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 Uchwała nr 78/III/2017 

Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ 

z dnia 27 marca 2017 roku 

w sprawie programu stacjonarnych 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. 2017 r. poz. 256) stanowi się, co 

następuje 

 

§ 1 

 

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

 

 

PROGRAM  STUDIÓW NA STUDIACH DOKTORANCKICH 

 

 

1. ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE  

 

1.1. Metodologia nauk prawnych, wykład, semestr I-II, egzamin, 30 godzin 

kontaktowych + 30 godz. niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

 

1.2. Etyka prawnicza, wykład, semestr V-VIII, egzamin, 30 godzin 

kontaktowych + 30 godz. niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

 

1.3. Przedmiot pokrewny do przedmiotu, z którego doktorant przygotowuje 

pracę doktorską, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 60 godzin 

kontaktowych + 60 godzin niekontaktowych, 4 pkt ECTS 

 

 

2. ZAJĘCIA FAKULTATYWNE  

 

2.1. Zajęcia do wyboru rozwijające umiejętności dydaktyczne  

lub zawodowe (obowiązek wyboru co najmniej jednego podczas studiów): 

 

2.1.1. Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych, konwersatorium, 

semestr I-IV, zaliczenie, 60 godzin kontaktowych + 60 godz. 

niekontaktowych, 4 pkt ECTS  
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2.1.2. Uczestniczenie w wykładzie lub seminarium magisterskim prowadzonym 

przez opiekuna naukowego, semestr I-II, zaliczenie, 60 godzin 

kontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.1.3. Argumentacja prawnicza, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin 

kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.1.4. Podstawy rachunkowości, wykład, semestr I-VIII, egzamin, 30 godzin 

kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.1.5. Elementy statystyki, wykład, semestr I-VIII, zaliczenie, 30 godzin 

kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.1.6. Narzędzia informatyczne, ćwiczenia, semestr I-VIII, zaliczenie, 30 godzin 

kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.1.7. Metodologia badań empirycznych, wykład, semestr I-IV, egzamin,  

30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.1.8. Autoprezentacja i retoryka, warsztaty, semestr I-IV, zaliczenie,  

30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.1.9. Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, warsztaty, semestr  

III-VIII, zaliczenie, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin 

niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.1.10. Praktyczne metody nauczania prawa, warsztaty, semestr I-IV, zaliczenie,  

30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

 

 

2.2. Pozostałe zajęcia fakultatywne (wg corocznej oferty): 

 

2.2.1. Przedmioty ogólne (obowiązek wyboru co najmniej jednego podczas 

studiów), w tym: 

 

2.2.1.1. Socjologia – współczesne teorie socjologiczne, wykład, semestr I-VI, 

egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych,  

2 pkt ECTS 

2.2.1.2. Główne nurty współczesnej filozofii politycznej, wykład, semestr I-VI, 

egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych,  

2 pkt ECTS 

2.2.1.3. Filozofia, wykład, semestr I-IV, egzamin, 30 godzin kontaktowych  

+ 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.2.1.4. Ekonomia, wykład, semestr I-IV, egzamin, 30 godzin kontaktowych 

+ 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.2.1.5. Aktualne tendencje w poszczególnych dziedzinach prawa: 

administracyjnym, cywilnym i karnym, wykład, semestr I-VIII, 

egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych,  

2 pkt ECTS 
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2.2.1.6. Etykieta prawnicza na bazie protokołu dyplomatycznego, wykład, 

semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin 

niekontaktowych, 2 pkt ECTS  

 

 

2.2.2. Przedmioty europejskie (obowiązek wyboru co najmniej jednego podczas 

studiów) w tym: 

 

2.2.2.1. Europejskie prawo cywilne, wykład, semestr III-VIII, egzamin,  

30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.2.2.2. Europejskie prawo karne, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin 

kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.2.2.3. Europejskie prawo administracyjne, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 

30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.2.2.4. Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wykład, semestr 

III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin  

niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.2.2.5. Europejskie prawo finansowe, wykład, semestr III-VIII, egzamin,  

30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.2.2.6. Europejskie prawo prywatne międzynarodowe, wykład, semestr  

III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin 

niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.2.2.7. Europejskie prawo energetyczne, wykład, semestr III-VIII, egzamin,  

30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.2.2.8. Międzynarodowe aspekty procesu karnego, wykład, semestr III-VIII,   

egzamin, 45 godzin kontaktowych + 45 godzin niekontaktowych,  

3 pkt ECTS 

2.2.2.9. Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej, wykład, semestr  

III-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin 

niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.2.2.10. Postępowanie przed międzynarodowymi sądami i trybunałami 

arbitrażowymi, wykład, semestr III-VIII, egzamin, 30 godzin 

kontaktowych + 30 godzin nie kontaktowych, 2 pkt ECTS,  

 

2.2.3. Inne: 

 

2.2.3.1. Historyczny rozwój prawa, wykład, semestr I-IV, egzamin, 30 godzin 

kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

 

 

2.2.4. Przedmioty w językach obcych (obowiązek wyboru co najmniej jednego 

podczas studiów, który może być zastąpiony przez zaliczenie stażu  

w zagranicznym ośrodku naukowym w wymiarze co najmniej 3 miesięcy 
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albo ukończeniem w toku studiów doktoranckich szkoły prawa obcego) –  

2 pkt ECTS 

 

2.2.4.1. Consumer Protection Law, wykład, semestr V-VIII, egzamin, 30 godzin 

kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 

2.2.4.2. Contemporary Issues of Cryminal Policy, wykład, semestr V-VIII, 

egzamin, 30 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych,  

2 pkt ECTS 

 

2.2.5. Wykłady gościnne, prowadzone przez zaproszone osoby z kraju  

i z zagranicy – według corocznej oferty - obowiązek zaliczenia co najmniej  

4 wykładów w toku  studiów, zaliczenie, 15 godzin kontaktowych  

+ 15 godz. niekontaktowych, 1 pkt ECTS 

 

 

3. PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

Obowiązek uczestniczenia w zajęciach lub obowiązek prowadzenia zajęć 

(ćwiczeń) w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie oraz nie więcej niż  

90 godzin rocznie dla osób pobierających stypendium doktoranckie oraz nie 

więcej niż 60 godzin rocznie dla osób niepobierających stypendium 

doktoranckiego – semestr I-VIII, zaliczenie, po 1 pkt ECTS na rok  

 

4. INNE ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE 

 

4.1. Seminarium doktoranckie, semestr I-VIII, zaliczenie, 60 godzin 

kontaktowych, po 2 pkt ECTS na rok 

4.2. Lektorat z języka obcego nowożytnego, na poziomie C-1, semestr III-VI, 

zaliczenie, 2x30 godzin, 2 pkt ECTS 

4.3. Obowiązkowe szkolenie BHP, semestr I-II, zaliczenie, 1 pkt ECTS. 

 

§ 2 

 

1. Celem praktyk zawodowych, o jakich mowa w pkt 3 programu jest nabycie 

umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej co najmniej na 

poziomie ćwiczeń i konwersatoriów. 

 

2. Efektami kształcenia w dziedzinie praktyk zawodowych są: 

a) absolwent studiów doktoranckich ma szeroką wiedzę z zakresu 

dydaktyki uniwersyteckiej, 

b) posiada umiejętność profesjonalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych 

na uczelni wyższej przynajmniej na poziomie ćwiczeń  

i konwersatoriów, 
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c) potrafi przekazywać studentom własną wiedzę, efekty swoich badań  

a także najnowsze osiągnięcia nauki prawa, 

d) potrafi przekazywać i interpretować bieżące ustawodawstwo i dorobek 

orzecznictwa sądowego, 

e) potrafi nawiązywać i prowadzić dyskusję ze studentami oraz 

odpowiadać na ich bieżące pytania, 

f) panuje nad programem prowadzonego przedmiotu, odpowiednio 

gospodarując czasem, 

g) posiada umiejętność weryfikacji nabytej wiedzy przez studentów. 

 

3. Metodami sprawdzania i oceny efektów kształcenia osiągniętych przez 

uczestnika studiów doktoranckich w wyniku odbycia praktyki zawodowej, są: 

a) permanentne hospitacje zajęć prowadzonych przez doktoranta, 

dokonywane przez opiekuna naukowego, 

b) stałe konsultacje dydaktyczne prowadzone przez opiekuna naukowego, 

c) opiniowanie i ocenianie przez opiekuna naukowego poziomu zajęć 

prowadzonych przez doktoranta, 

d) hospitacja i ocena zajęć przeprowadzana przez kierownika studiów 

doktoranckich. 

 

§ 3 

 

Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje efekty kształcenia także w zakresie 

umiejętności komunikowania się w języku obcym w obrębie dyscypliny „prawo” 

i dyscypliny „administracja”, zgodnych z wymaganiami Europejskiego Opisu 

Kształcenia Językowego. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych 

odpowiadają poziomowi C-1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. 

 

§ 4 

 

Uczestnik studiów doktoranckich ma obowiązek odbycia kursu w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 5 

  

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 października 2017 r. i obowiązuje 

doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 i w latach 

następnych. 


