
M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
Poz. 16 

UCHWAŁA NR 175 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 22 stycznia 2014 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia  
i planów studiów doktoranckich 

Na podstawie § 30 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 
kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych  
(Dz. U. Nr 196, poz. 1169 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego 
postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 
Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich, 
w szczególności w sprawie planów i programów tych studiów, stanowiące załącznik 
do niniejszej uchwały. 

2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, obowiązują rady wydziałów oraz rady 
innych podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, 
które mają uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich. 

3. Doktoranci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały studiują według programów opracowanych na podstawie dotychczasowych 
przepisów. 

4. Doktoranci przyjęci na studia od roku akademickiego 2014/2015 studiują 
według programów studiów uchwalonych zgodnie z niniejszymi wytycznymi. 

5. Jednostki prowadzące studia doktoranckie uchwalą programy studiów 
zgodnie z niniejszymi wymogami do dnia 31 maja 2014 r.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr 522 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
30 maja 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów 
kształcenia i planów studiów doktoranckich (Monitor UW z 2012 r. Nr 6, poz. 152). 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Senatu UW  
Rektor: M. Pałys 
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Załącznik  
do uchwały nr 175 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia  
i planów studiów doktoranckich 

WYTYCZNE 
w sprawie projektowania programów kształcenia  

i planów studiów doktoranckich 

§ 1 

1. Wytyczne stanowią podstawowe standardy prawne dotyczące kształcenia 
na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. 

2. Ilekroć w wytycznych jest mowa o programie kształcenia na studiach 
doktoranckich, rozumie się przez to: 
1) indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego 

albo promotora przy ewentualnym współudziale promotora pomocniczego; 
2) realizację programu studiów rozumianego jako proces kształcenia prowadzący 

do osiągnięcia przez  doktoranta zdefiniowanych efektów kształcenia. 

§ 2 

1. Głównym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie doktoranta do 
pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym oraz do wykonywania 
zawodu nauczyciela akademickiego. 

2. Realizacja programu studiów doktoranckich w szczególności prowadzi do 
osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: 
1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki, 

o charakterze podstawowym dla dziedziny lub dziedzin związanych z obszarem 
prowadzonych badań naukowych oraz o charakterze szczegółowym, 
odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych; 

2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań 
naukowych, 

3) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej 
i społecznej roli uczonego; 

4) umiejętności zawodowych związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu 
studentów. 

§ 3 

1. Efektem indywidualnej pracy naukowej prowadzonej pod kierunkiem 
opiekuna naukowego albo promotora jest w szczególności rozprawa doktorska. 

2. Ponadto studia doktoranckie stwarzają warunki do: 
1) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również 

międzynarodowych; 
2) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co 

najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym 
czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym 
sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej; 

3) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą; 
4) przygotowania do egzaminów doktorskich. 
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§ 4 

Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich zawiera: 
1) informację o obszarze wiedzy, dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej lub 

obszarach wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, w zakresie 
których prowadzone są studia; 

2) listę osób przewidzianych do prowadzenia zajęć na studiach doktoranckich wraz 
z opisem ich kwalifikacji naukowych; 

3) informację o formie i czasie trwania studiów doktoranckich; 
4) warunki i tryb rekrutacji; 
5) program studiów doktoranckich, w tym: 

 efekty kształcenia i warunki ich uzyskania, 
 minimalny wymiar zajęć (obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk 

zawodowych) wraz z przypisaną im liczbą punktów ECTS, 
 wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich, 
 harmonogram realizacji poszczególnych zadań niezbędnych do ukończenia 

studiów doktoranckich. 

§ 5 

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

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1 pkt 2, obejmują: 
1) zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, przygotowujące 

doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, 
wymagające nakładu pracy doktoranta odpowiadającego co najmniej 5 punktom 
ECTS; 

2) zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne, przygotowujące 
doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich w uczelni do 
wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, wymagające nakładu pracy 
doktoranta odpowiadającego co najmniej 5 punktom ECTS. 

3. Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin. 

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, obejmują: 
1) zajęcia z przedmiotów ogólnych, które mogą być prowadzone także w formie 

kształcenia na odległość, wspólne dla wszystkich studiów doktoranckich, lub 
odpowiednio inne zajęcia prowadzone w jednostkach organizacyjnych 
Uniwersytetu Warszawskiego, wybrane przez doktoranta w porozumieniu 
z opiekunem naukowym albo promotorem. Zajęcia te, w wymiarze 60 godzin 
powinny być zaliczone do końca drugiego roku studiów. W wymiarze tym 
mieszczą się również zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne doktorantów 
organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi Uniwersytetu Warszawskiego oraz zajęcia fakultatywne 
rozwijające umiejętności zawodowe, o których mowa w ust. 2, zgodnie 
z zapisami § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich 
w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169 z późn. zm.); 

2) zajęcia z przedmiotów związanych z dyscypliną naukową lub dyscyplinami 
naukowymi w zakresie prowadzonych studiów doktoranckich, które prowadzone 
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mogą być w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, innych 
szkołach wyższych lub placówkach naukowo-badawczych.  

5. Praktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są realizowane w szczególności 
w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni lub uczestniczenia w ich 
prowadzeniu pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo promotora 
w wymiarze nie mniejszym niż 10 oraz nie większym niż 90 godzin rocznie, zgodnie 
z zapisami § 11 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie 
Warszawskim.  

6. Wynikającym z programu studiów zajęciom obowiązkowym, fakultatywnym 
i praktykom zawodowym przypisuje się punkty ECTS, które odzwierciedlają nakład 
pracy doktoranta potrzebny do osiągnięcia – zdefiniowanych dla programu studiów – 
efektów kształcenia. Łączny wymiar  punktów ECTS dla całego toku studiów wynosi 
od 30 do 45 punktów ECTS.  

§ 6 

W przypadku, gdy w jednostce realizowane są studia w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej, studia te w obu formach prowadzą do uzyskania takich samych 
efektów kształcenia. 

§ 7 

1. Przeprowadza się ocenę rezultatów kształcenia na studiach doktoranckich 
w zakresie: 
1) realizacji programu studiów doktoranckich; 
2) badania jakości prac doktorskich i ich odpowiedniości do celów studiów 

doktoranckich, zamierzonych efektów kształcenia dla programu tych studiów oraz 
egzaminu doktorskiego. 

2. Wnioski wynikające z oceny efektów kształcenia wykorzystuje się do 
doskonalenia programu studiów. 

§ 8 

Program kształcenia na studiach doktoranckich uchwala rada podstawowej 
jednostki organizacyjnej. 

 


