WYDZIAŁOWE STUDIA DOKTORANCKIE (WYDZIAŁ NEOFILOLOGII)
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Nr
efektu

Efekty kształcenia

Sposoby działań
prowadzących do
uzyskania efektów
kształcenia*

Po uzyskaniu stopnia doktora doktorant:

Metody oceniania
uzyskanych efektów
kształcenia*

WIEDZA
W-01

W_02

W_03

wykazuje wiedzę ogólną na najbardziej
zaawansowanym światowym poziomie z
dziedziny, w której prowadzone są badania
naukowe oraz na styku różnych dziedzin
pokrewnych, a także szczegółową
specjalistyczną wiedzę w
dyscyplinie/specjalizacji, w której
wykonywana jest praca doktorska;

(E) Wykłady fakultatywne

Egzamin

(E) Seminaria (jednostki i
grupy badawczej)

Ocena roczna
kierownika SD (sem.
jednostki) i promotora
(sem. gr. bad.) na
podstawie prezentacji
wyników badań i
dyskusji podczas
seminarium

Samodzielne
gromadzenie wiedzy
ogólnej i specjalistycznej

Egzamin doktorski

wykazuje znajomość najnowszych teorii,
metod badawczych, zasad i pojęć z
dziedziny, w której prowadzone są badania
naukowe oraz szczegółową specjalistyczną
wiedzę umożliwiającą tworzenie nowych
teorii, metodologii badań i pojęć przez
niezależne badania w
dyscyplinie/specjalizacji, w której
wykonywana jest praca doktorska lub na
styku różnych dyscyplin / specjalizacji;

(E) Wykłady fakultatywne

Egzamin

(E) Seminaria grupy
badawczej

Ocena roczna
promotora na
podstawie prezentacji
wyników badań i
dyskusji podczas
seminarium

wykazuje rozumienie najbardziej złożonych
zależności w dziedzinie, w której
prowadzone są badania naukowe, a także w
pokrewnych dziedzinach z uwzględnieniem
interakcji pomiędzy dziedzinami;

(E) Seminaria grupy
badawczej

Ocena roczna
promotora (j.w,)

Dyskusje z promotorem

Egzamin doktorski

Pisanie publikacji

Przyjęcie publikacji do
druku

Samodzielne
gromadzenie wiedzy
ogólnej i specjalistycznej

Pisanie pracy doktorskiej

Egzamin doktorski

Recenzja pracy
doktorskiej

UMIEJĘTNOŚCI
U_01

posiada zdolność diagnozowania zjawisk na
najbardziej zaawansowanym poziomie w
oparciu o wiedzę z różnych źródeł;

(E) Seminaria w grupie
badawczej

Badania naukowe

Ocena roczna
promotora na
podstawie prezentacji
wyników badań i
dyskusji podczas
seminarium;
ocena postępu w
badaniach naukowych

Pisanie publikacji

Przyjęcie publikacji do
druku

Pisanie pracy doktorskiej

Egzamin doktorski
Recenzje pracy
doktorskiej

U_02

U_03

ma umiejętność poszerzania / rozwijania
oryginalnych i kreatywnych rozwiązań
nowych i złożonych problemów
naukowych i/lub praktycznych, właściwych
dla dziedziny, w której prowadzone są
badania naukowe, ich krytycznej analizy,
syntezy i oceny oraz formułowania sądów
na ich temat;

(E) Seminaria w grupie
badawczej

Ocena roczna
promotora (j.w.)

Dyskusje na
konferencjach

Samoocena

ma umiejętność twórczego rozwiązywania
złożonych i nietypowych problemów w
zmiennych i nieprzewidywalnych
warunkach oraz tworzenia nowej wiedzy;

Badania naukowe raporty

Ocena roczna
promotora (j.w.)

Badania naukowe raporty
Pisanie publikacji

Dyskusje z promotorem
Pisanie publikacji

U_04

U_05

potrafi projektować i wykonywać złożone
zadania naukowe i/lub praktyczne w
nieprzewidywalnych warunkach;

potrafi praktycznie wykorzystać i
udoskonalić metody badawcze oraz
uzyskiwać dane właściwe dla dziedziny, w
której prowadzone są badania naukowe, na
poziomie zaawansowanym lub

Pisanie pracy doktorskiej

Recenzje pracy
doktorskiej

Badania naukowe raporty

Ocena roczna
promotora (j.w.)

Udział w projektach
badawczych

Opinia kierownika
projektu

Praca doktorska

Recenzje pracy
doktorskiej

Badania naukowe –
raporty, publikacje

Ocena roczna
promotora (j.w.)

Praca doktorska

Recenzje pracy

specjalistycznym;

doktorskiej

U_06

potrafi napisać publikację naukową przyjętą
do druku w recenzowanym czasopiśmie lub
w formie książki w języku ojczystym i/lub
obcym;

Pisanie publikacji / książki

Praca przyjęta do druku

U_07

potrafi stosować nowoczesne metody i
techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych
lub inne zawodowe;

(E) Praktyka zawodowa

Ocena kierującego
praktyką dot.
wymienionych efektów
kształcenia

U_08

potrafi samodzielnie planować swój rozwój;

Planowanie badań
naukowych, wybór zajęć
fakultatywnych, pisanie
projektów badawczych

Ocena roczna
promotora trafności
planów i skuteczności
pisania projektów
badawczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01

wykazuje krytyczne zrozumienie wkładu
wyników własnej działalności badawczej
i/lub twórczej w rozwój studiowanej
dziedziny / dyscypliny;

Czynny udział w
konferencjach

Ocena roczna
promotora (j.w.)

K_02

posiada umiejętność pracy w zespołach
badawczych i wykazuje odpowiedzialność
za skutki działań własnych i zespołowych;

Udział w projektach
badawczych

Ocena kierownika
projektu

K_04

ma świadomość obowiązku twórczego
poszukiwania odpowiedzi na wyzwania
współczesności i kształtowania wzorców
postaw wobec nowych zjawisk i
problemów.

Seminaria

Ocena promotora

Seminaria

Konsultacje z
promotorem

Znaczek (E) oznacza przypisywanie punktów ECTS wskazanym zajęciom

