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Prezydium	Sejmiku	Doktorantów	

 

UCHWAŁA NR 15/20_21 

Prezydium Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

 

W sprawie opinii Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu na temat projektu zmian w Ramowym Planie Kształcenia w 

Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 

 
 

§1 
 

Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz § 18 
ust. 1 pkt. 7 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, stanowiącego załącznik uchwały nr 30/2013 Senatu UAM, Prezydium Sejmiku 
Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opiniuje pozytywnie 
zaproponowany projekt zmian w Ramowym Planie Kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk 
Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiący Załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały. Prezydium Sejmiku UAM proponuje, aby w Ramowym Planie Kształcenia 
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM w pierwszym roku kształcenia doktoranta 
uwzględnić „Szkolenie z praw i obowiązków doktoranta”. 
 

§2 
 

Uchwała zostanie opublikowana i tym samym wejdzie w życie z dniem 17 lutego 2021 roku. 
 

 
 

Przewodnicząca Prezydium 

Sejmiku Doktorantów UAM 

/…/ 

mgr Ewelina Ebertowska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2020/2021 
Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM z dnia 17 lutego 2021 r. 

 
 

 
 
 

 
Ramowy plan kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w roku akademickim 2021/2022 

 Zajęcia obowiązkowe Liczba 
godzin 

      SEMESTR         Efekty kształcenia 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Interdyscyplinarne 
seminarium naukowe 75   15 15 15 15 15   

E_W01, E_U01, E_U02, E_U05, 
E_U06, E_K01, E_K03, E_K05, 
E_W08 

 
Metodologia badań 
naukowych 20 10  10             E_W02, E_U01, E_U02 

 Dydaktyka akademicka 15 15               E_W07, E_U10, E_U08 

 
Warsztat badacza*1) 30   30            

E_W03, E_W04, E_W06, 
E_U01, E_U02, E_U03, E_U07, 
E_U08, E_K02, E_K04 

 
Specyfika pracy naukowej 
w dyscyplinie** 15     15         E_W05, E_U04, E_U05, E_U06, 

E_U07, E_U09, E_K05 

 
Warsztaty umiejętności 
miękkich ***1) 15     15   E_K02, E_K05, E_U08 

 
Wykłady specjalistyczne 60 15   15  

15  

  
15 
  

 
E_U02, E_U05, E_K04, E_K05 

 
Praktyka zawodowa2)  90-150     30-60 30-60 

  
30  

  E_W07, E_U10, E_K02, E_K03 

 

Interdyscyplinarna 
konferencja doktorancka 
(forum doktorantów) 

    x      x     E_U01, E_U05, E_U06, E_U08, 
E_K01, E_K05 

 Zajęcia fakultatywne                     

 
Interdyscyplinarny blok 
przedmiotów do wyboru (3) 15  x x x x x     

 
Przygotowanie rozprawy 
doktorskiej                     

 

Realizacja IPB3)   x x x x x x x x 

E_W01, E_W02, E_W03, E-
W04, E_W05, E_U01, E_U02, 
E_U04, E_U05, E_U06, E_U07, 
E_U08, E_K01, E_K02, E_K03, 
E_K04, E_K05 

 Ocena śródokresowa         x           
 Złożenie pracy doktorskiej                 x   

 SUMA zajęć kursowych 245           
 (Bez praktyki zawodowej)           
            

 

* zagadnienia: ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo o szkolnictwie wyższym, etyka 
publikowania i rzetelność w działalności akademickiej, transfer wiedzy i komercjalizacja wyników badań; 
popularyzacja nauki itp.  
** zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe, przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym 
lub badawczo-rozwojowym (pozyskiwanie środków na badania, prezentacja wyników badań, elementy 
bibliometrii, przygotowanie publikacji naukowych itp.) 

 ***praca w zespole i zarządzanie grupą badawczą, komunikacja interpersonalna, kompetencje interkulturowe, 
podejmowanie decyzji, planowanie kariery i zarządzanie czasem itp. 

 

1) w przypadku doktorantów wdrożeniowych moduł zajęć może być realizowany w przedsiębiorstwie i zaliczany 
przez dyrektora Szkoły Doktorskiej na podstawie szczegółowego raportu przedsiębiorcy ze wskazaniem 
zrealizowanych efektów kształcenia. 
2) obowiązek praktyki zawodowej nie obowiązuje doktorantów wdrożeniowych  
3)  Łącznie 80 godz.  po 20 godz. w każdym roku akademickim od 2 do 8 semestru w ramach opieki promotora nad 
realizacją IPB – terminy spotkań ustalane przez promotora po uzgodnieniu z doktorantem   
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Poszczególne dyscypliny/wydziały wskazują: 

 

1. Interdyscyplinarne seminarium naukowe –wszelkie seminaria naukowe prowadzone w 

ramach dyscyplin i o charakterze interdyscyplinarnym - seminaria zakładowe, wydziałowe, itp. 

oraz te seminaria, które wskaże do realizacji Promotor. Za rozliczenie seminarium odpowiada 

Promotor. W przypadku zagranicznych doktorantów seminarium naukowe może być 

zorganizowane w ramach SDNS w języku angielskim.  

2. Dydaktyka akademicka (1x15godz.) także w języku angielskim 

3. Metodologia, każda dyscyplina/wydział ma możliwość wskazania jednej osobę do 

prowadzenia metodologii we własnej dyscyplinie. Można wybrać wariant wskazania jednej 

osoby dla całej szkoły. (2x10 godz.) – także po angielsku 

4. Warsztat badacza - każda dyscyplina/wydział ma możliwość wskazania jednej osoby do 

prowadzenia warsztatu we własnej dyscyplinie. (1x30 godz.) – także w języku angielskim. Kurs 

może być przeprowadzony dla wszystkich doktorantów. 

5. Specyfika pracy w dyscyplinie każda dyscyplina/wydział ma możliwość wskazania 

prowadzącego 1x15 godz. 

6. Warsztaty umiejętności miękkich - wspólne dla całej szkoły po akceptacji Rady (1x15 godz.) 

(też w j. angielskim)  

7. Wykłady specjalistyczne - każda dyscyplina/wydział ma możliwość wskazania od dwóch do 

trzech wykładów w roku (2x15 godz.) w tym jeden po angielsku  

8. Praktyka zawodowa – dydaktyka prowadzona przez doktorantów od 3 do 8 semestru nie 

więcej niż 150 godz. praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich 

prowadzeniu w wymiarze nieprzekraczającym 60 godz. dydaktycznych rocznie 

9. Interdyscyplinarny blok przedmiotów- każda dyscyplina/wydział ma możliwość wskazania 3 

prowadzących (w tym jeden w j. angielskim) (3x15 godz.) 

 P8S_UW.3; P8S_WK.1; P8S_WK.2; P8S_WK.3 

 

 
 
 
 
 

 

 


