
 

UCHWAŁA NR 116/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 26 czerwca 2019 r.  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia  
w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 i art. 201 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 100/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego załącznik  
nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 29 maja 
2019 r.  

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 116/2019 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. 

 
 

PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM ARCHEOLOGII, SZTUKI I KULTURY  
SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 w dyscyplinach naukowych: archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii 
 

(całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych = 260; liczba godzin praktyki zawodowej = 56) 
 

 

  
Nazwa przedmiotu 

  

  
Efekty 

  

  
Forma 

  

  
Sposób 

ukończenia 

Rok I Rok II   Rok III Rok IV Razem 

sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 godz. 

1. Zajęcia  ogólnouniwersyteckie – 88 godz. 

Etyka prowadzenia badań 
naukowych 

P8S_WK 
P8_KR W 

Zaliczenie na 
podstawie 
obecności  

6        6 

Prawne podstawy działalności   
naukowej 

P8S_WK 
 W 

Zaliczenie na 
podstawie 
obecności 

6        6 

Prawo autorskie w pracy 
naukowej 

P8S_WK 
P8_KR K Z 14         14 

Wprowadzenie do metodologii 
nauk  

P8S_WG 
P8S_UW 

 
W E 14        14 

Metody i techniki dydaktyczne 
w szkole wyższej 

P8S_UU 
K  14        14 

Zasady przygotowywania 
wniosków grantowych  

P8S_UW 
P8S_UO 

 
Warsztat Z  6       6 

Wykład monograficzny  
(dostępny również dla doktorantów 
z innych Kolegiów) 

P8S_WK 
W E      14   14 

Społeczna rola uczonego 
i uniwersytetu   

P8S_WK 
P8S_KK 
P8S_KO 

K Z           14   14 
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1 Należy uwzględnić: 

1. możliwość zastąpienia innym przedmiotem realizowanym np. w innym Kolegium szkoły Doktorskiej, wskazanym przez promotora, za zgodą Kierownika Kolegium  
2. dostępność dla doktorantów z innych Kolegiów 

2 Zajęcia odpowiadające ćwiczeniom terenowym i kwerendom w programie studiów I i II stopnia (archeologia: badania wykopaliskowe, powierzchniowe, nieinwazyjne, kwerendy, etc.; 
pozostałe dyscypliny: objazdy i kwerendy) 
Na zajęcia w Szkole Doktorskiej UWr składają się: 
(1) zajęcia ogólnouniwersyteckie (organizowane dla wszystkich kolegiów szkoły doktorskiej)  
(2) zajęcia organizowane w ramach kolegiów dyscyplinowych działających na danym wydziale  
Wymiar zajęć obowiązkowych: 240-360 godzin 
 
 
 
 

2. Zajęcia organizowane w ramach kolegiów dyscyplinowych1 – 172 

Seminarium doktorskie SD_W01 
SD_U01 

K Z 14 14 10 10 10 10 10 10 88 

Techniki publikacji i 
informacji naukowej 

SD_W02 
SD_U05 
SD_K07 

K Z  14       14 

Statystyka i informatyka 
w naukach humanistycznych 

SD_W03 
SD_U04 
SD_K07 

K Z   14      14 

Nauki humanistyczne wobec 
doktryn filozoficznych 

SD_W01 
SD_W04 
SD_U01 

W E    14     14 

Warsztaty metodologiczne2  
SD_U01 
SD_U07 
SD_U08 

K Z  14  14     28 

Współczesne nurty w 
naukach humanistycznych 

SD_W06 
SD_U02 
SD_U03 

W Z     14    14 

Praktyka zawodowa  
 (samodzielne prowadzenie 
zajęć lub uczestniczenie w 
prowadzeniu zajęć) 

P8S_UU 

 
Z  

(ocena 
opisowa) 

14 14 14 14 56 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  
W KOLEGIUM DOKTORSKIM ARCHEOLOGII, SZTUKI I KULTURY  

SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  
  (dyscypliny naukowe: archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii) 

  
 

Poziom 8 Kod 
składnika 

opisu 

 
Wyszczególnienie: 

 
Kod 

Wiedza: zna i rozumie 

Zakres i głębia – 
kompletność 
perspektywy 
poznawczej i 
zależności 

P8S_WG w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących 
paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy 
teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia 
szczegółowe – właściwe dla  swojej dyscypliny naukowej  
 
główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych, 
w których odbywa się kształcenie 
 
metodologię badań naukowych 
zasady upowszechniania wyników działalności naukowej 

 
SD_W01 

 
 
 

SD_W02 
 
 

SD_W03 

Kontekst – 
uwarunkowania, 
skutki 

P8S_WK fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji  
 
ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania 
działalności naukowej  
 
podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej 
i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności 
naukowej i know-how związanego z tymi wynikam 

 
SD_W04 

 
SD_W05 

 
 

SD_W06 

Umiejętności: potrafi 

Wykorzystanie wiedzy 
– rozwiązywane 
problemy 
i wykonywane zadania 

P8S_UW wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub 
dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania 
i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub 
wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w 
szczególności: 
 definiować cel i przedmiot badań naukowych, 

formułować hipotezę badawczą, 

 rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz 
twórczo je stosować, 

 wnioskować na podstawie wyników badań naukowych 

dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań 
naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o 
charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy  
 
transferować wyniki działalności naukowej do sfery 
gospodarczej i społecznej 

 
SD_U01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SD_U02 
 
 
 

SD_U03 

Komunikowanie się – 
odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, 
upowszechnianie 
wiedzy 
w środowisku 
naukowym i 
posługiwanie 
się językiem obcym 

P8S_UK komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu 
umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym 
środowisku naukowym 
 
upowszechniać wyniki działalności naukowej, 
także w formach popularnych  inicjować debatę  
 
uczestniczyć w dyskursie naukowym  
 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w 
międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym 

 
SD_U04 

 
 
 

SD_U05 
 
 
 
 

SD_U06 

Organizacja pracy – 
planowanie i praca 
zespołowa 

P8S_UO planować i realizować indywidualne i zespołowe 
przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku 
międzynarodowym 

 
SD_U07 
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Uczenie się – 
planowanie 
własnego rozwoju 
i rozwoju innych osób 

P8S_UU samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju 
oraz inspirować i organizować rozwój innych osób 
 
planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je 
z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi 

 
SD_U08 

 
 

SD_U09 

Kompetencje społeczne: jest gotów do 

Oceny – krytyczne 
podejście 

P8S_KK krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny 
naukowej  
 
krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej 
dyscypliny naukowej 
 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych 

 
SD_K01 

 
 

SD_K02 
 
 

SD_K03 

Odpowiedzialność – 
wypełnianie 
zobowiązań 
społecznych i 
działanie  na rzecz 
interesu publicznego 

P8S_KO wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców 
 
inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 
 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

 
SD_K04 

 
SD_K05 

 
SD_K06 

Rola zawodowa – 
niezależność i rozwój 
etosu 

P8S_KR podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych 
i twórczych, w tym: 
 prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,  

 respektowania zasady publicznej własności wyników 
działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony 
własności intelektualnej 

 
SD_K07 

 

Objaśnienie oznaczeń:  
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P8S_xxx – kod składnika opisu kwalifikacji dla drugiego stopnia PRK z uwzględnieniem efektów właściwych dla danej dyscypliny  
K (przed podkreślaniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W– kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 

 


