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UCHWAŁA nr 92/IV/2014 
Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ 

 z dnia 28 kwietnia 2014 roku   
w sprawie programu niestacjonarnych studiów doktoranckich 

 na Wydziale Prawa i Administracji UJ 
 
 
Na podstawie § 4 i § 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 
2013 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 
naukowych (Dz. U. 2013, poz. 841) i § 2 Uchwały Senatu UJ z dnia 26 marca 2014 r. Nr 
62/III/2014 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  NIESTACJONARNCYH STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
PROGRAM ZAJĘĆ STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WPIA UJ 

CZTERY LATA, 600 GODZIN (43 ECTS) 
 
 
 

ROK I - 150 godzin – 10,5 pkt ECTS 
 
Zajęcia obowiązkowe: 
 
Metodologia nauk prawnych – wykład, semestr I-II, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 45 
godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 
 
Historyczny rozwój prawa – wykład, semestr I-II, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 45 
godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 
 
Argumentacja prawnicza – wykład, semestr I-II, zaliczenie, 20 godzin kontaktowych + 30 
godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS 
 
 
Wykłady gościnne („Świadkowie, VIP-y i fachowcy”) – wykłady zaproszonych gości – wykład, 
semestr I-II, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 45 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS  
 
Przedmiot cykliczny*(wykład z jednego z 4 przedmiotów), wykład, semestr I-II, zaliczenie, 20 
godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS) 
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Seminarium doktoranckie – semestr II, zaliczenie, 20 godzin kontaktowych + 30 godzin 
niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS 
 
 
 

ROK II – 150 godzin – 10,5 pkt ECTS 
 
Zajęcia obowiązkowe: 
 
Seminarium doktoranckie – semestr III-IV, zaliczenie, 30 godzin kontaktowych + 45 godzin 
niekontaktowych,  2 pkt ECTS 
 
Nowe zagadnienia prawa europejskiego – wykład, semestr III-IV, egzamin, 30 godzin 
kontaktowych + 45 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS 
 
Etyka i bioetyka prawnicza – wykład, semestr III-IV, zaliczenie, 20 godzin kontaktowych + 30 
godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS 
 
Kultura języka polskiego i redakcja tekstu naukowego – wykład, semestr III-IV, zaliczenie, 20 
godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS 
 
Wykłady gościnne („Świadkowie, VIP-y i fachowcy”) – wykłady zaproszonych gości – wykład, 
semestr III-IV, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 45 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS  
 
Przedmiot cykliczny (wykład z jednego z 4 przedmiotów*), wykład, semestr III-IV, zaliczenie, 
20 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS) 
 
 

ROK III – 150 godzin – 11 pkt ECTS 
 
Zajęcia obowiązkowe: 
 
Seminarium doktoranckie – semestr V-VI, zaliczenie, 30 godzin kontaktowych + 45 godzin 
niekontaktowych,  2 pkt ECTS 
 
Wykłady gościnne („Świadkowie, VIP-y i fachowcy”) – wykłady zaproszonych gości – wykład, 
semestr V-VI, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 45 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS  
 
Przedmiot cykliczny (wykład z jednego z 4 przedmiotów*), wykład, semestr V-VI, zaliczenie, 
20 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS) 
 
Topiki prawnicze – wykład, semestr V-VI, zaliczenie, 20 godzin kontaktowych + 30 godzin 
niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS 
 
Europejskie i międzynarodowe prawo karne – wykład, semestr V-VI, zaliczenie, 20 godzin 
kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych,  1,5 pkt ECTS  
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Sądownictwo konstytucyjne we współczesnym świecie – wykład, semestr V-VI, zaliczenie, 20 
godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych,  1,5 pkt ECTS 
 
Blok przedmiotów fakultatywnych (do wyboru 1 przedmiot): 
 

1. Prawo globalne – wykład, semestr V-VI, zaliczenie, 10 godzin kontaktowych + 20 
godzin niekontaktowych, zaliczenie, 1 pkt ECTS 

2. Sztuka negocjacji prawniczych – wykład, semestr V-VI, zaliczenie,  10 godzin 
kontaktowych + 20 godzin niekontaktowych, zaliczenie, 1 pkt ECTS 

 
 
 

ROK IV – 150 godzin – 11 pkt ECTS 
 
Zajęcia obowiązkowe: 
 
Seminarium doktoranckie – semestr VII-VIII, zaliczenie, 60 godzin kontaktowych + 90 godzin 
niekontaktowych,  4 pkt ECTS 
 
Wykłady gościnne („Świadkowie, VIP-y i fachowcy”) – wykłady zaproszonych gości – wykład, 
semestr VII-VIII, egzamin, 30 godzin kontaktowych + 45 godzin niekontaktowych, 2 pkt ECTS  
 
Przedmiot cykliczny (wykład z jednego z 4 przedmiotów*), wykład, semestr VII-VIII, 
zaliczenie, 20 godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS) 
 
Blok przedmiotów fakultatywnych (do wyboru 1 przedmiot w wymiarze 20 godzin 
kontaktowych, 1,5 pkt ECTS oraz 2 przedmioty w wymiarze po 10 godzin, 1 pkt ECTS): 
 

1. Prawo porównawcze – wykład, semestr VII-VIII, zaliczenie, 20 godzin kontaktowych + 
30 godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS; 

2. Współczesne nurty filozofii prawa i polityki – wykład, semestr VII-VIII, zaliczenie,  20 
godzin kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS; 

3. Metody i techniki dydaktyczne – wykład, semestr VII-VIII, zaliczenie, 20 godzin 
kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS 

4. Wartości i zasady prawa prywatnego – wykład, semestr VII-VIII, zaliczenie, 10 godzin 
+ 20 godzin niekontaktowych, 1 pkt ECTS; 

5. Wartości i zasady prawa karnego – wykład, semestr VII-VIII, zaliczenie, 10 godzin + 20 
godzin niekontaktowych, 1 pkt ECTS; 

6. Wartości i zasady prawa administracyjnego – wykład, semestr VII-VIII, zaliczenie, 10 
godzin + 20 godzin niekontaktowych, 1 pkt ECTS; 

7. Metodologia badań empirycznych – wykład, semestr VII-VIII, zaliczenie, 10 godzin + 
20 godzin niekontaktowych, 1 pkt ECTS. 

 
*Przedmiot cykliczny, to zajęcia wspólne dla wszystkich lat, prowadzone przez osoby 
niezatrudnione na WPIA UJ: 
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1. Makroekonomia/mikroekonomia – wykład,  semestr I-VIII, zaliczenie, 20 godzin 
kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS; 

 
2. Podatki współczesnego państwa  –  wykład,  semestr I-VIII, zaliczenie, 20 godzin 

kontaktowych + 30 godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS; 
 

3. Psychologia i psychiatria –  wykład,  semestr I-VIII, zaliczenie, 20 godzin kontaktowych 
+ 30 godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS; 

 
4. Retoryka i wymowa – wykład,  semestr I-VIII, zaliczenie, 20 godzin kontaktowych + 30 

godzin niekontaktowych, 1,5 pkt ECTS. 
 
oraz cykl Wykładów gościnnych („Świadkowie, VIPy i fachowcy”) – wykład, semestr I-VIII, 
egzamin, 4 x 30 godzin kontaktowych + 45 niekontaktowych,  4 x 2 pkt ECTS.  
 
Zajęcia do wyboru (fakultatywne) są zajęciami rozwijającymi umiejętności  dydaktyczne 
i zawodowe. 
 
 

§ 2 
 

1. Uczestnik studiów doktoranckich odbywa praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć 
dydaktycznych  (wykłady, ćwiczenia,  szkolenia i konsultacje zawodowe)  lub uczestnictwa w 
ich prowadzeniu w wymiarze co najmniej 10 godzin rocznie. Celem praktyk zawodowych 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)  zdobycie  przez absolwenta studiów doktoranckich wiedzy z zakresu uniwersyteckiej 
dydaktyki, 
b)  umiejętność przekazywania  własnej wiedzy, efektów swoich badań a także 
najnowszych osiągnięć nauki prawa, 
c) zdolność  interpretowania   ustawodawstwa i dorobku  orzecznictwa sądowego, 
d) umiejętność prowadzenia zajęć  ze studentami  wykorzystaniem najnowszych metod 
i technik dydaktycznych. 

 
2. Metodami sprawdzania i oceny efektów kształcenia osiągniętych przez uczestnika 

studiów doktoranckich w wyniku odbycia praktyki zawodowej, są: 
a) 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. 
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§ 3 
 
Uczestnik studiów doktoranckich ma obowiązek odbycia kursu w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
 

§ 4 
  
Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 października 2014 r. i obowiązuje doktorantów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 i w latach następnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


