmiotu,
2) kod USOS przedmiotu,
3) nazwE studiow ijednostki prowadz4cej studia,
4) jgzyk przedmiotu,
5) rok studiow/semestr, na kt6rym dany przedmiotjest oferowany

(ie6li przedmiotjest przypisany do roku

lub semestru),
liczbg godzin zajgi dydaktycznych oraz formE/formy zajEi,
liczbg punktow ECTS przypisanq przedmiotowi wrazzbilansem nakladu pracy doktoranta,
imie i nazwisko osoby prowadz4cej przedmiot,
zakladane efekty ksztalcenia oraz sposoby ich weryfikacji,
I 0) treSci merytoryczne przednliotu,
I l) literaturQ podstawow4 niezbqdn4 do zaliczenia przedmiotu,

6)
7)
8)
9)

l2) metody dydaktyczne oraz formg zaliczenia przedmiotu

3.

Wzor sylabusa przedmiotu na studiach doktoranckich zatwierdza rada wydzialu. Analiza iocena zgodnoici
syfabusow przedmiotow z programem studi6w doktoranckich oraz zalozonymi efektami ksztalcenia nalezy
do zada6 wydzialowych zespolow ds. zapewnian ia jako5ci ksaalcenia.
'w

orzenie slu didw

do

ktoranckich

$8
L

w

przypadku tworzenia studi6w doktoranckich rada jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia rektorowi

wniosek zawieral4cy:
l) uchwalg rady rldzialu w sprawie utworzenia studi6w doktoranckich,
2) okre6lenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej,
i) okreslenie efekt6w ksztalcenia.
4) program studiou doktoranckich
5) okreSlenie formy studi6w doktoranckich,
6) okre5lenie czasu trwania studi6w doktoranckich,
7) proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie,
8) proponowan4 wysokosi oplat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeSli przewidywane jest utworzenie
studiow odplatnych,
9) listQ iednostek organizacyinych uczelni oraz jednostek naukowych prowadz4cych studia w tej samej
dyscyplinie naukowej.
Dokumentacja. o ktorej mowa w ust. l, powinna byi zlozona co najmniej na 8 miesi€cy przed planowanym
rozpoczgciem ksztalcenia na studiach doktoranckich. W uzasadnionych przlpadkach za zgod4 Rektora
dokumentacja moze byC zloZona w terminie poZniejszym.

przepis! przejiciuree i kortcowe

\\9
1.

Ksztalcenie na studiach doktoranckich rozpoczQtych przed dniem I pazdziemlka 2012 r. kontynuowane jest
na dotychczasowych zasadach do zakoriczenia pelnego cyklu ksztalcenia.
Rady wydziat6w w tenninie do 30 czerwca 20 l2 r. maj4 obowiEzek dostosowania istniejqcych plan6w i

program6w studi6w doktoranckich do wymogow okre(lonych
ksztalcenia rozpoczynaj4cych siq od I paidzrLemtka 2012 r.
Niniejsze wltyczne zoslall opracouane na podstauie:

l)

ustawy

z

dnia

3)
4)

niniejszych wytycznych dla cykli

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz

z poi,n. zm]',

2)

w

1365

Rozporzqdzenia MNiSW z dnia I wrze(nia 20ll r. w sprawie ksztalcenia na studiach doktoranckich
w uczelniach ijednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. | | 69),
Rozporz4dzenia MNiSW z dnia 5 paZdziernika 20ll r w sprawie studi6w doktoranckich oraz
stypendi6w doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. l3 5 I ),
Rozporz4dzenie MNiSW z dnia 29 wrzeSnia 20ll r. w sprawie warunkow oceny programowej
i oceny instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz. |,232).

$ t0
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

ZalEcznrk nr

I

do tichwaly rrr 120.1
Senatu tlwli
z dnia 29 lutcSo 2012 r

EFEKTY KSZTAI-CENIA
studi6w doktoranckich

l.

Jednostka orowadzaca studia doktoranckie:

Umiejscowienie studi6w
dziedziny/dz iedzin nauki.):
3.

w

obszarzelobszarach ksztalcenia

(z

.

Nazwa stud i6w doktoranckich:

ZAKLADANE EFEKTY KSZTALCENIA
Syrnbol

Po ukofi czeniu studi6w doktoranckich absolwcnt:

WIEDZA

sD w0 rx

UMIEJETNOSCI
SD

u0t

KOMPETENCJE SPOLECZNE

SD KOI

* Ohjofuienia oznaczefi:
SD (przed podkreitnikian) efekty lLsztalcenia dla studkiw doktoranckich

ll

1po podkrellniku.1 - kLtteUoria wiedq
(n
podkreilni*u) kate!:oria umieietnoici
U
K t7' p,,dkr,'ilnfiu) kultgtriu komptl.'n4i sPolcc-ny.'h

01,02,03 i kolejne numer efektu ksztdlcenia

trwzglqdnienien

Zalq.znlk

n

2

do Uchwaly nr 1203
Scnatu [JwB
z dnia 29 lutego 2012 r.

Progra m studi6w doktoranckich
I. INFORMACJE OGOLNE

l.

Nazwa jednostki prowadz4cej studia:

2. Nazwa studi6w doktoranckich:
3. Forma studi6w:

4.

Czas trwania studi6w:

II. ZALOZENIA OGOLNE

III. MODULY KSZTALCENIA/ PRZEDMIOTY
Nazwa modulu,/
przedmiotu

Odniesienie do
zakladanych efekt6w
kszt alcenia

Sposoby weryfikacj i
zakladanych efekt6w kstalcenia

Godziny

I
2.
3.

IV. PRAKTYKI ZAWODOWE

(zasady

i formy odbywania praktyk zawodowych)

V. WARUNKI UKONCZENIA STUDIoW DOKTORANCKICH

ECTS

p.
R
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