Program studiów niestacjonarnych
Studium Doktoranckiego Instytutu Filozofii UAM
Zasady punktacji ECTS w skali czterech lat studiów:
Liczba punktów
ECTS

Rodzaj zajęć
Zajęcia obowiązkowe
Seminaria
Zajęcia fakultatywne
Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne
Zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe – tylko wykłady
Wykłady do wyboru, z dziedziny, w której prowadzone są
badania naukowe lub z dziedzin pokrewnych
Wykłady do wyboru, z dziedziny innej niż ta, w której
prowadzone są badania naukowe
Praktyki zawodowe
SUMA:

8
6
4
6
2
4-14
30-40

Program szczegółowy:
I rok
Sposób
ECTS
zaliczenia

Rodzaj zajęć
Zajęcia obowiązkowe
Seminarium doktoranckie
Seminarium dodatkowe: do wyboru z listy
Zajęcia fakultatywne
Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne (wykład):
Kształcenie psychopedagogiczne dla doktorantów I roku
Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne (konwersat.):
Kształcenie psychopedagogiczne dla doktorantów I roku
Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne (lab.):
Kształcenie psychopedagogiczne dla doktorantów I roku
Zajęcia rozwijające umiejętności badawcze (wykład):
Komunikacja naukowa
Wykład instytutowy: do wyboru z listy
Praktyki zawodowe
Szkolenie BHP
SUMA:

1

zaliczenie
zaliczenie

1
1
1

zaliczenie

1

zaliczenie

1

egzamin

2

egzamin
zaliczenie
zaliczenie

2
1-2

10-11

II rok
Sposób
zaliczenia

Rodzaj zajęć
Zajęcia obowiązkowe
Seminarium doktoranckie
Seminarium dodatkowe: do wyboru z listy
Zajęcia fakultatywne
Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne (lab.):
Warsztaty komunikacji publicznej
Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne (wykład):
Podstawy dydaktyki szkoły wyższej
Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne (lab.): Emisja
głosu
Zajęcia rozwijające umiejętności badawcze (wykład):
Metodologia nauk humanistycznych
Wykład ogólnouniwersytecki/wydziałowy: do wyboru
Praktyki zawodowe
SUMA:

ECTS

zaliczenie
zaliczenie

1
1

zaliczenie

1

egzamin

1

zaliczenie

1

egzamin

2

egzamin
zaliczenie

1
1-4
9-12

III rok
Sposób
zaliczenia

Rodzaj zajęć
Zajęcia obowiązkowe
Seminarium doktoranckie
Seminarium dodatkowe: do wyboru z listy
Zajęcia fakultatywne
Wykład ogólnouniwersytecki/wydziałowy: do wyboru
Wykład instytutowy: do wyboru z listy
Praktyki zawodowe
SUMA:

ECTS

zaliczenie
zaliczenie

1
1

egzamin
egzamin
zaliczenie

1
2
1-4
6-9

IV rok
Sposób
zaliczenia

Rodzaj zajęć
Zajęcia obowiązkowe
Seminarium doktoranckie
Seminarium dodatkowe: do wyboru z listy
Zajęcia fakultatywne
Wykład instytutowy: do wyboru z listy
Praktyki zawodowe
SUMA:

zaliczenie
zaliczenie

1
1

egzamin
zaliczenie

2
1-4
5-8

Wyjaśnienia:
1.

Wszystkie zaliczenia są na ocenę.

2.

Seminarium doktoranckie prowadzi opiekun naukowy Doktoranta.

2

ECTS

3.

Aktualna lista wykładów ogólnouniwersyteckich jest dostępna na Portalu doktoranta
UAM.

4.

Do zajęć rozwijających umiejętności zawodowe (przygotowujących doktoranta do pracy
o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym) zalicza się – oprócz
proponowanych wykładów – seminaria.

5.

Praktyki zawodowe obejmują prowadzenie lub uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych
pod opieką prowadzącego (prowadzenie zajęć: 2 punkty za 30 h, uczestnictwo w
zajęciach 1 punkt za 30 h). Celem ich jest zapoznanie doktoranta z różnymi metodami
prowadzenia zajęć dydaktycznych. Z tej przyczyny powinien on uczestniczyć w
prowadzeniu zajęć z różnych przedmiotów u różnych prowadzących. Doktoranci
przygotowują notatki do prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych regularnie
konsultowane z wykładowcą przedmiotu i przechowują je do wglądu na życzenie
opiekuna naukowego, Kierownika Studium i Dyrektora d/s dydaktycznych. Doktoranci
odbywający staże naukowe (minimalnie 3 miesięczne) poza jednostką macierzystą mają
prawo do obniżenia wymiaru praktyk zawodowych do 10 godzin rocznie.

Załącznik: Opis efektów kształcenia na studiach doktoranckich w IF UAM
Nr
efektu

W-01

W_02

W_03

Efekty kształcenia
Po uzyskaniu stopnia doktora doktorant:

Sposoby działań
prowadzących do
uzyskania efektów
kształcenia

WIEDZA
wykazuje wiedzę na zaawansowanym
Wykłady fakultatywne
poziomie z dziedziny nauk
humanistycznych, a także
Seminaria (jednostki i
specjalistyczną wiedzę z filozofii oraz
grupy badawczej)
na styku filozofii i innych
dyscyplin/specjalizacji, których dotyczy
Samodzielne
problematyka rozprawy doktorskiej;
gromadzenie wiedzy
ogólnej i
specjalistycznej

wykazuje dążenie do aktualizacji swej
wiedzy oraz doskonalenia warsztatu
naukowego z dyscypliny/specjalizacji, w
której prowadzone są badania
naukowe, umożliwiającej tworzenie
nowych teorii, metodologii badań i
pojęć;

Wykłady fakultatywne
Seminaria grupy
badawczej

Metody oceniania
uzyskanych efektów
kształcenia

Egzamin
Ocena roczna
kierownika SD (sem.
jednostki) i opiekuna
naukowego/promotora
(sem. gr. bad.) na
podstawie prezentacji
wyników badań i
dyskusji podczas
seminarium
Egzamin doktorski
Egzamin
Ocena roczna (j.w.)
Egzamin doktorski

Samodzielne
gromadzenie wiedzy
ogólnej i
specjalistycznej
Wykłady fakultatywne

wykazuje dążenie do zrozumienia
procesów i zależności zachodzących w
obszarze, w którym prowadzone są

Seminaria grupy

3

Ocena roczna (j.w.)

badania naukowe;

badawczej

Egzamin doktorski

Dyskusje z opiekunem
naukowym/promotorem

Recenzja pracy
doktorskiej

Pisanie
publikacji/książki
Pisanie pracy
doktorskiej

U_01

U_02

UMIEJĘTNOŚCI
posiada umiejętność korzystania ze źródeł i Seminaria w grupie
zdobywania potrzebnych informacji do
badawczej
rozwiązania stawianych problemów;
Badania naukowe
Pisanie publikacji
Pisanie pracy
doktorskiej
ma umiejętność formułowania
problemów badawczych i ich analizy
oraz efektywnego poszukiwania
rozwiązań;

Seminaria w grupie
badawczej
Badania naukowe raporty

Ocena roczna (j.w.)
Przyjęcie publikacji do
druku
Egzamin doktorski
Recenzje pracy
doktorskiej
Ocena roczna (j.w.)
Przyjęcie publikacji do
druku

Pisanie publikacji

U_03

ma umiejętność tworzenia nowej
wiedzy;

U_04

potrafi projektować i wykonywać
złożone zadania naukowe i/lub
praktyczne;

U_05

potrafi praktycznie wykorzystać i/lub
udoskonalić metody badawcze oraz
uzyskiwać dane właściwe dla
specjalizacji, w ramach której
prowadzone są badania naukowe;

U_06

U_07

Dyskusje na
konferencjach
Badania naukowe raporty
Dyskusje z opiekunem
naukowym/promotorem
Pisanie publikacji
Pisanie pracy
doktorskiej
Badania naukowe raporty
Udział w projektach
badawczych
Praca doktorska
Badania naukowe –
raporty, publikacje

Ocena roczna (j.w.)

Recenzje pracy
doktorskiej

Ocena roczna (j.w.)
Opinia kierownika
projektu
Recenzje pracy
doktorskiej
Ocena roczna (j.w.)

Praca doktorska

Recenzje pracy
doktorskiej

potrafi napisać publikację naukową
przyjętą do druku w recenzowanym
czasopiśmie lub w formie książki w
języku ojczystym i/lub obcym; potrafi
przedstawić rezultaty swojej pracy
naukowej w formie referatu lub
komunikatu;

Pisanie publikacji /
książki

Praca przyjęta do
druku

potrafi stosować nowoczesne metody i
techniki prowadzenia zajęć
dydaktycznych;

Zajęcia rozwijające
umiejętności
dydaktyczne

Udział w konferencjach

4

Egzamin/zaliczenie
Ocena kierującego

Praktyka zawodowa
U_08

K_01

potrafi samodzielnie planować swój
rozwój;

Planowanie badań
naukowych, wybór
zajęć fakultatywnych,
pisanie projektów
badawczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
wykazuje krytyczne zrozumienie wkładu Czynny udział w
wyników własnej działalności
konferencjach
badawczej i/lub twórczej w rozwój
filozofii;
Seminaria

praktyką dot.
wymienionych efektów
kształcenia
Ocena roczna
opiekuna naukowego/
promotora trafności
planów i skuteczności
pisania projektów
badawczych

Ocena roczna (j.w.)

K_02

posiada umiejętność pracy w zespołach
badawczych i wykazuje
odpowiedzialność za skutki działań
własnych i zespołowych;

Udział w projektach
badawczych

Ocena kierownika
projektu

K_04

ma świadomość obowiązku twórczego
poszukiwania odpowiedzi na wyzwania
współczesności i kształtowania
wzorców postaw wobec nowych zjawisk
i problemów.

Seminaria

Ocena opiekuna
naukowego/promotora

Konsultacje z
promotorem

Informacje dodatkowe:
A.

Doktoranci są zobowiązani do prowadzenia badań naukowych i aktywnego
uczestnictwa w życiu naukowym Instytutu, a szczególnie swojego Zakładu, np. poprzez
udział w seminariach zakładowych, włączanie się w projekty badawcze, itp.
Szczegółowy zakres obowiązków wskazuje opiekun naukowy i on też poświadcza ich
wypełnienie na corocznym sprawozdaniu doktoranta.

B.

Co rok, w terminie wskazanym przez regulamin studiów, doktoranci są zobowiązani do
przedstawienia sprawozdania na formularzu Studium wraz z opinią i podpisem
opiekuna. W przypadku stwierdzenia braku postępów w pracy naukowej Kierownik
Studium po konsultacji z opiekunem naukowym może odmówić zaliczenia roku. W
przypadku, gdy obrona rozprawy doktorskiej nastąpi przed terminem złożenia
sprawozdania, wówczas doktorant jest zwolniony z obowiązku jego przedstawienia.

Program wchodzi w życie od semestru zimowego 2012/13
Program zatwierdzony przez Radę Instytutu Filozofii na posiedzeniu w dniu

5

6

