
 
Uchwała nr 305/2012 

Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 
dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich. 

 
Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 46 ust. 1 
w związku z § 63 ust. 2 pkt 5 Statutu UAM (Uchwała Senatu UAM nr 59/2006 z dnia 19 
czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z 
późn. zm.), Senat UAM postanawia, co następuje: 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Uchwala się wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie 
kształcenia na studiach doktoranckich. 
 

§ 2 
 

Użyte w uchwale określenia oznaczają: 
1. studia doktoranckie - studia III stopnia prowadzone przez uprawnioną 

jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, na które przyjmowani są kandydaci 
posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem 
kwalifikacji trzeciego stopnia; 

2. kwalifikacje trzeciego stopnia - uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego 
przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki z późn. zm., stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w 
zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w 
zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem; 

3. doktorant - uczestnik studiów doktoranckich; 
4. efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się; 
5. 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 oraz jego indywidualną pracę. 

 
II. ORGANIZACJA I REALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA 

 
§ 3 

 
Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze 
badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia 
efektów kształcenia w zakresie: 
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1) 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; 
2)  umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;  
3) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i 
społecznej roli uczonego lub artysty. 

 
§ 4 

 
1. Program kształcenia na studiach doktoranckich dla określonej dziedziny nauki / 
dyscypliny naukowej  obejmuje: 

1) prowadzenie samodzielnych badań naukowych; 
2) realizację programu studiów. 

2. Efektem prowadzenia samodzielnych badań naukowych są w szczególności:  
1) publikacje naukowe;  
2) przygotowanie projektów badawczych;  
3) uczestnictwo w projektach badawczych; 
4) udział w konferencjach naukowych; 
5) praca doktorska. 

3. Program studiów obejmuje: 
1) zajęcia obowiązkowe; 
2) zajęcia fakultatywne; 
3) praktyki zawodowe. 

4. Zajęcia obowiązkowe obejmują w szczególności seminaria doktoranckie. Opracowanie 
zasad prowadzenia seminariów należy do jednostki prowadzącej studia doktoranckie. 
5. Zajęcia fakultatywne obejmują: 

a) zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne (w trakcie których doktorant 
zdobywa kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia 
zajęć dydaktycznych), które mogą być realizowane w jednostce prowadzącej 
studia doktoranckie lub na poziomie ogólnouniwersyteckim ; 
b) wykłady do wyboru z dziedziny, w której prowadzone są badania naukowe 
oraz z dziedzin pokrewnych; 
c) wykłady do wyboru z dziedziny innej niż ta, w której prowadzone są badania 
naukowe (np. przygotowujące do egzaminu doktorskiego z dyscypliny 
dodatkowej). 

6. Praktyki zawodowe w postaci prowadzenia lub uczestnictwa w prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych w wymiarze 10 – 90 godzin rocznie, przy czym na stacjonarnych studiach 
doktoranckich w wymiarze 60 – 90 godzin. 
7. Punktacja ECTS obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe.  
Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów odpowiada od 45 do 60 
punktom ECTS, w tym od 20 do 30 punktom ECTS w ramach zajęć fakultatywnych 
rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe. 

 
§ 5 

 
W przypadku, gdy jednostka organizacyjna uczelni prowadzi studia w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej wówczas studia realizowane w obu formach prowadzą do uzyskania 
takich samych efektów kształcenia. 
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§ 6 
 

1. Doktoranci rozpoczynający naukę zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Zasady organizacji, zaliczania oraz wymiar godzinowy zajęć, o których mowa w ust. 1 
określają odrębne przepisy. 

3. Za zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie przyznaje się punktów ECTS. 
4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 - 3 mogą być realizowane w formie e-learningu. 

 
§ 7 

 
Program kształcenia uchwala rada podstawowej jednostki organizacyjnej. 

 
§ 8 

 
Rektor określi wzory formularzy, zgodnie z którymi należy sporządzić:  

1) opis efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych  

2) zasady punktacji ECTS. 
 

III. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
 

§ 9 
 

Doktoranci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały oraz w roku 
akademickim 2011/2012, studiują według programów opracowanych na podstawie 
dotychczasowych przepisów do czasu ich zakończenia zgodnie z programem tych 
studiów. 

 
§ 10 

 
Jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia 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 dostosowując programy kształcenia do wymogów 
określonych w niniejszych Wytycznych w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku. 

 
§ 11 

 
Doktoranci przyjęci na studia od roku akademickiego 2012/2013 studiują według 
programów kształcenia uchwalonych zgodnie z niniejszymi Wytycznymi. 

 
§ 12 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak 


