
UCHWAŁA nr 184e/VI/2017

Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ

 z dnia 26 czerwca 2017 roku  

w sprawie programu niestacjonarnych studiów doktoranckich

 na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Na podstawie  § 3 i  §  5 Rozporządzenia  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 10

lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach

naukowych (Dz. U. z 2017, poz. 256) i  § 2 Załącznika do Uchwały nr 64/V/2017 Senatu UJ z

dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych

Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich, stanowi się,

co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujący program niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

PROGRAM ZAJĘĆ NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UJ

CZTERY LATA,  400 GODZIN ( 31,5 PKT. ECTS ) 

                 

ROK I - 110 godzin (8,5 pkt. ECTS)

Zajęcia obowiązkowe:

Metodologia nauk prawnych - 30 godzin kontaktowych + 45 godzin nie kontaktowych (2 pkt.

ECTS) – egzamin.

Seminarium  doktoranckie - 30 godzin kontaktowych + 45 godzin nie kontaktowych (2 pkt.

ECTS) – zaliczenie bez oceny.      

Wykłady gościnne*- 30 godzin  kontaktowych + 45 godzin nie kontaktowych (2 pkt. ECTS) –

egzamin.         

Praktyki zawodowe (dydaktyczne) – 10 godzin (1 pkt. ECTS) – zaliczenie bez oceny.

Zajęcia fakultatywne:

Jeden  przedmiot  z  listy  do  wyboru** -  20  godzin  kontaktowych  +  30  godzin  nie

kontaktowych (1,5 pkt. ECTS) – zaliczenie na ocenę.   

ROK II – 110 godzin (8,5 pkt. ECTS)

Zajęcia obowiązkowe:

Nowe  zagadnienia  prawa  europejskiego -  30  godz.  kontaktowych  +  45  godzin  nie

kontaktowych (2 pkt ECTS) – egzamin.
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Wykłady gościnne* - 30  godzin  kontaktowych + 45 godzin nie kontaktowych (2 pkt. ECTS) –

egzamin.         

Seminarium  doktoranckie – 30  godzin kontaktowych + 45 godzin nie kontaktowych (2 pkt.

ECTS) – zaliczenie.      

Praktyki zawodowe (dydaktyczne) – 10 godzin (1 pkt. ECTS) – zaliczenie bez oceny.

Zajęcia fakultatywne:

Jeden  przedmiot  z  listy  do  wyboru**  – 20  godzin  kontaktowych  +  30  godzin

niekontaktowych  (1,5 pkt. ECTS) – zaliczenie na ocenę.    

ROK III – 100 godzin (8 pkt. ECTS)

Zajęcia obowiązkowe:

Wykłady gościnne* – 30 godzin  kontaktowych + 45 godzin nie kontaktowych, 2  pkt. ECTS – 

egzamin.                

Seminarium doktoranckie – 30 godzin kontaktowych + 45 godzin niekontaktowych (2 pkt. 

ECTS) – zaliczenie bez oceny.              

Praktyki zawodowe (dydaktyczne) – 10 godzin (1 pkt. ECTS) – zaliczenie bez oceny.

Zajęcia fakultatywne:

Dwa przedmioty z listy do wyboru**- 20 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych

x 2 (3 pkt. ECTS) - zaliczenie na ocenę.   

     ROK IV – 80 godzin (6,5 pkt. ECTS)

Zajęcia obowiązkowe:

Seminarium doktoranckie – 30 godzin kontaktowych + 45 godzin niekontaktowych (2 pkt.

ECTS) – zaliczenie bez oceny.       

Wykłady gościnne*- 30 godzin  kontaktowych + 60 godzin niekontaktowych  (2 pkt. ECTS) –

egzamin.          

Praktyki zawodowe (dydaktyczne) – 10 godzin (1 pkt. ECTS) – zaliczenie bez oceny.

Zajęcia fakultatywne:

Jeden  przedmiot  z  listy  do  wyboru**  – 20  godzin  kontaktowych  +  30  godzin

niekontaktowych  (1,5 pkt. ECTS) – zaliczenie na ocenę.

*W ramach przedmiotu Wykłady gościnne przewidziano zajęcia wspólne dla wszystkich lat

(„Świadkowie, VIPy i fachowcy”).  
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** PRZEDMIOTY DO WYBORU:

1) Prawo porównawcze -  20 godzin  kontaktowych + 30 godzin  niekontaktowych (1,5

pkt. ECTS) - zaliczenie na ocenę;  

2) Metody  i  techniki  dydaktyczne -  20  godzin   kontaktowych  +  30  godzin

niekontaktowych (1,5 pkt. ECTS) -  zaliczenie na ocenę;

3) Topiki prawnicze - 20 godzin  kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych (1,5 pkt.

ECTS) -  zaliczenie na ocenę;

4) Historyczny rozwój prawa -  20 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych

(1,5 pkt. ECTS) - zaliczenie na ocenę;

5) Etyka i bioetyka prawnicza - 20 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych

(1,5 pkt. ECTS) - zaliczenie na ocenę;

6) Kultura języka    polskiego i    redakcja  tekstu naukowego  - 20 godzin kontaktowych

+ 30 godzin niekontaktowych (1,5 pkt. ECTS) – zaliczenie na ocenę;

7) Przygotowanie i realizacja projektu badawczego - 20 godzin    kontaktowych + 30

godzin niekontaktowych (1,5 pkt. ECTS) -  zaliczenie na ocenę;

8) Sądownictwo  konstytucyjne  we  współczesnym   świecie -  20  godzin

kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych (1,5 pkt. ECTS) - zaliczenie na ocenę;

9)  Metodologia  badań  empirycznych -  20  godzin  kontaktowych   +   30     godzin

niekontaktowych (1, 5 pkt. ECTS) - zaliczenie na ocenę;

10)  Legal English – 20 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych (1,5  pkt ECTS)

- zaliczenie na ocenę.

PRAKTYKI ZAWODOWE (DYDAKTYCZNE)

Obowiązek  uczestniczenia  w  zajęciach  lub  obowiązek  prowadzenia  zajęć  (ćwiczeń)

w wymiarze  co najmniej 10 godz.  godzin rocznie (po 1 pkt ECTS na rok) – semestr  I-VIII,

zaliczenie bez oceny.
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