Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego UJ z dnia 17 VI 2010
w sprawie adaptacji programu studiów III stopnia do systemu ECTS

1. Wymagania programowe na studiach III stopnia prowadzonych przez Wydział określa się
następująco:
Rodzaj wymagania

Wymiar
dotychczasowy
(liczba godz.
lekcyjnych)

Wymiar obecny:
liczba punktów ECTS

zajęcia I rok

120

12

zajęcia II rok

120

12

zajęcia III rok

120

12

zajęcia IV rok

60

6

lektorat z j. nowożytnego

60

6

dyscyplina dodatkowa

60

6

praktyki dydaktyczne

60

18

otwarcie przewodu

16

egzamin z języka

8

egzamin z dyscypliny dodatkowej

8

egzamin z dyscypliny podstawowej

20

złożenie pracy doktorskiej

60

publikacje przed doktoratem: 12 pkt1)

24

inne osiągnięcia naukowe: 16 pkt1)

32

RAZEM

240

1)

punktacja według zasad oceny osiągnięd naukowych doktorantów określonych osobną uchwałą RW

2. Dla każdej z dyscyplin w których Wydział prowadzi studia III stopnia, rada naukowa
właściwego dla dyscypliny instytutu może ustalid w ramach wymagao określonych w ust. 1.
wymagania szczegółowe co do rodzaju i wymiaru zajęd obowiązkowych.
3. Punktację ECTS ustala się przyznając 1 punkt ECTS za 25 godz. pracy doktoranta.
4. Punktację ECTS zajęd dla doktorantów zatwierdza rada naukowa instytutu organizującego
zajęcia.
5. Z tytułu osiągnięd naukowych przyznaje się 2 punkty ECTS za każdy punkt należny według
zasad oceny osiągnięd naukowych doktorantów określonych osobną uchwałą RW.
6. Jeśli doktorant uczestniczy w zajęciach poza wydziałem (w tym w szkołach letnich, kursach,
itp.) zalicza się taką liczbę punktów ECTS jaka została im przypisana przez organizatora. Jeśli
organizator nie przypisał punktów ECTS, wyceny dokonuje opiekun naukowy w porozumieniu
z pełnomocnikiem ds. studiów doktoranckich w instytucie doktoranta; wycenę zatwierdza
kierownik studiów doktoranckich (przy okazji rozliczenia rocznego).
7. Do ukooczenia studiów wymagane jest zgromadzenie 240 punktów ECTS.
8. Do zaliczenia roku doktorant musi uzyskad z tytułu uczestnictwa w zajęciach co najmniej:
na I roku - 12 ECTS
na II roku - 12 ECTS
na III roku - 12 ECTS
na IV roku - 6 ECTS

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2010. Zawarte w niej regulacje nie dotyczą
osób, które rozpoczęły studia przed tą datą. Osoby te kontynuują studia na zasadach
dotychczasowych.

