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UchwalaNr 7 /2020

Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika

z dnia 26 lutego 2020r.

w sprawie weryfikacji efektow uczenia sie dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w

przypadku oséb ubiegajacych sie o nadanie stopnia doktora

Na podstawie art. 186, ust. 2 i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i

nauce, poz.1668, Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika Uniwersytetu Wroclawskiego uchwala,

co nastepuje:

& 1. Zatwierdza sie weryfikacje efektow uczenia sig dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w

przypadku oséb ubiegajacych sig o nadanie stopnia doktora. Szezegdtowe zasady okresla zatacznik

nr 1.

& 2. Uchwala wehodzi w zycie z dniem podjecia.

  
 



Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 7/2020

Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika

Uniwersytetu Wroclawskiego

z dnia 26.02. 2020 r.

Sposéb weryfikacji efektow uczenia sie dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w

przypadku oséb ubiegajacych sie o nadanie stopnia doktora.

SZKOLA DOKTORSKA UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO

KOLEGIUM PEDAGOGIKI

W przypadku os6b, ktore zakonezylty ksztalcenie w szkole doktorskiej, powinny uzyskaé efekty

uczenia sie dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, typowedla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach

systemu szkolnictwa wyzszego1 nauki.

_ Przewodniczacy Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika powoluje komisj¢ do weryfikacji efekt6w

uczeniasie dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

_ Wsktlad komisji, o kt6re) mowa powyzej, wchodza co najmniej 3 osoby posiadajace tytul profesora

lub stopien doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadajace] tematyce

planowanej rozprawy doktorskiej. Promotor, promotorzy albo promotor i promotor pomocniczynie

moga byé cztonkami komisji.

. Weryfikacja, o kt6re] mowa w punkcie 1, odbywasig na posiedzeniu komisji, w ktorym uczestniczy

kandydat. Na posiedzeniu, na podstawie wypelnionego przez kandydata arkusza, komisja dokonuje

oceny spelnienia przez kandydata wymagan zawartych w nastepujacych efektach uczeniasig:

P8SWG  P8S_WK

_

P8SKR:

na podstawie wynikow uzyskanych w trakcie ksztalcenia w Szkole Doktorskiej UWr, w Kolegium

Pedagogiki

P8SUO P8S_UU:

ocena indywidualnego planu badawezego przygotowanego przez doktoranta po pierwszym roku

ksztalcenia w Szkole Doktorskiej UWr, w Kolegium Pedagogiki

P8SUW P8S_KK_ P8S_KO:

ocena projektu badawezego przygotowanego przez doktoranta po drugim roku ksztatcenia

P8S_UW:

Miedzynarodowa aktywnos¢ naukowa zakresie jednej z wybranych form:

 



i.

I.

. publikacja naukowa w czasopismie z bazy Web ofScience Core lub SCOPUS;

. monografia naukowalub rozdziat w monografii indeksowanej w bazie SCOPUS:

_ uezestnictwo w miedzynarodowym srodowisku naukowym (konferencja, wyjazd w ramach

programu Erasmus, miedzynarodowyprojekt badawezy);

Upowszechnianie wynikéw dziatalnosci naukowej w formach popularnych:

jeden artykul naukowy w czasopismie punktowanym lub w recenzowanych materialach z

konferencji (zgodnie z przepisami wydanymina podstawieartykutu 267 ust. 2.pkt 2 lit. b), badz

jedna monografia naukowa wydana przez wydawnictwo okresglone przez Prawo o szkolnictwie

wyzszym i nauce (zgodnie z przepisami wydanymina podstawie artykulu 267ust. 2.pkt2 lit. a).

Nalezy rowniez wykazaé, ze efekty uczenia si¢ w zakresie znajomosci nowozytnego jezyka obcego

moga byé potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukonezenia studidw, ktére poswiadczaja

znajomosé tego jezyka na poziomie bieglosci jezykowej co najmniej B2.

W przypadku os6b ksztatcacych sie w szkole doktorskiej, ktore sktadaja prace doktorska przed

ukofiezeniem ksztalcenia do potwierdzenia efektow uczeniasi¢ na poziomie 8 PRK mozna stosowac

forme przewidziang dla kandydatéw ubiegajacych si¢ o nadanie stopnia doktora w_ trybie

eksternistycznym.

Sposob weryfikacji efektéw uczeniasi¢ dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku oséb

ubiegajacych sie 0 nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Efekty uczenia sie dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK podlegaja weryfikacji na podstawie:

1) rozprawy doktorskiej; 2) egzaminu doktorskiego; 3) dokumentu potwierdzajacego znajomosc

nowozytnego jezyka obcego na poziomie bieglosci jezykowej, co najmniej B2.

1. Kandydat ubiegajacy sie o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistyeznym przed

dopuszczeniem do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, powinien:

1) zdaé egzamin ustny z dyscypliny naukowej odpowiadaj acej tematyce pracy doktorskiej;

2) Jesli osoba nie posiada certyfikatu jezykowego, powinna przystapi¢ do egzaminu ustnego w

Studium Praktycznej Nauki Jezykow Obcych UWrweryfikujacego znajomos¢ nowozytnego jezyka

obcego.

2. Egzaminy, o ktérych mowa w punkcie 1, kandydat zdaje przed komisja egzaminacyjna.

1. Komisja powolana do przeprowadzenia egzaminow doktorskich sktada si¢ z:

- przewodniczacego;

- egzaminatora;

- promotora w postepowaniu o nadanie stopnia doktora;

- co najmniej trzech cztonkéwreprezentujacych dyscypling, w ktorej prowadzonejest postepowanie

doktorskie.

2. Egzamin konezy sie ocena wystawiana przez egzaminatora, wedtug skali:

1) Bardzo dobry —5.0;

2) Dobry plus 4.5;

 



3) Dobry 4.0;

4) Dostateczny 3.0;

5) Dostateczny plus 3,5;

6) Niedostateczny 2,0.

3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego z egzaminow doktorskich Rade

Dyscypliny Naukowej Pedagogika przeprowadzajaca przewod doktorski, na wniosek kandydata,

moze wyrazié zgode na powtorne zdawanie tego egzaminu, nie wezesniej jednak niz po uplywie

trzech miesiecy od dnia przystapienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie wiece]j niz raz.

4. Nieprzystapienie do egzaminow doktorskich, bez usprawiedliwienia, w wyznaczonym terminie

skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej.

STUDENCI STUDIOW DOKTORANCKICHZ
PRZEWODAMI DOKTORSKIMI

OTWARTYMIPO 1.10. 2019 r.

Osiagniecie efektéw uczenia sie weryfikowane jest przez komisje powolang przez Rade

Dyscypliny Naukowej Pedagogika, w sktad ktorej wehodzi co najmniej 5 osdb posiadajace tytul

profesora lub stopief doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadajacej

tematyce planowanej rozprawy doktorskiej na podstawie:

_ zagwiadezenia kierownika studiow doktoranckich o ukoftczonych studiach doktoranckich 1

osiagnietych efektach uczenia sie na poziomie PRK 8: Znai rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne

i inne istotne uwarunkowania dzialalnosci naukowej w zakresie pedagogikii psychologii oraz zna 1

rozumie metodologie prowadzonych badan naukowych i zasady upowszechniania wynikow

dziatalnosci naukowe};

. egzaminu przedmiotowego skladanego przed komisjg. Zakres problemowy egzaminu powinien

obejmowaé tresci przewidziane w programie Kolegium Doktorskiego, natomiast egzamin ma

sprawdzaé znajomosé 1 rozumienie §wiatowego dorobku, obejmujacego podstawy teoretyczne oraz

zagadnienia ogolne i szezegdlowe wlasciwe dla pedagogiki w stopniu umozliwiajacym rewizje

istniejacych paradygmatow (potwierdzenie efektow uczenia sie P8S_WG). Rada Dyscypliny

Naukowej Pedagogika przygotowuje wykaz zagadnien i okresla zakres literatury obowigzujacej na

egzaminie;

. Prezentacji konspektu pracy doktorskiej, polaczonej z dyskusjq nad metodologia prowadzonych

badai. Podezas dyskusji powinna nastapi¢ weryfikacja efektow uczenia sie PRK 8 w zakresie

umiejetnosci (P8S_UW), kompetencji (P8S_KK, P8S_KO, P8S_KR).

dorobku naukowego obejmujacego:

A - artykuly naukowe opublikowane w cezasopismie naukowym lub w recenzowanych materiatach z

konferencji miedzynarodowej, ktore w roku opublikowania artykulu byly ujete w wykazie

sporzadzonym zgodnie z przepisami wydanymina podstawieart. 267 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy Prawo

o szkolnictwie wyzszym i nauce,

 



B - artykuly opublikowane przed 1 styeznia 2019 r. w cezasopismach naukowych, ktore byly ujete na

ligcie A albo C dotychczasowego ministerialnego wykazu czasopism naukowych,albo byly ujete w

ezesci B tego wykazu, przy czym w przypadkulisty B zaliczane beda wylacznie artykuly naukowe,

ktérym za opublikowanie przyznawanych byto co najmniej 10 punktow,

C - monografie naukowe wydaneprzez:

a) wydawnictwo ujete w wykazie sporzadzonym zgodnie z przepisam1 wydanymi na podstawie

art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogloszenia tego wykazu,

b) jednostke organizacyjng podmiotu, ktérego wydawnictwojest ujete w wykazie sporzadzonym

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawieart. 267 ust. 2 pkt2 lit. a tej ustawy.

W przypadku publikacji wieloautorskich kandydat przedktada ogwiadezenie wszystkich

wspotautoréw okreslajgce indywidualny wktad kazdego z nich w jej powstanie; w

przypadku, gdy publikacja wieloautorska ma wiecej niz 5 wspdlautorow kandydat

przedktada ogwiadezenie okreglajace jego indywidualny wktad w powstanie tej pracy oraz

ogwiadezenie co najmniej 4 pozostalych wspotautorow.

D- wystapienia naukowe na konferencjach krajowych i zagranicznych,

E- odbytych stazach naukowych,

F- dziatalnogci popularyzujacej nauk.

Komisja na podstawie jakosciowej analizy przedstawionego dorobku dokonuje m.in.

weryfikacji efektow: P8S_WG, P8S_UK, P8S_UO, P8S_UU, P8S_KR.

5. Efekty uczenia sie w zakresie znajomosci nowozytnego jezyka obcego muszaq byc potwierdzone

certyfikatem lub dyplomem ukonezenia studiéw lub innym certyfikatem lub dyplomem

poswiadezajacym znajomosé tego jezyka na poziomiebiegtosci jezykowej co najmniej B2.

OSOBY Z PRZEWODEM DOKTORSKIM OTW
ARTYM PRZED 30.04.2019

Postepowania o nadanie stopnia doktora, wszcz¢te miedzy 1 pazdziernika 2018 r. a 30

kwietnia 2019 r., prowadzi sig na podstawie dotychezasowych przepisow Z zastrzezeniem, Ze

kompetencje rad wydzialow przejmuje Senat a obowiazki dziekana Rektor, a takze z zastrzezeniem

ustalen zawartych w niniejszej uchwale. Wszezecie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora

nastepuje po zlozeniu wniosku 0 wyznaczenie promotora lub promotorow oraz promotorow

pomoceniczych. Stopieh doktora nadaje sie w dziedzinach 1 dyscyplinach okreslonych w

Rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin

nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystyeznych. Stopien nadaje Rada Dyscypliny

Naukowej Pedagogika. Przewody doktorskie otwarte przed 30.04 2019 r.i niezakonezone do dnia

31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarzasi¢ albo zamyka.

  


