Załącznik nr 2
Do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. z późn. zm.

Plan studiów na studiach doktoranckich
obowiązujący od 2014/2015
Wydział: Filologiczny
Studia III stopnia (doktoranckie)
Nauki humanistyczne/literaturoznawstwo, językoznawstwo
Szczegółowy plan studiów, zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 29 maja 2014r.
Kod
przedmiotu

Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć

Semestr
I-VIII

Sposób
zaliczenia

Liczba godzin
Semestr
zimowy

Semestr
letni

zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną

20
60
45
30

20
60

III lub IV zaliczenie z oceną

30

Liczba
punktów ECTS

1. Zajęcia obowiązkowe
Konwersatorium promotorskie
Seminarium doktoranckie
Warsztat pracy naukowej I
Filozofia
BHP

konwersatorium
seminarium
ćwiczenia
konwersatorium

I-VIII
V-VIII
I, II
V-VI
I

4
12
4
30
2
Razem: 22 pkt. ECTS

2. Zajęcia fakultatywne (do wyboru)
a) Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe [ min. 5 ECTS]
Warsztat pracy naukowej II
do wyboru:
Warsztat dla specjalizacji językoznawczej
lub
Warsztat dla specjalizacji
literaturoznawczej
ćwiczenia
Seminarium z metodologii badań
do wyboru:
Seminarium z metodologii badań
literaturoznawczych
lub
Seminarium z metodologii badań
językoznawczych
seminarium

I-II

zaliczenie z oceną

30

3

30

6

b) Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne [ min. 5 ECTS]
Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć
dydaktycznych
(do wyboru spośród zajęć oferowanych na
Uniwersytecie Jagiellońskim)*
ćwiczenia
c) Pozostałe zajęcia fakultatywne

zaliczenie z oceną

60

6

Język obcy (do wyboru)

ćwiczenia

III-IV

zaliczenie z oceną

30

30

4

Wykład monograficzny

wykład

V, VI

egzamin z oceną

30

30

4
Razem: 23 pkt. ECTS

3. Praktyki zawodowe**
Zajęcia dydaktyczne

ćwiczenia

I- VIII

zaliczenie z oceną

10-90
rocznie

-

Łączna liczba punktów ECTS: 45
Zasady zaliczenia roku: np. do zaliczenia roku wymagane jest zdanie przewidzianych w planie studiów egzaminów, uzyskanie obowiązujących zaliczeń,
pozytywna opinia opiekuna naukowego/promotora o postępach naukowych, postępach w pracy nad rozprawą doktorską oraz działalności dydaktycznej
doktoranta, złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta i przyjęcie sprawozdania przez kierownika studiów doktoranckich.
* Uwaga: Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych należy zaliczyć do końca VIII semestru.
** Zasady zaliczania praktyk dydaktycznych
1) Doktoranci zobowiązani są do odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nie
mniejszym niż 10 godzin rocznie oraz nie większym niż:
 - 90 godzin w skali roku akademickiego dla doktorantów pobierających stypendium doktoranckie,
 - 60 godzin w skali roku akademickiego dla doktorantów niepobierających stypendium doktoranckiego.
Uwaga dotycząca stypendiów:
Zarządzenie nr 70 Rektora UJ z dnia 27 czerwca 2013, par. 4: „Uczestnikowi studiów doktoranckich znajdującemu się w grupie 30% najlepszych
doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium.
Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim.”
2) Praktyki obejmują w ciągu całego toku studiów minimum 40 godzin.
3) Zajęcia dydaktyczne przydzielane są przez kierownika jednostki.
4) Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia osiągniętych przez uczestnika studiów doktoranckich w wyniku odbycia praktyki zawodowej:
a) w przypadku współprowadzeniu zajęć: ocena wystawania jest przez prowadzącego dany kurs.
b) w przypadku samodzielnego prowadzenia zajęć: ocena wystawiana jest przez opiekuna naukowego.

