
 

UCHWAŁA Nr 23/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 lutego 2014 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych 
dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich 

 
 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 123/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 
2012 r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia 
planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
1) w § 2: 
 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 

„5. Efekty kształcenia na studiach doktoranckich określa rada jednostki 
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.”, 

 
b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

 
„6. Ewaluację procesu kształcenia na studiach doktoranckich prowadzą wydziałowe 

(kierunkowe) zespoły ds. jakości kształcenia oraz zespoły ds. oceny jakości kształcenia, 
w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich.”; 

 
2) w § 3: 
 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych oraz praktyk zawodowych 
objętych programem studiów doktoranckich powinien umożliwiać ich realizację 
nakładem pracy doktoranta odpowiadającym od 30 do 45 punktów ECTS. Wymiar zajęć 
fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin.”, 

 
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

 
„3. Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne - w zakresie nowoczesnych 

metod, technik prowadzenia zajęć dydaktycznych i nowych technologii 
wykorzystywanych w kształceniu studentów (w wymiarze odpowiadającym co najmniej 
5 punktom ECTS) - przygotowują doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela 
akademickiego. Zajęcia te należy planować nie wcześniej niż na drugim semestrze 
studiów doktoranckich. 

4. Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, w wymiarze 
odpowiadającym co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowują doktoranta do pracy 
o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym.”, 

 
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

 
„4a. Zajęcia fakultatywne mogą obejmować w szczególności: 

1) zajęcia z dziedziny, w której prowadzone są badania naukowe lub z dziedzin 
pokrewnych; 

2) zajęcia do wyboru z dziedziny dodatkowej objętej egzaminem doktorskim; 
3) zajęcia kształcące kompetencje językowe, w tym lektoraty językowe.”; 
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3) § 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 4. 1.Dokumentację przebiegu studiów doktoranckich tworzą i przechowują jednostki 
prowadzące studia doktoranckie. Dokumentacja ta zawiera w szczególności: 

1) nazwę studiów doktoranckich; 
2) określenie formy studiów; 
3) określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie 

której prowadzone są studia doktoranckie; 
4) określenie podstawowego języka, w którym prowadzone są studia; 
5) opis efektów kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych; 
6) opis sylwetki absolwenta studiów doktoranckich; 
7) program i plan studiów doktoranckich wraz z punktami ECTS przypisanymi 

zajęciom obowiązkowym i fakultatywnym; 
8) sylabusy poszczególnych przedmiotów obowiązkowych lub fakultatywnych, 

sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem; 
9) wymiar i zasady odbywania praktyk zawodowych; 
10) wymagania wstępne oraz sposób kwalifikacji na studia doktoranckie. 

2. Dokumentacja programów kształcenia prowadzonych w języku obcym jest 
sporządzana w języku polskim i języku obcym.”; 

 
4) § 5 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 5. Program kształcenia na studiach doktoranckich oraz sposób dokonywania oceny 
realizacji programu studiów doktoranckich uchwala rada podstawowej jednostki 
organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.” 

 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


