PROGRAM KSZTAŁCENIA
NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 i następnych
przyjęty przez Radę Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 4 II 2014 r.
ze zmianami przyjętymi przez Radę Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 27 I 2015 r.
ze zmianami przyjętymi przez Radę Wydziału Filologicznego na posiedzeniu w dniu 22 IX 2015 r.

Program kształcenia został przygotowany zgodnie z Uchwałą Nr 123/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia
2012 r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na
studiach doktoranckich oraz Zarządzeniem Nr 38/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie
wprowadzenia szczegółowych zasad projektowania, uruchamiania i realizacji programów kształcenia w Uniwersytecie
Wrocławskim. Uwzględnione zostało także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych oraz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów
doktoranckich, a także
UCHWAŁA Nr 23/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach
doktoranckich,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 3 października 2014 r. w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w
postępowaniu o nadanie tytułu profesora
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 października 2014 r. w sprawie
studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
UCHWAŁA Nr 64/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego posiada uprawnienia do prowadzenia studiów
doktoranckich w dziedzinie nauk humanistycznych w następujących dyscyplinach: bibliologia i
informatologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo. Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone są jako studia stacjonarne. Celem studiów jest
przygotowanie wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej i nauczycieli akademickich. Absolwenci
studiów mają wiedzę specjalistyczną oraz wykształcenie humanistyczne, uwzględniające tradycje uczelni i
Wydziału. Studia doktoranckie wpisują się w strategię Wydziału Filologicznego poprzez poszerzenie oferty
dydaktycznej, zwiększenie jakości kształcenia, bezpośrednie wykorzystywanie wyników badań naukowych
w procesie dydaktycznym oraz rozwój młodej kadry naukowo-dydaktycznej.

1

Opis
Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego

I. Ogólna charakterystyka studiów:
1. Nazwa kierunku studiów: Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego
2. Forma prowadzenia studiów: studia stacjonarne
3. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki
lub sztuki i dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą sie efekty kształcenia: Studia
doktoranckie prowadzone są w zakresie trzech dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych:
bibliologii i informatologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa.
4. Studia prowadzone są w języku polskim
5. Wskazanie ogólnych celów kształcenia: studia doktoranckie stwarzają warunki do zdobycia przez
absolwenta następujących umiejętności:
a) prowadzenia samodzielnych lub zespołowych badań naukowych z zakresu bibliologii i
informatologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa,
b) opracowania publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach;
c) samodzielnego prowadzenia procesu dydaktycznego na poziomie szkoły wyższej;
d) przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora;
e) przygotowania do egzaminów doktorskich
f) przygotowania do aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska naukowego.
Studia prowadzą do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:
g) wiedzy na zaawansowanym poziomie, podstawowej dla bibliologii i informatologii,
językoznawstwa lub literaturoznawstwa oraz wybranych dyscyplin pokrewnych;
h) wiedzy o charakterze szczegółowym obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki, w zakresie
bibliologii i informatologii, językoznawstwa lub literaturoznawstwa;
i) metodyki i metodologii badań w zakresie bibliologii i informatologii, językoznawstwa lub
literaturoznawstwa;
j) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowej i społecznej roli
uczonego.
6. Opis zakładanych efektów kształcenia - załącznik 1
7. Wymagania wstępne oraz sposób kwalifikacji na studia doktoranckie:
o przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego o charakterze konkursowym. Do
postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra lub
równorzędny z obszaru nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki.

II. Szczegółowy program kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
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Program kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego obejmuje:
- prowadzenie badań naukowych (zgodnie z zasadą „kształcenie przez badanie”)
- program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
1. Prowadzenie badań naukowych
Ta część programu kształcenia polega na prowadzeniu badań pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po
wszczęciu przewodu doktorskiego – pod opieką promotora (i ewentualnie promotora pomocniczego).
Rezultatem prowadzonych przez doktoranta badań naukowych są w szczególności:
1) publikacje naukowe;
2) wystąpienia na konferencjach i seminariach naukowych;
3) przygotowanie projektów badawczych;
4) realizacja projektów badawczych;
5) przygotowanie rozprawy doktorskiej.
Efekty kształcenia właściwe dla prowadzeniu badań pod kierunkiem opiekuna naukowego/ promotora (i
ewentualnie promotora pomocniczego):
1) uzyskanie wiedzy na zaawansowanym poziomie, podstawowej dla dziedziny związanej z obszarem
prowadzonych przez doktoranta badań naukowych (bibliologii i informatologii, językoznawstwa lub
literaturoznawstwa);
2) uzyskanie wiedzy o charakterze szczegółowym obejmującej najnowsze osiągnięcia w zakresie bibliologii
i informatologii, językoznawstwa lub literaturoznawstwa;
3) poznanie metodyki i metodologii badań naukowych w zakresie bibliologii i informatologii,
językoznawstwa lub literaturoznawstwa;
4) uzyskanie kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowej i społecznej roli
uczonego.
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia osiągniętych przez uczestnika studiów doktoranckich w
wyniku prowadzenia badań:
1) ocena postępów doktoranta w pracy badawczej dokonywana przez opiekuna naukowego/promotora
a. semestralna (po każdym semestrze): w postaci oceny opisowej w Informacji o pracy naukowej doktoranta
(załącznik 3)
b. roczna: w postaci oceny syntetycznej (odnoszącej się do pracy w obu semestrach) dokonanej przez
opiekuna naukowego/promotora w indeksie oraz w Karcie przebiegu studiów doktoranckich, a także w
postaci wpisu w USOS).
Oceny dotyczą zrealizowania planu prowadzonych badań naukowych, ustalonego na początku każdego
semestru, który obejmuje w szczególności:
i.
pracę nad rozprawą doktorską (np. opracowanie i modyfikowanie koncepcji pracy, opracowanie
kolejnych części, przedstawianie ich na zebraniu naukowym itp., redagowanie całości)
oraz
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przygotowanie publikacji, w tym przynajmniej jednej w czasopiśmie znajdującym się na
aktualnej liście czasopism punktowanych MNiSW.;
iii. przygotowanie wystąpienia na konferencji naukowej;
iv.
przygotowanie wniosku o grant (wewnętrzny; NCN; inny);
v.
udział w organizacji życia naukowego jednostki.
Realizacja zadań dotyczących pracy nad rozprawą doktorską (m.in. wymienionych w punkcie i.) jest
obowiązkowa; realizacja zadań wymienionych w punktach ii. – v. ma charakter fakultatywny: nie muszą one
być realizowane w każdym semestrze).
ii.

2) pozytywne recenzje publikacji złożonej do druku;
3) pozytywny wynik udziału w konkursie o grant (wewnętrzny/wydziałowy lub zewnętrzny);
Do zaliczenia III roku studiów doktoranckich wymagane jest wszczęcie przewodu doktorskiego.

2. Program Stacjonarnych
Wrocławskiego

Studiów

Doktoranckich

Wydziału

Filologicznego Uniwersytetu

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
obejmuje:
- zajęcia obowiązkowe:
Seminarium doktoranckie
Wprowadzenie do metodologii nauk
Retoryka tekstu naukowego
Edytorstwo publikacji naukowych z elementami prawa autorskiego
Informacja naukowa
Społeczna rola uczonego i uniwersytetu
Wykład monograficzny
- zajęcia fakultatywne (do wyboru):
Nauczanie uniwersyteckie
Metodyka pracy naukowej literaturoznawcy/ językoznawcy
Dydaktyka praktyczna
Przedmioty do wyboru
- praktyki zawodowe.
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Wśród zajęć wyróżnia się cztery grupy:
1. zajęcia przygotowujące do pracy naukowej i formujące ogólny warsztat badawczy naukowca
(Wprowadzenie do metodologii nauk; Edytorstwo publikacji naukowych z elementami prawa autorskiego;
Retoryka tekstu naukowego; Informacja naukowa; Społeczna rola uczonego i uniwersytetu;);
2. zajęcia specjalistyczne (metodyka pracy naukowej językoznawcy/literaturoznawcy; seminaria
doktoranckie językoznawcze/literaturoznawcze/bibliologiczne);
3. zajęcia pozwalające zdobyć lub poszerzyć wiedzę interdyscyplinarną, a także umożliwić nowe spojrzenie
na „macierzystą” dyscyplinę reprezentowaną przez doktoranta (Badania porównawcze w językoznawstwie,
Komparatystyka literacka, Komunikacja nowomedialna, Książka w społeczeństwie informacji i wiedzy,
Translatologia, Wykład monograficzny);
4. zajęcia przygotowujące do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej (Nauczanie uniwersyteckie –
przedstawiające psychologiczno-pedagogiczne podstawy dydaktyki szkoły wyższej oraz kompetencje
dydaktyczne nauczyciela akademickiego; Dydaktyka praktyczna) oraz praktyka zawodowa.
2.1. Plan Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 i następnych
Plan Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
- Załączniki 2 i 2a
2.2. Praktyka zawodowa
Zasady odbywania praktyki zawodowej
Praktyka ma formę samodzielnego prowadzenia zajęć, w wymiarze minimum 10, maksimum 90 godzin
rocznie. Rozliczana jest w systemie rocznym, w semestrze letnim. W szczególnie uzasadnionych wypadkach
praktyka może mieć formę uczestniczenia w prowadzeniu zajęć.
Samodzielne prowadzenie zajęć:


zajęcia (z wyłączeniem wykładów oraz seminariów licencjackich i magisterskich) przydziela dyrektor
Instytutu/ kierownik Katedry (lub – zgodnie z podziałem kompetencji - zastępca dyrektora ds.
dydaktycznych) w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem. Wskazane jest, by wybór
łączył się z tematyką pracy doktorskiej lub dyscypliną, w której prowadzone są badania;
 obowiązkiem nauczyciela-doktoranta jest:
- przygotowanie pod nadzorem opiekuna naukowego/promotora (lub innej osoby wskazanej
przez dyrektora Instytutu/Katedry ds. dydaktycznych) szczegółowego programu i rozkładu zajęć;
- przeprowadzenie zajęć zgodnie z zasadami prowadzenia danego przedmiotu/modułu w
Instytucie/Katedrze;
 na każdym roku przynajmniej 4 godziny zajęć prowadzonych przez doktoranta muszą być
hospitowane; hospitację zajęć może przeprowadzić opiekun naukowy/promotor (promotor
pomocniczy) doktoranta lub inna osoba wskazana przez dyrektora Instytutu/kierownika Katedry.
 zajęcia prowadzone przez doktoranta podlegają ocenie studentów zgodnie z obowiązującymi
zasadami ewaluacji zajęć dydaktycznych.
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Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć:
doktorant, któremu nie przydzielono zajęć, w ciągu pierwszych trzech tygodni semestru występuje o
zgodę kierownika studiów doktoranckich na odbywanie praktyki w formie uczestniczenia w prowadzeniu
zajęć. Podanie musi być opatrzone opinią dyrektora Instytutu/ kierownika Katedry (lub – zgodnie z
podziałem kompetencji - zastępca dyrektora ds. dydaktycznych), przedstawiającą uzasadnienie
nieprzydzielenia doktorantowi zajęć do samodzielnego prowadzenia i zawierającą wskazanie zajęć (z
wyłączeniem wykładów oraz seminariów licencjackich i magisterskich), w których prowadzeniu doktorant
ten będzie uczestniczył.
Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć polega na:
 współpracy z prowadzącym zajęcia pracownikiem UWr (mającym stopień co najmniej doktora;
wymóg ten nie dotyczy zajęć z praktycznej nauki języka obcego, kiedy wykładowcą jest magister) w
przygotowywaniu zajęć przed ich rozpoczęciem (np. dyskusja nad programem, gromadzenie
materiałów dydaktycznych);
 wykonywaniu prac powierzonych przez prowadzącego dane zajęcia (np. przygotowanie materiałów
pomocniczych, prowadzenie dyskusji, przygotowanie prezentacji itp.);
 przeprowadzeniu zajęć w obecności prowadzącego (nie więcej niż 4-6 godzin dla jednej grupy; w
sumie minimum 10 godzin rocznie); prowadzący wypełnia arkusz hospitacyjny po każdych
hospitowanych zajęciach; do zaliczenia praktyki doktorant przedstawia arkusze hospitacji;
 przygotowaniu pod kierunkiem prowadzącego pracy kontrolnej dla grupy ćwiczeniowej (wraz z
poprawą i propozycją ocen; ostateczną poprawę i ocenę przeprowadza prowadzący zajęcia);
 sprawdzaniu prac zaliczeniowych, proponowaniu ocen; ostateczną poprawę i ocenę przeprowadza
prowadzący zajęcia.
Podstawą zaliczenia zajęć jest ocena opisowa uwzględniająca wszystkie wskazane wyżej elementy;
dokonuje jej prowadzący dane zajęcia w Karcie przebiegu studiów doktoranckich.

Cel praktyk zawodowych:
a. rozwijanie umiejętności dydaktycznych
b. nauka stosowania nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych
c. przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego
Efekty kształcenia właściwe dla praktyki zawodowej:
Doktorant ma wiedzę na temat nowoczesnych metod dydaktycznych na studiach wyższych, zna różne
metody dydaktyczne i nowe technologie wykorzystywane w dydaktyce, potrafi stosować je w praktyce, ma
świadomość konieczności ciągłego doskonalenia warsztatu nauczyciela akademickiego.
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia osiągniętych przez uczestnika studiów doktoranckich w
wyniku odbycia praktyki zawodowej
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a. w przypadku samodzielnego prowadzenia zajęć: ocena opisowa w Karcie przebiegu studiów
doktoranckich przez osobę wskazaną do hospitacji zajęć, uwzględniająca wyniki oceny zajęć przez
studentów.
b. w przypadku uczestniczenia w prowadzeniu zajęć: ocena opisowa w Karcie przebiegu studiów
doktoranckich dokonana przez prowadzącego dane zajęcia.
3. Zasady zaliczenia roku
Do zaliczenia roku wymagane są:
a. uzyskanie obowiązujących zaliczeń i zdanie przewidzianych w planie studiów egzaminów (wpis w
indeksie i Karcie przebiegu studiów doktoranckich oraz w USOS),
b. pozytywna ocena opisowa postępów naukowych i w pracy nad rozprawą doktorską dokonana przez
opiekuna naukowego/promotora w indeksie i Karcie przebiegu studiów doktoranckich oraz w USOS;
ocena dotyczy zrealizowania planu prowadzonych badań naukowych, ustalonego na początku
każdego semestru (patrz wyżej, s. 3-4)
c. pozytywna ocena opisowa działalności dydaktycznej doktoranta (praktyki zawodowej) w Karcie
przebiegu studiów doktoranckich
d. złożenie indeksu i Karty przebiegu studiów doktoranckich i na tej podstawie zaliczenie roku przez
kierownika studiów doktoranckich.
4. Ukończenie studiów
Studia doktoranckie kończą sie z upływem ostatniego roku akademickiego, określonego w akcie o
utworzeniu studiów doktoranckich, bądź z upływem okresu przedłużenia studiów doktoranckich, o ile
wcześniej doktorant nie uzyskał stopnia naukowego doktora. W przypadku wcześniejszego uzyskania
stopnia naukowego doktora, za datę ukończenia studiów doktoranckich uważa sie datę podjęcia uchwały o
nadaniu stopnia naukowego doktora.
Zasady uzyskiwania stopnia naukowego doktora regulują odrębne przepisy.

Zmiany przygotowane przez Wydziałowy Zespół Programowy ds. Studiów Doktoranckich w składzie:
dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów, Prodziekan ds. dydaktyki – przewodnicząca
prof. dr hab. Elżbieta Skibińska, kierownik SSDWFil. – koordynacja prac
prof. dr hab. UWr Lesław Cirko
prof. dr hab. Anna Dąbrowska
dr Maciej Gorczyński
dr hab. prof. UWr Arkadiusz Lewicki
prof. dr hab.Izabela Malej
dr hab. Mariusz Marszalski
dr hab. Joanna Orska
dr hab. prof. UWr Teresa Szostek
prof. dr hab.Marian Ursel, z-ca kierownika SSDWFil.
prof. dr hab.Roman Lewicki, interesariusz zewnętrzny
mgr Jakub Krogulec, przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów
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załącznik 1

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE WIEDZY
ABSOLWENT STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
SD_W01

Posiada wiedzę na poziomie zaawansowanym, dotyczącą miejsca badań
naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych.
Posiada wiedzę na poziomie zaawansowanym, dotyczącą podstawowych
pojęć metodologii nauk i wybranych technik logicznych stosowanych w
sztuce argumentacji

SD_W02

Zna najnowsze pojęcia, teorie i problemy badawcze w uprawianej
dyscyplinie (bibliologia i informatologia / językoznawstwo
/literaturoznawstwo), a także ich historię i rozwój

SD_W03

Zna historię pojęć, teorii i wybranych problemów badawczych w
uprawianej dyscyplinie (bibliologia i informatologia / językoznawstwo
/literaturoznawstwo)

SD_W04

Zna w stopniu bardzo zaawansowanym metodologię prowadzenia badań
naukowych w uprawianej dyscyplinie (bibliologia i informatologia /
językoznawstwo /literaturoznawstwo), a w stopniu wysokospecjalistycznym
– związaną bezpośrednio z prowadzonymi badaniami

SD_W05

Zna metody zdobywania i wykorzystywania informacji właściwe dla
bibliologii i informatologii/ językoznawstwa / literaturoznawstwa

SD_W06

Ma wiedzę podstawową dla wybranych dyscyplin z dziedziny nauk
humanistycznych pokrewnych wobec dyscypliny, w której prowadzi
badania

SD_W07

Ma wiedzę dotyczącą różnych gatunków wypowiedzi naukowych

SD_W08

Zna dokumenty i zasady dotyczące etyki prowadzenia badań naukowych i
etosu badacza; zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.
Zna instytucje nauki i aktualne problemy środowiska naukowego w Polsce

SD_W09

Ma wiedzę dotyczącą zasad dydaktyki uniwersyteckiej

SD_W10

Zna instytucje nauki i aktualne problemy środowiska naukowego w Polsce i
w świecie
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

ABSOLWENT STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
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SD_U01

Potrafi konceptualizować i formułować oryginalne problemy; potrafi
odróżniać problemy rzeczywiste od pseudo-problemów i spory
przedmiotowe od sporów słownych. Potrafi formułować i oceniać
argumenty; potrafi budować poprawne i trafne definicje.

SD_U02

Potrafi formułować i rozwiązywać oryginalne problemy badawcze,
wnosząc wynikami swej pracy wyraźny wkład do uprawianej dyscypliny
(bibliologia i informatologia / językoznawstwo /literaturoznawstwo)

SD_U03

Potrafi dokonać krytycznej analizy, interpretacji i oceny wyników badań
własnych i cudzych w uprawianej dyscyplinie (bibliologia i informatologia /
językoznawstwo /literaturoznawstwo)

SD_U04

Potrafi sformułować problem badawczy w zakresie uprawianej dyscypliny
(bibliologia i informatologia / językoznawstwo /literaturoznawstwo),
usytuować go w stanie badań i ocenić możliwość jego realizacji w
kontekście posiadanej wiedzy i kompetencji

SD_U05

Potrafi opracowywać, prezentować i oceniać wyniki badań naukowych w
uprawianej dyscyplinie (bibliologia i informatologia / językoznawstwo
/literaturoznawstwo), posługując się różnymi formami (pisemnymi i
ustnymi) wypowiedzi naukowych

SD_U06

Potrafi zaplanować prowadzenie badań naukowych dotyczących wybranej
problematyki w uprawianej dyscyplinie (bibliologia i informatologia /
językoznawstwo /literaturoznawstwo)

SD_U07

Potrafi twórczo wykorzystać metody badań naukowych w uprawianej
dyscyplinie (bibliologia i informatologia / językoznawstwo
/literaturoznawstwo) .
Potrafi, korzystając z pomocy opiekuna naukowego oraz samodzielnie,
wzbogacać i rozwijać swój warsztat badawczy, odwołując się także do
dorobku dyscyplin pokrewnych oraz należących do innych obszarów

SD_U08

Potrafi wykorzystać różne, związane z prowadzeniem badań naukowych,
zasoby źródeł, w tym elektroniczne (w tym zebrane w Wirtualnej Bibliotece
Nauki)

SD_U09

Potrafi, przekraczając granice własnej dyscypliny, przedstawić problem
badawczy w perspektywie interdyscyplinarnej

SD_U10

Potrafi komunikować się (również w środowisku międzynarodowym) z
badaczami specjalizującymi się w uprawianej przez niego dyscyplinie
(bibliologia i informatologia / językoznawstwo /literaturoznawstwo)

SD_U11

Potrafi prowadzić na poziomie akademickim zajęcia dydaktyczne dotyczące
wybranych działów uprawianej dyscypliny (bibliologia i informatologia /
językoznawstwo /literaturoznawstwo) z wykorzystaniem nowych
technologii
EFEKTY KSZTAŁCENIA
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
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ABSOLWENT STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
SD_K01

Potrafi współpracować w grupie, w tym w ramach zespołowych
projektów badawczych, z osobami o wyższej, podobnej i niższej pozycji
instytucjonalnej w świecie nauki

SD_K02

Dba o wysoką jakość relacji ze współpracownikami

SD_K03

Rozwija umiejętność popularyzowania wiedzy naukowej

SD_K04

Przestrzega zasad etyki pracownika naukowego

SD_K05

Przyczynia się do budowania prestiżu pracownika naukowego

SD_K06

Potrafi ocenić możliwości realizacji problemu badawczego jako
przedsięwzięcia zespołowego

SD_K07

Dba o harmonogram prowadzenia badań naukowych dotyczących
wybranej problematyki w uprawianej dyscyplinie (bibliologia i
informatologia / językoznawstwo /literaturoznawstwo) i realizuje go

SD_K08

Potrafi uczestniczyć w życiu naukowym
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załącznik 2

PLAN STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
i następnych

Rok 1, semestr 1
Nazwa przedmiotu

Liczba
godzin

Status
Forma

Forma

Liczba
ECTS

zaliczenia
Edytorstwo publikacji
naukowych z elementami
prawa autorskiego

20

Wprowadzenie do metodologii
nauk

15

O

15

F

1

O

K

Z

K

Z

1

2

F

O

Praktyka zawodowa

Razem

E

1

Metodyka pracy naukowej (a)

X

W

O

Retoryka tekstu naukowego
30

E

2

Nauczanie uniwersyteckie
15

W

K

Z

samodzielne prowadzenie
zajęć lub uczestniczenie w
prowadzeniu zajęć

Z (ocena
opisowa)

X

90 (+
(praktyka)

7

(a) Metodyka pracy naukowej literaturoznawcy lub Metodyka pracy naukowej językoznawcy; doktoranci zapisują się na zajęcia
zgodnie z reprezentowaną dyscypliną. Doktoranci z IINiB dokonują wyboru zgodnie z zainteresowaniami.
Obowiązuje także odbycie szkolenia z zakresu bhp (prowadzone w e –learningu).
Po zakończeniu semestru doktoranci zobowiązani są do złożenia Informacji o pracy badawczej doktoranta
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Rok 1, semestr 2
Nazwa przedmiotu

Liczba
godzin

Status

30

Forma

30

Razem

X

Z

W

E

K

Z

2

3

F

Dydaktyka praktyczna (b)
Praktyka zawodowa

S
O

Informacja naukowa

O

Liczba
ECTS

3

O

Seminarium doktoranckie (a)
30

Forma
zaliczeni
a

samodzielne prowadzenie
Z (ocena
zajęć lub uczestniczenie w
opisowa)
prowadzeniu zajęć

90

3

9

(+
praktyka)

(a)Seminaria: językoznawcze; literaturoznawcze; bibliologiczne; liczba – w zależności od liczby doktorantów reprezentujących
daną dyscyplinę w danym roku; seminaria bibliologiczne - wspólne dla doktorantów lat 1-3.
Doktoranci, którzy prowadzą badania i piszą pracę doktorską z bibliologii i informatologii, zaczynający studia w r. ak. 2014/15,
zamiast seminarium w semestrze letnim 2014/15 zaliczają seminarium w semestrze letnim 2015/16.
Zapisy na seminaria: (podlegające uregulowaniom dotyczącym liczebności grup na zajęciach prowadzonych na Wydziale
Filologicznym) prowadzi dziekanat (poprzez USOS) przed rozpoczęciem semestru; ewentualne korekty mogą nastąpić w ciągu
dwóch pierwszych tygodni semestru.
(b) Do wyboru: dydaktyka językoznawstwa; dydaktyka literaturoznawstwa; dydaktyka języków obcych i języka polskiego jako
obcego
Po zakończeniu semestru doktoranci zobowiązani są do złożenia Informacji o pracy badawczej doktoranta
Zasady zaliczenia roku
Do zaliczenia roku wymagane są:
 uzyskanie obowiązujących zaliczeń i zdanie przewidzianych w planie studiów egzaminów (wpis w indeksie i Karcie
przebiegu studiów doktoranckich oraz w USOS),
 pozytywna ocena opisowa postępów naukowych i w pracy nad rozprawą doktorską dokonana przez opiekuna
naukowego/promotora w indeksie i w Karcie przebiegu studiów doktoranckich oraz w USOS; ocena dotyczy
zrealizowania planu prowadzonych badań naukowych, ustalonego na początku każdego semestru, obejmującego w
szczególności:
pracę nad rozprawą doktorską
pracę nad przygotowaniem publikacji (w szczególności w czasopiśmie znajdującym się na aktualnej liście czasopism
punktowanych MNiSW) lub przygotowaniem wystąpienia na konferencji naukowej
pracę nad przygotowaniem wniosku o grant wewnętrzny.



Brak postępów w pracy badawczej uniemożliwia pozytywną ocenę w tym zakresie i zaliczenie roku.
pozytywna ocena opisowa działalności dydaktycznej doktoranta (praktyki zawodowej) w Karcie przebiegu studiów
doktoranckich
złożenie indeksu i Karty przebiegu studiów doktoranckich i na tej podstawie zaliczenie roku przez kierownika studiów
doktoranckich.
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Rok II, semestr 3
Liczba
godzin

Status

Nazwa przedmiotu

30

S

Z

K

Z

3
2/4/6

F

Przedmioty do wyboru (b)
X

Forma
zaliczenia

O

Seminarium doktoranckie (a)
30/60/90

Forma

O

Praktyka zawodowa (c)

samodzielne
prowadzenie zajęć lub
uczestniczenie w
prowadzeniu zajęć

X
Z (ocena
opisowa)

60

Razem

Liczba
ECTS

5/7/9

(+
praktyka)

(a) Seminaria: językoznawcze; literaturoznawcze; bibliologiczne; liczba – w zależności od liczby doktorantów reprezentujących
daną dyscyplinę w danym roku; seminaria bibliologiczne - wspólne dla doktorantów lat 1-3.
(b) Przedmiot do wyboru, rozliczany rocznie, po semestrze 4. W semestrze 3 należy zaliczyć przynajmniej jeden z następujących
przedmiotów: Komunikacja nowomedialna, Książka w społeczeństwie informacji i wiedzy, Translatologia.
Zapisy na przedmiot do wyboru (podlegające uregulowaniom dotyczącym liczebności grup na zajęciach prowadzonych na
Wydziale Filologicznym) prowadzi dziekanat (poprzez USOS) przed rozpoczęciem roku akademickiego; ewentualne korekty mogą
nastąpić w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, w którym odbywają się dane zajęcia.
Po zakończeniu semestru doktoranci zobowiązani są do złożenia Informacji o pracy badawczej doktoranta

Rok II, semestr 4
Liczba
godzin

Status

Nazwa przedmiotu

30

Razem

X

S

Z

K

Z

3
0/2/4

F

Przedmiot do wyboru (b)
Praktyka zawodowa

Forma
zaliczenia

O

Seminarium doktoranckie (a)
0/30/60

Forma

O

60 (+
praktyka)

Liczba
ECTS

samodzielne prowadzenie
Z (ocena
zajęć lub uczestniczenie w
opisowa)
prowadzeniu zajęć

3

4//6/8
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(a)Seminaria: językoznawcze; literaturoznawcze; bibliologiczne; liczba – w zależności od liczby doktorantów reprezentujących
daną dyscyplinę w danym roku; seminaria bibliologiczne - wspólne dla doktorantów lat 1-3.
Zapisy na seminaria prowadzi dziekanat, zgodnie z dyscypliną wskazaną podczas rekrutacji; w tygodniu poprzedzającym
początek semestru; ewentualne korekty mogą nastąpić w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru.
b) Przedmiot do wyboru: Badania porównawcze w językoznawstwie , Komparatystyka literacka.
Przedmiot do wyboru rozliczany jest po semestrze 4; należy zaliczyć trzy z pięciu wskazanych przedmiotów. Doktorant, który
zaliczył w semestrze 3 jeden przedmiot, w semestrze 4 zalicza dwa przedmioty; doktorant, który w semestrze 3 zaliczył dwa
przedmioty – w semestrze 4 zalicza jeden z oferowanych; jeśli zaliczył trzy przedmioty, nie zalicza już żadnego.
Po zakończeniu semestru doktoranci zobowiązani są do złożenia Informacji o pracy badawczej doktoranta

Zasady zaliczenia roku
Do zaliczenia roku wymagane są:
 uzyskanie obowiązujących zaliczeń i zdanie przewidzianych w planie studiów egzaminów (wpis w indeksie i Karcie
przebiegu studiów doktoranckich oraz w USOS),
 pozytywna ocena opisowa postępów naukowych i w pracy nad rozprawą doktorską dokonana przez opiekuna
naukowego/promotora w indeksie i w Karcie przebiegu studiów doktoranckich oraz w USOS; ocena dotyczy
zrealizowania planu prowadzonych badań naukowych, ustalonego na początku każdego semestru, obejmującego w
szczególności:
pracę nad rozprawą doktorską
pracę nad przygotowaniem publikacji (w szczególności w czasopiśmie znajdującym się na aktualnej liście czasopism
punktowanych MNiSW) lub przygotowaniem wystąpienia na konferencji naukowej
pracę nad przygotowaniem wniosku o grant wewnętrzny.




Brak postępów w pracy badawczej uniemożliwia pozytywną ocenę w tym zakresie i zaliczenie roku.
pozytywna ocena opisowa działalności dydaktycznej doktoranta (praktyki zawodowej) w Karcie przebiegu studiów
doktoranckich
złożenie indeksu i Karty przebiegu studiów doktoranckich i na tej podstawie zaliczenie roku przez kierownika studiów
doktoranckich.

Rok III, semestr 5
Liczba
godzin

Status

Nazwa przedmiotu

30

Razem

X

Forma
zaliczenia

S

Z

Liczba
ECTS

3

O

Seminarium doktoranckie (a)
Praktyka zawodowa

Forma

O

samodzielne prowadzenie
Z (ocena
zajęć lub uczestniczenie w
opisowa)
prowadzeniu zajęć

30

X

3
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(a) Seminaria: językoznawcze; literaturoznawcze; bibliologiczne; liczba – w zależności od liczby doktorantów reprezentujących
daną dyscyplinę w danym roku; seminaria bibliologiczne - wspólne dla doktorantów lat 1-3.
Zapisy na seminaria prowadzi dziekanat, zgodnie z dyscypliną wskazaną podczas rekrutacji lub przy wszczęciu przewodu
doktorskiego; w tygodniu poprzedzającym początek semestru; ewentualne korekty mogą nastąpić w ciągu dwóch pierwszych
tygodni semestru.
Po zakończeniu semestru doktoranci zobowiązani są do złożenia Informacji o pracy badawczej doktoranta

Rok III, semestr 6
Liczba
godzin

Status

Nazwa przedmiotu

Społeczna rola uczonego
i uniwersytetu

15

15
Wykład monograficzny
Praktyka zawodowa

Razem

X

Forma

Forma
zaliczenia

W

E

W

E

Liczba
ECTS

1

O

1

O

O

samodzielne prowadzenie
Z (ocena
zajęć lub uczestniczenie w
opisowa)
prowadzeniu zajęć

30

3

3

Po zakończeniu semestru doktoranci zobowiązani są do złożenia Informacji o pracy badawczej doktoranta
Zasady zaliczenia roku
Do zaliczenia roku wymagane są:
 uzyskanie obowiązujących zaliczeń i zdanie przewidzianych w planie studiów egzaminów (wpis w indeksie i Karcie
przebiegu studiów doktoranckich oraz w USOS),
 pozytywna ocena opisowa postępów naukowych i w pracy nad rozprawą doktorską dokonana przez opiekuna
naukowego/promotora w indeksie i w Karcie przebiegu studiów doktoranckich oraz w USOS; ocena dotyczy
zrealizowania planu prowadzonych badań naukowych, ustalonego na początku każdego semestru, obejmującego w
szczególności:
i.
pracę nad rozprawą doktorską
ii.
pracę nad przygotowaniem publikacji (w szczególności w czasopiśmie znajdującym się na aktualnej liście czasopism
punktowanych MNiSW) lub przygotowaniem wystąpienia na konferencji naukowej
iii.
pracę nad przygotowaniem wniosku o grant wewnętrzny.




Brak postępów w pracy badawczej uniemożliwia pozytywną ocenę w tym zakresie i zaliczenie roku.
pozytywna ocena opisowa działalności dydaktycznej doktoranta (praktyki zawodowej) w Karcie przebiegu studiów
doktoranckich
złożenie indeksu i Karty przebiegu studiów doktoranckich i na tej podstawie zaliczenie roku przez kierownika studiów
doktoranckich.

Do zaliczenia szóstego semestru studiów doktoranckich wymagane jest wszczęcie przewodu doktorskiego.
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Rok IV, semestr 7
Liczba
godzin

Status

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa

Forma

X

O

Forma
zaliczenia

samodzielne prowadzenie
Z (ocena
zajęć lub uczestniczenie w
opisowa)
prowadzeniu zajęć

Liczba
ECTS

X

Po zakończeniu semestru doktoranci zobowiązani są do złożenia Informacji o pracy badawczej doktoranta

Rok IV, semestr 8

Liczba
godzin

Status

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa

Forma

X

O

Forma
zaliczenia

samodzielne prowadzenie
Z (ocena
zajęć lub uczestniczenie w
opisowa)
prowadzeniu zajęć

Liczba
ECTS

3

Po zakończeniu semestru doktoranci zobowiązani są do złożenia Informacji o pracy badawczej doktoranta
Zasady zaliczenia roku
Do zaliczenia roku wymagane są:
 pozytywna ocena opisowa postępów naukowych i w pracy nad rozprawą doktorską dokonana przez opiekuna
naukowego/promotora w indeksie i w Karcie przebiegu studiów doktoranckich oraz w USOS; ocena dotyczy
zrealizowania planu prowadzonych badań naukowych, ustalonego na początku każdego semestru, obejmującego w
szczególności pracę nad rozprawą doktorską
 pozytywna ocena opisowa działalności dydaktycznej doktoranta (praktyki zawodowej) w Karcie przebiegu studiów
doktoranckich
 złożenie indeksu i Karty przebiegu studiów doktoranckich i na tej podstawie zaliczenie semestru przez kierownika
studiów doktoranckich.
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Załącznik 2a

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 i następnych

Status
Nazwa przedmiotu

Forma

Rok I

Forma
zaliczenia
sem. 1

Seminarium
doktoranckie (a)

O

Edytorstwo
publikacji
naukowych z
elementami prawa
autorskiego

O

Wprowadzenie do
metodologii nauk

O

Informacja
naukowa
Nauczanie
uniwersyteckie
Dydaktyka
praktyczna (b)

Rok II

Rok III

sem. 2

sem. 3

sem. 4

sem. 5

30

30

30

30

sem. 6

Rok IV

sem. 7

sem. 8

Razem

godz.

ECTS

120

12

S

Z

W

E

20

20

1

W

E

15

15

1

W

E

30

2

K

Z

15

2

K

Z

30

3

O
30

F
15

F
30
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Retoryka tekstu
naukowego
Metodyka pracy
naukowej (c)

O
K

Z

15

15

1

K

Z

30

30

2

K

Z

90

6

W

E

15

15

1

W

E

15

15

1

samodziel
ne
prowadze
nie zajęć
lub
uczestnicz
enie w
prowadze
niu zajęć

Z (ocena opisowa)

F

F
Przedmioty do
wyboru (d)
Społeczna rola
uczonego i
uniwersytetu

O

Wykład
monograficzny

O

O

Praktyka
zawodowa (e)

Liczba zaliczeń: 9.
Liczba egzaminów: 5 E

30

30+30

12

95

90

60

60+30

30

30

365

44

(a) Seminaria: językoznawcze; literaturoznawcze; bibliologiczne; liczba – w zależności od liczby doktorantów reprezentujących daną dyscyplinę w danym roku; seminaria bibliologiczne wspólne dla doktorantów lat 1-3. Doktoranci, którzy prowadzą badania i piszą pracę doktorską z bibliologii i informatologii, zaczynający studia w r. ak. 2014/15, zamiast seminarium w
semestrze letnim 2014/15, zaliczają seminarium w semestrze letnim 2015/16.
Zapisy na seminaria: (podlegające uregulowaniom dotyczącym liczebności grup na zajęciach prowadzonych na Wydziale Filologicznym) prowadzi dziekanat (poprzez USOS) przed
rozpoczęciem semestru; ewentualne korekty mogą nastąpić w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru.
(b) Do wyboru: Dydaktyka językoznawstwa ; Dydaktyka literaturoznawstwa ; Dydaktyka języków obcych i języka polskiego jako obcego
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(c) Metodyka pracy naukowej literaturoznawcy lub Metodyka pracy naukowej językoznawcy; doktoranci zapisują się na zajęcia zgodnie z reprezentowaną dyscypliną (zgodną z dyscypliną
opiekuna naukowego). Doktoranci z IINiB dokonują wyboru zgodnie z zainteresowaniami; zamiast wskazanych przedmiotów możliwy jest wybór seminarium magisterskiego (innego niż na
studiach II stopnia) w IINiB
(d) Przedmioty do wyboru: Badania porównawcze w językoznawstwie , Komparatystyka literacka, Komunikacja nowomedialna, Książka w społeczeństwie informacji i wiedzy,
Translatologia. Należy zaliczyć trzy z pięciu wskazanych przedmiotów.
Zapisy na przedmiot do wyboru (podlegające uregulowaniom dotyczącym liczebności grup na zajęciach prowadzonych na Wydziale Filologicznym) prowadzi dziekanat (poprzez USOS) przed
rozpoczęciem roku akademickiego; ewentualne korekty mogą nastąpić w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, w którym odbywają się dane zajęcia.

(e) Praktyka, w wymiarze minimum 10, maksimum 90 godzin rocznie.
(f) Z egzaminu zwolnione są osoby, które przedstawią certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego wymieniony w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
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Załącznik 3

INFORMACJA O PRACY NAUKOWEJ DOKTORANTA

Imię i nazwisko doktoranta: ………………………………………………
Numer PESEL : ……………………………………………..
Nr albumu: ………………………………………………
Rok akademicki.................. rok studiów: …………semestr studiów …………………..
Imię i nazwisko opiekuna/promotora.................................................................................

I. Zadania naukowe planowane do wykonania w semestrze:
1. w zakresie pracy nad rozprawą doktorską:
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. inne
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Wrocław, dn. ………………

Podpis doktoranta..........................

Podpis opiekuna/promotora..........................

II. Zadania wykonane w semestrze:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Wrocław, dn. ………………

Podpis doktoranta..........................
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III. Ocena pracy naukowej
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Pracę naukową pana/i............................................ oceniam pozytywnie / negatywnie 1.
Wrocław, dn. ………………

Podpis opiekuna/promotora..........................

Ocena dotyczy zrealizowania planu prowadzonych badań naukowych, ustalonego na początku semestru, obejmującego w
szczególności:
i.
pracę nad rozprawą doktorską (np. opracowanie i modyfikowanie koncepcji pracy, opracowanie kolejnych części,
przedstawianie ich na zebraniu naukowym itp., redagowanie całości)
oraz
przygotowanie publikacji, w tym przynajmniej jednej w czasopiśmie znajdującym się na aktualnej liście czasopism
punktowanych MNiSW.;
iii.
przygotowanie wystąpienia na konferencji naukowej;
iv.
przygotowanie wniosku o grant (wewnętrzny; NCN; inny);
v.
udział w organizacji życia naukowego jednostki.
Realizacja zadań dotyczących pracy nad rozprawą doktorską jest obowiązkowa; realizacja zadań wymienionych w punktach ii. – v.
ma charakter fakultatywny: nie muszą one być realizowane w każdym semestrze.
ii.

1

Niewłaściwe skreślić.
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