
Zarządzenie 55/2011/2012 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 30 marca 2012 r.  

 

w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek 

organizacyjnych w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów 

kształcenia studiów doktoranckich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych 

Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dostosowania programów kształcenia dla 

obecnie prowadzonych studiów doktoranckich do wymagań Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego (Dz., U. Nr 253, poz. 1520) oraz uchwały Senatu UKW Nr  52/2011/2012 z dnia 

30 marca 2012r. 

 

postanawiam, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam Wytyczne Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych  

w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów kształcenia 

studiów doktoranckich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dostosowania programów kształcenia dla 

obecnie prowadzonych studiów doktoranckich do wymagań Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuję Dziekanów poszczególnych wydziałów do pełnego wdrożenia Wytycznych,  

o których mowa w § 1.  

 

§ 3 

 

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zawartych w Wytycznych Senatu dla rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz 

dokumentacji programów kształcenia studiów doktoranckich projektowanych zgodnie  

z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dostosowania 

programów kształcenia dla obecnie prowadzonych studiów doktoranckich do wymagań 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego sprawuje Prorektor  

ds. Dydaktycznych. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                 Rektor 

 

 

                          prof. dr hab. inż. Józef Kubik  
 

 
 



Załącznik 

do zarządzenia Nr 55/2011/2012 

Rektora UKW 
z dnia 30.03.2012 r. 

 

 

Wytyczne Senatu  

dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 
w zakresie: 

 (1) warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów kształcenia  

studiów doktoranckich projektowanych zgodnie z wymaganiami 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; 

(2) dostosowania programów kształcenia dla obecnie prowadzonych studiów 

doktoranckich do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

 

 
§ 1 

Wytyczne Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych określają warunki i tryb tworzenia 

oraz wykaz dokumentów i informacji stanowiących dokumentację programu kształcenia dla studiów 

doktoranckich. 

 

§ 2 

Użyte w wytycznych określenia oznaczają:  

1. studia doktoranckie – studia trzeciego stopnia, prowadzone przez uprawnioną jednostkę 

organizacyjną Uniwersytetu, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje 

drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia; 

2. kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub 

innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie 

zakładanych efektów kształcenia; 

3. efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych  

w procesie kształcenia przez osobę uczącą się;  

4. doktorant – uczestnika studiów doktoranckich; 

5. podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie – wydział lub inną 

jednostkę Uniwersytetu: prowadzącą studia doktoranckie, wnioskującą o uruchomienie studiów 

doktoranckich; 

6. forma studiów doktoranckich – studia stacjonarne i studia niestacjonarne;  

7. stacjonarne studia doktoranckie – formę studiów doktoranckich w której co najmniej połowa 

programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i doktorantów;  

8. niestacjonarne studia doktoranckie – formę studiów doktoranckich inną niż studia stacjonarne;  

9. obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 6 

5, poz. 595, z późn. zm.);  

10. program kształcenia – opis określonych przez Uniwersytet spójnych efektów kształcenia, zgodny 

z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, 

prowadzącego do osiągnięcia tych efektów wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów 

tego procesu punktami ECTS; 

11. program studiów doktoranckich – opis procesu kształcenia prowadzący do osiągnięcia założonych 

efektów obejmujący moduły kształcenia, plan studiów doktoranckich  

i sumaryczne wskaźniki ilościowe;  

12. moduł kształcenia – przedmiot lub grupa przedmiotów z przypisanymi założonymi efektami 

kształcenia, metodami kształcenia i sposobami weryfikacji założonych efektów kształcenia 

osiąganych przez doktoranta;  

13. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez określenie efektów 

kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego;  



14. punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów 

zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania 

zakładanych efektów kształcenia; jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których 

uzyskanie wymaga od doktoranta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy 

doktoranta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów 

doktoranckich, oraz jego indywidualną pracę. 

 

§ 3 

Podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu posiadające uprawnienie do nadawania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym 

uprawnieniom. 

 

§ 4 

Studia doktoranckie prowadzone są w zakresie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny 

sztuki i dyscypliny artystycznej. 

 

§ 5 

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia przedstawia rektorowi  wniosek  

o utworzenie studiów doktoranckich, który zawiera: 

1. uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie utworzenia studiów 

doktoranckich; 

2. określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki  

i dyscypliny artystycznej; 

3. określenie efektów kształcenia; 

4. program studiów doktoranckich; 

5. określenie formy studiów doktoranckich (stacjonarna, niestacjonarna); 

6. określenie czasu trwania studiów doktoranckich (liczba semestrów i liczba punktów ECTS 

niezbędnych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających temu poziomowi studiów); 

7. proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie; 

8. proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest 

utworzenie studiów odpłatnych; 

9. listę jednostek organizacyjnych Uniwersytetu prowadzących studia doktoranckie w tej samej 

dyscyplinie naukowej; 

10. analizę finansową kosztów utworzenia studiów doktoranckich, sporządzoną według przyjętego  

w Uniwersytecie wzoru. 

 

§ 6 

Po zaakceptowaniu wniosku rektor wydaje zarządzenie o utworzeniu studiów doktoranckich. 

 

§ 7 

Rektor powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii rady 

podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia. 

 

§ 8 

Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy 

doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II stopnia w zakresie 

sztuki i dyscyplin artystycznych, albo osoba, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami 

doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), 

zatrudniona w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

§ 9 

1. Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu opinii 

właściwego organu samorządu doktorantów. 

2. Właściwy organ samorządu doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wniosku o jej wydanie. 

3. Wymóg zasięgnięcia opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych studiów doktoranckich. 



4. Wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony w przypadku bezskutecznego upływu terminu, 

o którym mowa w ust. 2. 

 

§ 10 

Studia doktoranckie prowadzone są zgodnie z programem kształcenia dla studiów doktoranckich 

(dalej: programem kształcenia). 

 

§ 11 

Program kształcenia uwzględnia efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego dla obszarów kształcenia i jest określany dla dziedziny nauki i dyscypliny 

naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej, w zakresie której prowadzone są studia 

doktoranckie. 

 

§ 12 

1. Programy kształcenia powinny spełniać wymagania formalne i programowe określone  

w obowiązujących przepisach, zawartych w: 

1) ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie  kształcenia na 

studiach doktoranckich (trzeciego stopnia); 

2) rozporządzeniach ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego: 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.  

w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych  

i artystycznych; 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.  

w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych; 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r.  

w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej; 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.  

w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich; 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; 

3) uchwałach Senatu w sprawie: 

 misji oraz strategii Uniwersytetu; 

 efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich; 

4) zarządzeniu Rektora w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 

ujednoliconych wzorów formularzy opisu przedmiotu oraz programu nauczania przedmiotu 

(sylabus); 

5) uchwałach podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących studia w sprawie ich 

misji i strategii. 

2. Programy kształcenia powinny uwzględniać funkcjonujące „standardy międzynarodowe”, 

rozumiane jako sprawdzone i upowszechnione rozwiązania w danym obszarze wiedzy. 

 

§13 

1. W programach kształcenia stosuje się wycenę efektów z wykorzystaniem europejskiego systemu 

akumulacji i transferu punktów (ECTS). 

2. Wycena efektów kształcenia wyrażona w punktach ECTS powinna być dokonana 

z zastosowaniem zasady: jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie 

wymaga od przeciętnego doktoranta nakładu pracy w wymiarze: 25 – 30 godzin. 

3. Wycena modułów powinna uwzględniać obciążenie doktoranta związane z: 

1) liczbą godzin zajęć dydaktycznych (kontaktowych), 

2) nakładem pracy koniecznym do realizacji praktyk zawodowych, w tym w formie prowadzenia 

zajęć, 

3) nakładem pracy w trakcie przygotowania się do egzaminów, 

4) nakładem pracy związanej z rozwijaniem umiejętności dydaktycznych lub zawodowych, 

5) nakładem pracy związanej z rozwijaniem umiejętności w zakresie metodologii i  metodyki 

prowadzenia badań naukowych, 

6) nakładem pracy koniecznym do wykonania zadań niezbędnych do zaliczenia innych form 

zajęć i zdobycia innych umiejętności niż wymienione w punktach 1 – 5. 



 

§ 14 

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada podstawowej jednostki 

organizacyjnej prowadzącej studia. 

 

§ 15 

Wykaz dokumentów i informacji stanowiących opracowaną przez podstawową jednostkę 

organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie dokumentację programu kształcenia składa się  

z następujących elementów (załącznik nr 1): 

1. ogólna charakterystyka prowadzonych studiów; 

2. efekty kształcenia; 

3. program studiów; 

4. warunki realizacji programu studiów; 

5. wyjaśnienia i uzasadnienia. 

 

§ 16 

Program kształcenia obejmuje: 

1. opis zakładanych efektów kształcenia – uchwalony przez senat na podstawie projektu przyjętego 

przez radę jednostki organizacyjnej prowadzącej  studia doktoranckie; 

2. program studiów doktoranckich, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania 

tych efektów – uchwalony przez podstawową jednostkę prowadzącą studia doktoranckie na 

podstawie projektu przedłożonego przez kierownika studiów doktoranckich. 

 

§ 17 

1. Przedstawiając ogólną charakterystykę prowadzonych studiów doktoranckich, należy określić 

(wymienione poniżej elementy wymaganych wyjaśnień i uzasadnień zawiera załącznik nr 1): 

1) nazwę studiów doktoranckich adekwatną do nazwy dyscypliny naukowej lub dyscypliny 

artystycznej; 

2) nazwę dziedziny nauki i dyscypliny naukowej lub dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej; 

3) formę studiów doktoranckich (stacjonarne lub niestacjonarne); 

4) nazwę kwalifikacji uzyskiwanych przez absolwenta studiów doktoranckich (stopień naukowy 

doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki 

określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej). 

5) związek studiów doktoranckich z misją i strategią Uniwersytetu i podstawowej jednostki 

organizacyjnej prowadzącej studia; 

6) ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy); 

7) wymagania wstępne; 

8) zasady rekrutacji. 

 

§ 18 

1. Zdefiniowane dla programu kształcenia efekty kształcenia dla studiów doktoranckich 

(wymieniony element wymaganych wyjaśnień i uzasadnień zawiera załącznik nr 1): 

1) są spójne; 

2) nawiązują do efektów kształcenia – określonych dla studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

dla obszarów kształcenia – zgodnie z zasadą, że realizacja programu studiów doktoranckich 

przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym (załącznik  

nr 2); 

3) są skoncentrowane na osiągnięciu: 

 wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny 

związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze 

osiągnięcia nauki lub sztuki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi 

prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki; 

 umiejętności związanych z metodologią i metodyką prowadzenia badań naukowych; 

 kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej  

i społecznej roli uczonego lub artysty. 



2. Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie w formie stacjonarnej 

 i niestacjonarnej definiuje takie same efekty kształcenia dla obu tych form studiów. 

3. Efekty kształcenia muszą być zdefiniowane w taki sposób, aby możliwe było stwierdzenie, czy 

zostały one osiągnięte przez doktoranta. 

4. Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie opracowuje zasady 

dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia, także sprawdzanych za pomocą egzaminów 

ustnych. 

 

§ 19 

1. Projektując program studiów doktoranckich, uwzględnia się następujące przepisy: 

1) studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata; 

2) łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów doktoranckich odpowiada  

45 punktom ECTS, w tym 20 punktom ECTS w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających 

umiejętności dydaktyczne i zawodowe, z uwzględnieniem zajęć prowadzących do uzyskania 

kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych 

odpowiadającym 10 punktom; 

3) program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia: 

 obowiązkowe, 

 fakultatywne obejmujące zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne  

i zawodowe odpowiadające 20 punktom ECTS, w tym obejmujące zajęcia umożliwiające 

uzyskanie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w wymiarze odpowiadającym 10 punktom ECTS, 

 praktyki zawodowe; 

4) wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczestników studiów 

doktoranckich prowadzonych w uczelni: 

 pobierających stypendium doktoranckie nie może być mniejszy w danym roku 

akademickim niż 60 oraz większy niż 90 godzin, 

 niepobierających stypendium doktoranckiego nie może być mniejszy w danym roku 

akademickim niż 15 oraz większy niż 30 godzin. 

2. Wymagania określone w ust. 1  stosuje się w procesie kształcenia odbywanym na stacjonarnych  

i niestacjonarnych studiach doktoranckich. 

 

§ 20 

Projektując program studiów doktoranckich, należy określić (wymienione poniżej elementy 

wymaganych wyjaśnień i uzasadnień zawiera załącznik nr 1): 

1. liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji (stopnia naukowego doktora): 

2. liczbę semestrów; 

3. moduły kształcenia wraz z przypisanym do każdego łączną liczbą punktów ECTS, którą doktorant 

powinien uzyskać na zajęciach dydaktycznych; 

4. wymiar, zasady i formę odbywania praktyk; 

5. matrycę efektów kształcenia (załącznik nr 3); 

6. sposoby sprawdzenia efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych 

modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów [opisane w tabeli zamieszczonej w Opisie 

przedmiotu – części ogólnej sylabusa – wprowadzonym Zarządzeniem Nr 40/2011/2012 Rektora 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia  

w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ujednoliconych wzorów formularzy opisu przedmiotu 

oraz programu nauczania przedmiotu (sylabus)]; 

7. plany: 

1)  studiów doktoranckich, z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez doktoranta 

(załącznik nr 4), 

2) punktów ECTS (załącznik nr 4). 

 

§ 21 

Przedstawiając warunki realizacji studiów doktoranckich należy wykazać, że są spełnione wymogi 

dotyczące (wymienione poniżej elementy wymaganych wyjaśnień i uzasadnień zawiera załącznik  

nr 1): 



1. minimum kadrowego do nadawania przez podstawową jednostkę organizacyjną prowadzącą 

studia stopnia naukowego doktora; 

2. działalności badawczej nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na opisywanym studiów 

doktoranckich – muszą posiadać dorobek naukowy w odpowiednim do prowadzonych modułów 

obszarze wiedzy. 

 

§ 22 

Dokumentacja programu kształcenia zawiera wyjaśnienia i uzupełnienia. Dotyczą następujących 

kwestii (wymienione poniżej elementy wymaganych wyjaśnień i uzasadnień zawiera załącznik nr 1): 

1. obowiązku udokumentowania, że: 

1) co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – tylko dla stacjonarnych 

studiów doktoranckich (załącznik 4); 

2) program studiów doktoranckich zawiera zajęcia fakultatywne obejmujące zajęcia rozwijające 

umiejętności dydaktyczne i zawodowe odpowiadające 20 punktom ECTS, w tym obejmujące 

zajęcia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik 

prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze odpowiadającym 10 punktom ECTS 

(załącznik nr 4); 

2. procesu doskonalenia programu kształcenia: 

1) sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych; 

2) sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów; 

3) sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia  

z potrzebami rynku pracy; 

4) sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału 

biorących udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu kształcenia). 

 

§ 23 

Studia doktoranckie rozpoczęte przed dniem 1 października 2011 r. oraz w roku akademickim 

2011/2012 prowadzone są do ich zakończenia na dotychczasowych zasadach. 

 

§ 24 

Studia doktoranckie rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 prowadzone są według programów 

kształcenia uchwalonych zgodnie z niniejszymi Wytycznymi. 

 

§ 25 

Programy kształcenia dla studiów doktoranckich wymienionych w § 24 należy dostosować do 

niniejszych Wytycznych do dnia 15 lipca 2012 r., z tym że projekty opisu zakładanych efektów 

kształcenia zatwierdzone przez rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia muszą zostać 

przekazane prorektorowi ds. dydaktycznych w terminie do dnia 16 maja 2012 r. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1 

do Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie: 

(1) warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów 

kształcenia studiów doktoranckich projektowanych zgodnie 

z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; 

(2) dostosowania programów kształcenia dla obecnie prowadzonych studiów 

doktoranckich do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

 

 

Wykaz dokumentów i informacji  

stanowiących dokumentację programu kształcenia na studiach doktoranckich 

dokument lub informacja forma dokumentu 
poziom 

uczelni 

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów doktoranckich 

nazwa studiów doktoranckich adekwatna do 
nazwy dyscypliny naukowej 

Opis, Z 4 DD, S 

nazwa dziedziny nauki i dyscypliny naukowej 
lub dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej 

Opis, Z 4 DD, S 

forma studiów doktoranckich Opis, Z 4 DD, S 

stopień naukowy uzyskiwany przez absolwenta Opis DD, S 

wskazanie związku z misją i strategią uczelni i 
jednostki organizacyjnej 

Opis  

ogólne cele kształcenia oraz możliwości 
zatrudnienia (typowe miejsca pracy) 

Opis  

wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje 
kandydata) 

 Opis  

zasady rekrutacji  Opis  

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich 

tabela odniesień efektów dla studiów 
doktoranckich do efektów obszarowych - z 
komentarzami 

Z 2 
 S 

Program studiów doktoranckich 

liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania 
kwalifikacji (stopnia naukowego) 

Opis, Z 4 
DD 

liczba semestrów Opis, Z 4 DD 

opis poszczególnych modułów kształcenia Opis (ogólny) 

Sylabus (szczegółowy) 
 

wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Opis  

matryca efektów kształcenia Z 3  

opis sposobu sprawdzenia efektów kształcenia 
(dla programu) z odniesieniem do konkretnych 
modułów kształcenia (przedmiotów), form 

zajęć i sprawdzianów 

Sylabus 

 

plan studiów doktoranckich, z zaznaczeniem 
modułów podlegających wyborowi przez 

doktoranta 

Z 4 
DD 

Warunki realizacji programu studiów doktoranckich 



minimum kadrowe do nadawania stopnia 
naukowego doktora (z określonym 
„przyporządkowaniem" poszczególnych osób 

do dyscyplin naukowych lub artystycznych) 

Opis 

DD 

opis działalności badawczej prowadzących 
zajęcia w odpowiednim obszarze 

Opis 
 

Wyjaśnienia i uzasadnienia 

udokumentowanie - dla stacjonarnych studiów 
doktoranckich - że co najmniej połowa 
programu kształcenia jest realizowana w 
postaci zajęć dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich 

Z 4 

DD 

udokumentowanie, że program studiów 
doktoranckich umożliwia doktorantowi wybór 
zajęć fakultatywnych w przewidzianym 

wymiarze 

Z 4 

DD 

sposób wykorzystania wzorców 
międzynarodowych 

Opis 
 

sposób uwzględnienia wyników monitorowania 
karier absolwentów 

Opis 
 

sposób uwzględnienia wyników analizy 
zgodności zakładanych efektów kształcenia z 

potrzebami rynku pracy 

Opis 
 

sposób współdziałania z interesariuszami 
zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału 
biorących udział w pracach programowych lub 

konsultujących projekt programu kształcenia) 

Opis 

 

 

Objaśnienia: 

Zastosowano następujące skróty: 

Opis – wskazówka, czy określony dokument powinien być opracowany w formie opisowej, 
nie określonej w postaci załącznika do powyższych wytycznych. 

Sylabus – Opis przedmiotu wprowadzony Zarządzeniem Nr 40/2011/2012 Rektora 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia w 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ujednoliconych wzorów formularzy opisu przedmiotu 
oraz programu nauczania przedmiotu (sylabus), w którym należy zawrzeć wskazane w 
wierszu tabeli informacje; 

Z 1, Z 2, Z 3, Z 4 – załączniki do powyższych wytycznych. 

 

DD – wskazówka, czy określony dokument powinien być załączony do dokumentacji 
przechowywanej w Dziale Dydaktyki. 

S – wskazówka, czy określony dokument powinien być załączony do dokumentacji 
sporządzonej na potrzeby analizy będącej podstawą podjęcia przez senat uchwały w 
sprawie określenia efektów kształcenia dla prowadzonego przez wydział programu 
kształcenia (na określonym kierunku studiów oraz poziomie i profilu kształcenia). 



Załącznik nr 2 

do Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie: 

 (1) warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów 

kształcenia studiów doktoranckich projektowanych zgodnie 

z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; 

(2) dostosowania programów kształcenia dla obecnie prowadzonych studiów 

doktoranckich do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

 

 

 

Wzór 
 
 

Tabela odniesienia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich do efektów 
obszarowych 

 

 

Objaśnienia 

Symbol efektu tworzą: 
- litera K - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty kształcenia dla studiów doktoranckich, 
- znak _ (podkreślnik), 
- jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, 

U - umiejętności, K - kompetencje społeczne), 
- numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1 – 9 

należy poprzedzić cyfrą 0). 

W kolumnie odniesienia do obszarowych efektów kształcenia określonych dla studiów 
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich należy wskazać symbole efektów 
kształcenia zaczerpnięte z opisu efektów kształcenia dla ośmiu wyodrębnionych w KRK 
obszarów kształcenia, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji. 
Występujące w tym opisie symbole są złożone z następujących elementów: 
- litera określająca nazwę obszaru kształcenia: 

 H: obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym, 
 S: obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym, 
 X: obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym, 

nazwa studiów doktoranckich:............................................................................................. 
dziedzina nauki i dyscyplina naukowa lub dziedzina sztuki i dyscyplina artystyczna: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

symbol efektów kształcenia 
dla studiów doktoranckich 

efekty kształcenia 
dla studiów doktoranckich 

odniesienie do 
obszarowych efektów 

kształcenia określonych dla 
studiów drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów 

magisterskich 

Wiedza 

K_ W01   

K_ W02   

   

Umiejętności 

K U01   

K_ U02   

   

Kompetencje społeczne 

K_ K01   

K_ K02   

   



 P: obszar kształcenia odpowiadający naukom przyrodniczym, 
 T: obszar kształcenia odpowiadający naukom technicznym, 
 M: obszar kształcenia odpowiadający naukom medycznym, naukom o zdrowiu 

oraz naukom o kulturze fizycznej, 
    R: obszar kształcenia odpowiadający naukom rolniczym, leśnym i weterynaryj-

nym, 
 A: obszar kształcenia odpowiadający naukom o sztuce, 

 znak _ (podkreślnik), 
 jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, U - 

umiejętności, K - kompetencje społeczne), 
 numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1 – 9 

należy poprzedzić cyfrą 0).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 
do Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie: 

 (1) warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów 

kształcenia studiów doktoranckich projektowanych zgodnie 

z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; 

(2) dostosowania programów kształcenia dla obecnie prowadzonych studiów 

doktoranckich do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

 

 

 

Wzór 

 

 

Matryca efektów kształcenia dla studiów doktoranckich 

symbol efektów 
kształcenia dla 

studiów 
doktoranckich  

efekty 
kształcenia dla 

studiów 
doktoranckich 

moduły kształcenia (przedmioty/grupy przedmiotów) 

moduł 1 moduł 2 moduł 3 … moduł n 

K_W01       
K_W02       

       
K_ U01       
K_U02       

       
K_K01       
K_K02       

       
 

Objaśnienia 

Symbol efektu tworzą: 
- litera K - dla wyróżnienia, że chodzi o efekty kształcenia dla studiów doktoranckich, 
- znak _ (podkreślnik), 
- jedna z liter W, U lub K - dla oznaczenia kategorii efektów (W - wiedza, 

U - umiejętności, K - kompetencje społeczne), 
- numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1 – 9 

należy poprzedzić cyfrą 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 4 

          pieczątka Instytutu/Katedry 

       

 

   

 PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH NR …………………………………………. 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH  

 
                              Podstawowa jednostka organizacyjna: ……………………………………………………. 

              
        Nazwa studiów doktoranckich: ……………………………………………………………. 

Dziedzina nauki / dziedzina sztuki* ………………………………………………………. 
              

        Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna* …………………………………………. 
              

        Obszar wiedzy: …………………………………………………………………………….. 
              

        Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne*                                                                                                                      plan studiów obowiązuje od roku akademickiego…….....……/………………..   

Nazwa przedmiotu 
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Forma zaliczenia 

wykładu (w) 

Forma zaliczenia 
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Lp. OGÓŁEM: 45                                         

BLOK ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH 

1.                                             

2.                                             

3.                                             

                                              

Razem: 25                                         

BLOK ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH 

                                              

                                              

  ** 10                                         

Razem: 20                                         

 * niepotrzebne skreślić 
              

        ** zajęcia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych  

Praktyki zawodowe: ………………………………………………….. 

                               
Ponadto: 

                             
1. Doktorant zobowiązany jest do złożenia na ręce kierownika studiów doktoranckich sprawozdania rocznego z pracy naukowo-badawczej do końca każdego roku studiów 

2. Otwarcie przewodu następuje nie później niż do końca semestru…………………….. 

3. Doktorant zobowiązany jest do złożenia egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego  w semestrze ………. 
    

                               
Plan studiów, zgodny z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Zarządzenie Nr …...……..) został zatwierdzony przez radę podstawowej  

jednostki organizacyjnej…..………............................w dniu ………………………... 
                   

                               

 

…………………………….……… 

               

………………………………………………….…………….. 

 

 
 opinia Samorządu Doktorantów 

               
podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

 



 


