PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH
NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
(uchwalony przez Radę WFCh w dniu 26 września 2013 r.
wraz z poprawkami uchwalonymi w dniach
5 czerwca 2014 r., 5 marca 2015 r., 3 marca 2016 r. oraz 12 października 2017 r.)

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, zwane dalej
„studiami”, są prowadzone na podstawie: ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 marca
2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 841), Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. (DZ. U. 2014 poz. 1480), Statutu
UKSW i Regulaminu Studiów Doktoranckich w UKSW.

2.

Studia są prowadzone w systemie stacjonarnym.

3.

Studia są bezpłatne.

II. WYKŁADY I SEMINARIA

1.

Doktorant na poszczególnych latach studiów zobowiązany jest do zaliczenia
przedmiotów objętych programem studiów:
I ROK
1)

Seminarium doktoranckie – 60 godzin (3 ECTS)

2)

Dydaktyka akademicka – Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć
dydaktycznych – 60 godzin (6 ECTS)

3)

Metodyka prowadzenia badań naukowych (odpowiednio z filozofii lub z psychologii)
– 30 godzin (4 ECTS)

II ROK
1) Seminarium doktoranckie – 60 godzin (3 ECTS)
III ROK
1)

Seminarium doktoranckie – 60 godzin (3 ECTS)

IV ROK
1)
2.

Seminarium doktoranckie – 60 godzin (3 ECTS)

Ponadto w trakcie trwania studiów doktorant jest zobowiązany do zaliczenia
następujących przedmiotów:
ROK I-IV
1) Wykłady monograficzne – 180 godzin (12 ECTS), z czego 60 godzin (4 ECTS) może
być zaliczonych jako wykłady pozakierunkowe z dyscypliny dodatkowej, wybranej
przez doktoranta, z której będzie zdawał egzamin doktorski. Istnieje możliwość
realizowania wykładów monograficznych pozakierunkowych poza WFCh, ale jedynie
w ramach zajęć przeznaczonych dla III stopnia studiów. W przypadku realizowania
wykładów monograficznych pozakierunkowych poza WFCh doktorant musi
udokumentować zrealizowanie efektów kształcenia określonych w programie
studiów oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS.
2) ROK II lub III: Seminarium tematyczne – 30 godzin (4 ECTS)

3.

Doktorant może zaliczyć wykłady monograficzne w formie indywidualnych konsultacji z
opiekunem naukowym, przeprowadzonych w obrębie następujących tematów:
przygotowanie i wysłanie projektu grantu do Narodowego Centrum Nauki, kierowanie
grantem z Narodowego Centrum Nauki, praca nad przygotowaniem artykułu
przeznaczonego do wysłania do publikacji w czasopiśmie na liście czasopism A lub C
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warunki zaliczenia indywidualnych
konsultacji zamiast wykładu monograficznego są następujące:
1) Indywidualne konsultacje z opiekunem naukowym w sprawie przygotowania i
wysłania projektu grantu do Narodowego Centrum Nauki mogą być uznane za
zaliczenie 15 godzin (1 ECTS) pod warunkiem, że projekt grantu (1) został

zaakceptowany

przez

recenzenta

wskazanego

przez

kierownika

studiów

doktoranckich, (2) projekt został złożony do Narodowego Centrum Nauki zgodnie z
obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi, (3) kierownikiem grantu
jest doktorant oraz (4) podczas konsultacji zostały osiągnięte efekty kształcenia
przypisane wykładom.
2) Indywidualne konsultacje z opiekunem naukowym związane z kierowaniem przez
doktoranta grantem NCN mogą być zaliczone jako 60 godzin (4 ECTS) rocznie pod
warunkiem, że (1) projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
wewnętrznymi i zewnętrznymi, (2) projekt trwa co najmniej 12 miesięcy (jeśli
projekt trwa dłużej niż 12 miesięcy, liczbę godzin indywidualnych konsultacji oraz
przypisanych im punktów ECTS można zwiększyć proporcjonalnie do długości
trwania grantu) oraz (3) podczas konsultacji zostały osiągnięte efekty kształcenia
przypisane wykładom.
3) Indywidualne konsultacje z opiekunem naukowym w sprawie przygotowania
artykułu, przeznaczonego do złożenia do publikacji w czasopiśmie znajdującym się
na liście A lub C MNiSW może być zaliczone jako 15 godzin (1 ECTS), pod
warunkiem, że (1) doktorant jest pierwszym autorem, (2) tekst został
zaakceptowany przez recenzenta wewnętrznego, wskazanego przez kierownika
studiów doktoranckich, (3) tekst został złożony do publikacji przed wymaganą datą
zaliczenia oraz (4) podczas konsultacji zostały osiągnięte efekty kształcenia
przypisane wykładom.
4) W przypadku przygotowywania drugiego i kolejnego tekstu przeznaczonego do
złożenia w czasopiśmie znajdującym się na liście A lub C MNiSW, indywidualne
konsultacje z opiekunem naukowym w sprawie przygotowania tego tekstu mogą
być zaliczone jako 15 godzin (1 ECTS) pod warunkiem, że (1) doktorant jest
pierwszym autorem, (2) tekst został zaakceptowany przez recenzenta wskazanego
przez kierownika studiów doktoranckich, (3) tekst został wysłany przed wymaganą
datą zaliczenia, (4) doktorant jest autorem lub współautorem co najmniej jednego
artykułu w czasopiśmie znajdującym się na liście A lub C MNiSW oraz (5) podczas
konsultacji zostały osiągnięte efekty kształcenia przypisane wykładom.
4.

Reguły dotyczące grantu Narodowego Centrum Nauki opisane w podpunkcie 3a mogą w
szczególnych przypadkach zostać zastosowane przez kierownika studiów doktoranckich

również do grantu z innej instytucji, jeśli jest to grant badawczy, związany z uzyskaniem
znacznych środków na badania naukowe w trybie konkursowym.
5.

Wszystkie przedmioty objęte programem studiów zawierają ocenę końcową podlegającą
wpisowi do indeksu.

6.

O wyborze wykładów monograficznych i dodatkowych seminariów tematycznych
decyduje doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym/promotorem.

7.

Doktorant ma możliwość realizacji 120 godzin lektoratu z języka obcego nowożytnego
oraz 4 godzin zajęć Emisji głosu w ciągu 4 lat trwania studiów.

8.

Zaliczenie seminarium doktoranckiego w drugim semestrze IV roku studiów
doktoranckich odbywa się na podstawie złożonej pracy doktorskiej lub złożonego
zestawu artykułów, mających składać się na rozprawę doktorską, które już zostały
wysłane do publikacji i czekają na recenzje. Brak złożenia pracy doktorskiej lub zestawu
artykułów, już wysłanych do publikacji, mających składać się na rozprawę doktorską do
końca IV roku studiów oznacza, że doktorant nie otrzymuje zaliczenia seminarium
doktoranckiego, ale może ubiegać się o przedłużenie studiów na warunkach określonych
odrębnymi przepisami.

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE – PRAKTYKI ZAWODOWE

1.

Doktorant na I–IV roku zobowiązany jest do:
1) odbycia praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Do
praktyk zawodowych zalicza się także współprowadzenie zajęć, prowadzenie elearningu oraz prowadzenie przygotowania studentów I i II stopnia studiów do
egzaminów dyplomowych;
2) opracowywania konspektów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych.

2.

W szczególnych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może na wniosek
opiekuna naukowego zaliczyć w ramach praktyk zawodowych inne formy zajęć o
charakterze dydaktycznym.

3.

Wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich nie
może być większy niż 90 godzin dydaktycznych i mniejszy niż 10 godzin dydaktycznych
rocznie.

4.

Doktorant realizuje praktyki zawodowe w każdym roku studiów, rozpoczynając od
drugiego semestru studiów.

5.

W ciągu całego okresu studiów doktorant powinien zrealizować co najmniej 180 godzin
praktyk (6 ECTS).

IV. PRACA NA RZECZ WYDZIAŁU/UCZELNI

Doktoranci mogą zostać zobowiązani przez opiekuna naukowego/promotora, kierownika
studiów doktoranckich lub dziekana do dodatkowej pracy na rzecz wydziału i uczelni, np.
przy organizacji dni otwartych dla kandydatów na studia, konferencji naukowej, rekrutacji,
uczestnictwie w targach edukacyjnych itp. Udział w pracy na rzecz wydziału i uczelni jest
odnotowywany w indeksie uczestnika studiów doktoranckich.

V. MINIMUM PROGRAMOWE

1.

Doktoranci nieposiadający dyplomu magisterskiego (lub licencjackiego) z dyscypliny, z
której przygotowują rozprawę doktorską, zobowiązani są do zdania egzaminów z
przedmiotów wynikających z Minimum Programowego.

2.

Liczbę i wykaz przedmiotów stanowiących Minimum Programowe, o których mowa w
punkcie 1, określa uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

3.

Egzaminy z przedmiotów wyszczególnionych na karcie Minimum Programowego należy
zdać do końca drugiego roku studiów i przed otwarciem przewodu doktorskiego.

4.

Decyzję o zaliczeniu któregoś z przedmiotów na podstawie dotychczas odbytych studiów
podejmuje dziekan.

5.

Kartę Minimum Programowego dla poszczególnego doktoranta akceptuje opiekun
naukowy, a zatwierdza kierownik studiów doktoranckich.

VI. POZOSTAŁE WYMAGANIA

1.

Doktorant jest zobowiązany do składania rocznych sprawozdań z przebiegu studiów,
badań naukowych i pracy dydaktycznej, według określonego wzoru, zaakceptowanych
przez opiekuna naukowego/promotora.

2.

Doktorant jest zobowiązany do składania na koniec każdego roku akademickiego
indeksu z wpisanymi zaliczonymi w danym roku wykładami i zajęciami.

3.

Termin składania sprawozdań i indeksów jest równoznaczny z ostatnim dniem
poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej określonym zarządzeniem Rektora UKSW.

4.

Na podstawie złożonego sprawozdania i indeksu kierownik studiów doktoranckich
zalicza rok studiów. Zaliczenie roku jest odnotowywane w indeksie doktoranta.
Niezłożenie zatwierdzonego przez opiekuna naukowego sprawozdania z zaliczenia zajęć
przewidzianych w programie studiów, przebiegu badań naukowych i pracy dydaktycznej
podczas mijającego roku akademickiego w ostatnim dniu sesji poprawkowej stanowi
podstawę decyzji kierownika studiów o skreśleniu z listy doktorantów.

5.

Warunkiem złożenia rozprawy doktorskiej do recenzji jest zaliczenie wszystkich
przedmiotów i zrealizowanie praktyk zawodowych wymaganych w programie studiów.

6.

Warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do
druku publikacji naukowej zgodnie z art. 11. ust. 2 Ustawy o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r.

7.

Doktorant, przed przystąpieniem do obrony rozprawy doktorskiej, jest zobowiązany do
zdania egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i
języka

obcego

nowożytnego

lub

przedstawienia

stosownego

certyfikatu

potwierdzającego znajomość języka obcego, znajdującego się na liście w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.
(poz. 1383).
8.

Warunkiem zaliczenia toku studiów jest uzyskanie łącznie 44 ECTS za całość studiów.

VII. DODATKOWE USTALENIA

1.

Po przyjęciu kandydata na studia doktoranckie Rada WFCh powołuje opiekunów
naukowych oraz na wniosek opiekuna naukowego wyraża wstępną zgodę na
proponowanego promotora niebędącego pracownikiem WFCh.

2.

W przypadku wcześniejszego napisania rozprawy doktorskiej istnieje możliwość
skrócenia okresu studiów, nie więcej jednak niż o dwa lata. W takiej sytuacji
obowiązkowa liczba godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych jest naliczana
proporcjonalnie do roku studiów.

3.

Studia doktoranckie mogą być przedłużone zgodnie Rozporządzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i
stypendiów doktoranckich.

4.

Niniejszy program studiów obowiązuje wszystkich doktorantów od roku akademickiego
2016/2017.

5.

Doktorancki, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2016 realizują niniejszy program,
gdyż nie nakłada on nowych obowiązków.

6.

W sprawach dotyczących odbywania studiów nieobjętych niniejszym Programem
decyduje Regulamin Studiów Doktoranckich w UKSW.

