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Uchwała nr 91/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ 
 z dnia 28 kwietnia 2014 roku  

w sprawie planu niestacjonarnych studiów doktoranckich  
na Wydziale Prawa i Administracji UJ 

 
 

§ 1 
 
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), § 5 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 na podstawie Załącznika Nr 2 do Zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji opisu 
studiów doktoranckich, wprowadza się następujący plan niestacjonarnych studiów doktoranckich na 
Wydziale Prawa i Administracji UJ:   
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 Wydział Prawa i Administracji UJ 

Studia III stopnia (doktoranckie) - NIESTACJONARNE 

Dziedzina: nauki prawne/dyscyplina: prawo 

Szczegółowy plan studiów, zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 28 kwietnia 2014 

Kod 
przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Rodzaj  zajęć 
Semestr 

I-VIII 
Sposób  

zaliczenia 

Liczba godzin 
Liczba 

punktów 
ECTS 

Semestr zimowy Semestr letni 

1. Zajęcia obowiązkowe 
 
1.1 
 

Metodologia nauk prawnych wykład I-II egzamin 30 godz. kontaktowych+45 godz. niekontaktowych 2 

 
1.2 
 

Argumentacja prawnicza wykład I-II zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 1,5 

1.3 
 

Historyczny rozwój prawa  
 

wykład 
 

I-II 
 

egzamin 
 

30 godz. kontaktowych+45 godz. niekontaktowych 
 

2 

1.4 
 

Wykłady gościnne 
 

wykład I-VIII egzamin 
30 godz. kontaktowych+45 godz. niekontaktowych 
 

      4  x  2 

1.5 
 

Przedmiot cykliczny: 
Makroekonomia/mikroekonomia 

wykład I-VIII zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 
                  

1,5 

1.6 
Przedmiot cykliczny: Podatki 
współczesnego państwa 

wykład I-VIII zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 
                  

1,5 

1.7 
Przedmiot cykliczny: Psychologia i 
psychiatria  

wykład III-IV zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 1,5 

1.8 Przedmiot cykliczny: Retoryka i wymowa  wykład I-II zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 
                  

1,5 

1.9 
 
Nowe zagadnienia prawa europejskiego 
 

wykład III-IV egzamin 
 
30 godz. kontaktowych+45 godz. niekontaktowych 
 

              2 

1.10 Etyka i bioetyka prawnicza wykład III-IV zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 
                  

1,5 
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1.11 
Kultura języka polskiego i redakcja tekstu 
naukowego 

wykład III-IV zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 
                  

1,5 

1.12 Topiki prawnicze wykład V-VI zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 1,5 

1.13 
Sądownictwo konstytucyjne we 
współczesnym świecie 

wykład V-VI zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 1,5 

1.14 
Europejskie i międzynarodowe prawo 
karne 

wykład V-VI zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 1,5 

1.15 Seminarium doktoranckie  II zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 1,5 

1.16 Seminarium doktoranckie  III-VI zaliczenie 
30 godz. kontaktowych+45 godz. niekontaktowych 
 

         2 x  2 

1.17 Seminarium doktoranckie  VII-VIII zaliczenie 
60 godz. kontaktowych+90 godz. niekontaktowych 
 

4 

2. Zajęcia fakultatywne 
 1) Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe 

2.1 Współczesne nurty filozofii prawa i polityki  wykład VII-VIII zliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 1,5 

2.2 Prawo porównawcze wykład VII-VIII zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 1,5 

2.3 Wartości i zasady prawa administracyjnego wykład VII-VIII zaliczenie 10 godz. kontaktowych+20 godz. niekontaktowych 1 

2.4 Wartości i zasady prawa karnego wykład VII-VIII zaliczenie 10 godz. kontaktowych+20 godz. niekontaktowych 1 

2.5 Wartości i zasady prawa prywatnego wykład VII-VIII zaliczenie 10 godz. kontaktowych+20 godz. niekontaktowych 1 

2.6 Sztuka negocjacji prawniczych wykład V-VI zaliczenie 20 godz. kontaktowych+30 godz. niekontaktowych 1,5 

2.7 Metodologia badań empirycznych wykład VII-VIII zaliczenie 10 godz. kontaktowych+20 godz. niekontaktowych 1 

2.8 Prawo globalne wykład V-VI zaliczenie 10 godz. kontaktowych+20 godz. niekontaktowych 1 

2.9 Metody i techniki dydaktyczne wykład VII-VIII zaliczenie 10 godz. kontaktowych+20 godz. niekontaktowych               1 

 


