
 
 

Uchwała nr 89/IV/2014 

Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 28 kwietnia 2014 roku 

w sprawie opisu stacjonarnych studiów doktoranckich  

na Wydziale Prawa i Administracji UJ 
 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie § 3 Uchwały Senatu UJ z dnia 23 maja 2012 r. Nr 58/V/2012  

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich  

i Załącznika Nr 1 do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

18 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji opisu 

studiów doktoranckich, wprowadza się następujący opis stacjonarnych studiów 

doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ: 

 

 

 

Opis studiów doktoranckich 

Wydział Wydział Prawa i Administracji 

 

Jednostka prowadząca studia 

doktoranckie 

Wydział Prawa i Administracji 

 

Nazwa studiów doktoranckich Stacjonarne studia doktoranckie 

Określenie obszaru wiedzy, dziedziny 

nauki oraz dyscypliny naukowej, w 

zakresie której prowadzone są studia 

doktoranckie  

Dziedzina nauk prawnych 

Forma studiów doktoranckich Stacjonarne studia doktoranckie 

Określenie podstawowego języka, w 

którym prowadzone są studia 

doktoranckie 

Język polski 

Poziom kształcenia Studia trzeciego stopnia 

Czas trwania studiów 4 lata 

Wymagania wstępne oraz kryteria 

kwalifikacji na studia doktoranckie 
Załącznik – uchwała Senatu UJ nr 

15/I/2014 z dnia 29 stycznia 2014 

Liczba punktów ECTS 

przyporządkowana programowi 

studiów doktoranckich 

45 

Wymiar, zasady i formy odbywania 

praktyk zawodowych 

Praktyki zawodowe odbywają się  

w formie prowadzenia zajęć 



dydaktycznych lub uczestniczenia  

w ich prowadzeniu w wymiarze co 

najmniej 30 godzin rocznie, począwszy 

od 1 roku studiów. Celem praktyk jest 

nabycie umiejętności prowadzenia 

zajęć dydaktycznych. Po odbyciu 

praktyk doktorant powinien być 

przygotowany do samodzielnego 

prowadzenia zajęć na poziomie 

ćwiczeń i konwersatoriów. Efekty 

kształcenia w tym zakresie ocenia 

opiekun naukowy doktoranta, 

odbywając cykliczne hospitacje zajęć. 

Udziela on również doktorantowi 

wskazówek dydaktycznych 

Sposób dokonywania oceny realizacji  

doktoranckich oraz prowadzenia badań 

naukowych przez doktorantów 

zatwierdzony przez Radę Wydziału 

Załącznik – uchwała Rady Wydziału 

Prawa i Administracji UJ z dnia 24 

września 2012 roku 

Wymogi związane z ukończeniem 

studiów doktoranckich i przyznaniem 

kwalifikacji trzeciego stopnia 

Zaliczenie wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych i zgromadzenie  

45 pkt ECTS 

Kwalifikacje uzyskiwane przez 

absolwenta 

Absolwent studiów doktoranckich, 

niezależnie od ukończenia rozprawy 

doktorskiej, jest przygotowany do 

samodzielnej pracy naukowej  

i dydaktycznej.  

Jest on również przygotowany do 

komunikowania się w języku obcym  

w zakresie swojej dyscypliny 

Określenie efektów kształcenia na 

studiach doktoranckich w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych 

Załącznik – uchwała Rady Wydziału 

Prawa i Administracji UJ z dnia 24 

września 2012 roku 

Program studiów doktoranckich Załącznik – uchwała Rady Wydziału 

Prawa i Administracji UJ z dnia 28 

kwietnia 2014 roku 

Opis wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia 

Jakość kształcenia na studiach 

doktoranckich jest zapewniona przez: 

1). Stałą opiekę, pomoc, opinię i ocenę 

opiekuna naukowego (promotora), 2). 

Oceny egzaminacyjne, 3). Coroczna 

weryfikacje osiągnięć doktoranta, 

dokonywaną przez kierownika studiów 

doktoranckich w oparciu o opinię 



opiekuna naukowego (promotora) 

 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 października 2014 r. 


