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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r.

Opis studiów doktoranckich
Wydział
Jednostka
prowadząca studia
doktoranckie
Nazwa studiów
doktoranckich
Określenie
obszaru wiedzy,
dziedziny nauki
oraz dyscypliny
naukowej, w
zakresie której
prowadzone są
studia
doktoranckie
Forma studiów
doktoranckich
Określenie
podstawowego
języka, w którym
prowadzone są
studia
doktoranckie
Poziom
kształcenia
Czas trwania
studiów
Wymagania
wstępne oraz
kryteria
kwalifikacji na
studia
doktoranckie

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Studia Doktoranckie w Zakresie Nauk o Polityce
Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: nauki o polityce

Studia stacjonarne
Język polski

Studia III stopnia
4 lata
Kryteria formalne:
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny
na dowolnym kierunku.
Kandydaci muszą posiadać oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie
doktoranta opieką naukową. Za zgodą rady wydziału opiekunem naukowym może być
osoba niebędąca pracownikiem wydziału.
Wynik kwalifikacji:
O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny
liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o:
wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0−30 pkt.);
średnią ocen ze studiów (0−6 pkt.) przeliczoną na punkty według wzoru:
Wsr = (Sr – m / M – m) · 6
gdzie:
Wsr to przeliczona na punkty średnia ocen ze studiów,
Sr średnia ocen z jednolitych studiów magisterskich lub średnia arytmetyczna średnich
ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia,
M to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej
kandydata,
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m to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej
kandydata;
dodatkowe kryteria kwalifikacji:
ocena projektu badawczego (0−30 pkt.),
publikacje recenzowane (0−6 pkt.):
artykuł (3 pkt.),
recenzja, sprawozdanie (0,5 pkt.)
książka (6 pkt.).
udział w konferencjach z referatem (0−6 pkt.):
konferencja krajowa (1,5 pkt.),
konferencja zagraniczna (3 pkt.),
udział w projektach badawczych, udokumentowany współautorstwem raportu (0−6
pkt.),
studia w innych ośrodkach, ukończony drugi kierunek (0−6 pkt.):
studia podyplomowe (2 pkt.),
studia pierwszego stopnia (3 pkt.),
studia drugiego stopnia lub 5-letnie magisterskie (4 pkt.),
udział w programie MOST, Erasmus, Socrates, Leonardo da Vinci (po 1pkt za każdą
zaliczoną formę studiów).
Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym:
Dla studiów prowadzonych przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych w dyscyplinie: nauki o polityce tworzy się dodatkową listę
rankingową kandydatów na studia niestacjonarne. Wymogiem formalnym udziału w
kwalifikacji na studia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
jest zaliczenie egzaminu z języka obcego; wynik tego egzaminu nie jest wliczany do
ogólnej punktacji kandydata, a niezdanie egzaminu z języka obcego jest równoznaczne z
odmową przyjęcia na studia. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy problematyki zawartej w
złożonym przez kandydata projekcie badawczym. Wynik kandydata to suma punktów
uzyskanych w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do
100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich
kandydatów według wzoru:
W = X / 90 · 100
gdzie:
W to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego,
X to wynik kandydata jako suma punktów uzyskanych w całym postępowaniu
kwalifikacyjnym.
Poza podstawową listą dokumentów określanych w drodze zarządzenia Rektora UJ,
przy rejestracji kandydat jest zobowiązany dołączyć do podania ERK:
konspekt projektu badawczego (5 egzemplarzy),
udokumentowane informacje o udziałach w konferencjach (z referatem), w projektach
badawczych, stypendiach zagranicznych itp., dodatkowe dokumenty (np. zaświadczenie
o znajomości języków obcych).
Szczegółowe informacje procedurze rekrutacyjne podane są na stronie Działu Rekrutacji:
https://www.erk.uj.edu.pl/studia/katalog/rok_rekrutacji/12/tryb_ubiegania/s/widocznosc/t
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Liczba punktów
ECTS
przyporządkowana
programowi
studiów
doktoranckich
Wymiar, zasady i 60 godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych lub udziału w ich prowadzeniu w trakcie 4
formy odbywania lat studiów (15 godzin rocznie).
praktyk

3
zawodowych
Sposób
dokonywania
oceny realizacji
programu studiów
doktoranckich
oraz prowadzenia
badań naukowych
przez doktorantów
zatwierdzony
przez Radę
Wydziału
Wymogi związane
z ukończeniem
studiów
doktoranckich i
przyznaniem
kwalifikacji
trzeciego stopnia
Kwalifikacje
uzyskiwane przez
absolwenta
Określenie
efektów
kształcenia na
studiach
doktoranckich w
zakresie wiedzy,
umiejętności i
kompetencji
społecznych
Program studiów
doktoranckich

Ocena realizacji programu studiów oraz prowadzenia badań przez doktoranta
dokonywana jest co roku przez promotora / opiekuna naukowego i kierownika studiów
doktoranckich.
Szczegółowy tryb oceny reguluje Karta Osiągnięć Doktoranta (Uchwała Rady Wydziału
SMiP UJ z 28.02. 2012 r.)

Uzyskanie 52 p. ECTS, przedłożenie radzie naukowej, która wyraziła zgodę na
otwarcie przewodu doktorskiego zaakceptowanej przez promotora pracy
doktorskiej, zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie C1, opublikowanie co
najmniej dwóch tekstów naukowych oraz złożenie w czasie studiów wniosku o
grant (np. w ramach wydziałowej dotacji statutowej dla uczestników studiów
doktoranckich lub do Narodowego Centrum Nauki).
Umiejętność prowadzenia badań naukowych i dydaktyki na poziomie
uniwersyteckim potwierdzona dyplomem doktora nauk humanistycznych w
zakresie nauk o polityce
Załącznik nr 1

Plan studiów – Załącznik nr 2
Sylabusy

Opis
wewnętrznego
systemu
zapewnienia
jakości kształcenia

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ nr 36 z 8 czerwca 2010 roku został
powołany Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Do jego
zadań należy:
1) sporządzanie raportów z oceny własnej wydziału w poszczególnych obszarach
działalności dydaktycznej zgodnie z procedurami i harmonogramem
zatwierdzonym przez prorektora UJ ds. dydaktyki i wytycznymi ustalonymi
przez Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia;
2) opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych;
3) inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności
dydaktycznej prowadzonej na Wydziale oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu
Zespołowi;
4) inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury
jakości kształcenia w środowisku akademickim;
5) upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości
kształcenia.
Kadra naukowo-dydaktyczna podlega kompleksowej ocenie przeprowadzanej co
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3 lata przez Uczelnianą Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. Od 2009
roku w każdej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
przeprowadzany jest coroczny ranking wyników działalności naukowej
pracowników. Efektem tej oceny jest nagradzanie osób, które w skali Wydziału
uzyskują najlepsze wyniki przez Prorektora UJ ds. badań naukowych.
Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów UJ uczestniczą w pracach nad
modyfikacją programu studiów i opiniują projekty zmian w karcie osiągnięć
Doktoranta.
Zgodnie z Regulaminem studiów plany studiów ogłaszane są na 3 miesiące przed
rozpoczęciem roku akademickiego.
Sylabusy wszystkich przedmiotów są ogłaszane w systemie USOS. Osoby
prowadzące przedmioty mają obowiązek podania studentom na pierwszych
zajęciach warunków i terminów zaliczenia kursu.
Informacje o ofercie kształcenia są ogłoszone na stronie internetowej Wydziału:
http://www.uj.edu.pl/wydzialy/wsmip oraz na stronach każdej z jednostek
wewnętrznych Wydziału. Poza tym, Wydział zabiega o upowszechnienie tej
informacji poprzez organizację akcji promocyjnych adresowanych do
kandydatów, udział w targach edukacyjnych, dniach otwartych UJ oraz w
Krakowskim Festiwalu Nauki.
Strona internetowa Wydziału jest źródłem informacji o obowiązujących w toku
studiów procedurach i szczegółowych regulacjach przyjętych przez Radę
Wydziału.

