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Program Studiów – Wariant I 

Wykaz zajęć i obowiązków programowych: 

 

1. Seminarium doktoranckie lub indywidualne konsultacje z promotorem - 30 godzin seminarium 

lub 10 godzin indywidualnych konsultacji; I- IV r. 10 godzin konsultacji indywidualnych 

przyjmuje się za równoważne z 30 godzinami seminarium. Zaliczenie obowiązkowe dla każdego 

roku studiów wpisu dokonuje opiekun/promotor doktoranta.  

Punktacja ECTS – najwyższa wartość punktowa.  

 

2. Przedmiot Wybrany – 60 godzin; III - IV rok (po otwarciu przewodu) zakończony zaliczeniem, 

egzaminem zwykłym. Zaliczenie obowiązkowe w podanym wymiarze godzin, wpisu dokonuje 

prowadzący zajęcia. Mogą to być dwa kursy z odmiennych dziedzin wiedzy po 30 godzin każdy. 

Uznaje się zarówno zajęcia organizowane przez Wydział Historyczny lub Uniwersytet specjalnie 

dla studentów studiów doktoranckich jak i zajęcia wybrane w Uczelni przez doktorantów. W tym 

ostatnim przypadku Wydział nie pokrywa jednak kosztów uczestnictwa w zajęciach.  

Minimum punktacji ECTS ustalone na poziomie zaliczenia.  

 

3. Język Obcy- 60 godzin, III lub IV rok (po otwarciu przewodu) zakończony zaliczeniem lub 

egzaminem.  

Minimum punktacji ECTS ustalone na poziomie zaliczenia.  

 

4. Warsztaty doktoranckie – 48 godzin; I – III rok studiów; 16 godzin w ciągu roku 

akademickiego. Warsztaty odbywać się będą jeden raz w semestrze. Trwać będą 1 tydzień. Złoży 

się na nie seria 4 spotkań wykładowych lub konwersatoryjnych po 2 godziny wykładowe każde 

(od poniedziałku do czwartku) oraz sprawdzian wiadomości na ocenę (piątek). Szczegółowy 

program, literatura i harmonogram warsztatów będzie podawany na początku każdego semestru.  

Minimum punktacji ECTS ustalone na poziomie zaliczenia warsztatów.  

 



5. Seminarium dodatkowe lub wykład monograficzny – 60 godzin; I – II rok studiów zakończone 

zaliczeniem. Wybór spośród zajęć rekomendowanych przez poszczególne jednostki Wydziału lub 

ustalony z promotorem/opiekunem doktoranta.  

Punktacja ECTS ustalona na poziomie zaliczenia wykładu.  

 

6. Komisyjny egzamin doktorski z dziedziny kierunkowej przewidziany procedurą postępowania 

w przewodzie doktorskim.  

 

7. Komisyjny egzamin doktorski z przedmiotu wybranego przewidziany procedurą postępowania 

w przewodzie doktorskim. Przedmiot wybrany do komisyjnego egzaminu doktorskiego nie musi 

być identyczny ze zrealizowanym w ramach wypełniania obowiązku określonego w punkcie 2.  

 

8. Komisyjny egzamin doktorski z języka obcego przewidziany procedurą postępowania w 

przewodzie doktorskim.  

 

9. Hospitacje zajęć dydaktycznych, 10h godzin. Zaliczenie wpisuje promotor/opiekun naukowy.  

 

10. Dydaktyka – zgodnie ze stosownymi regulacjami doktorant pobierający stypendium jest 

zobowiązany do bezpłatnego przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w liczbie do 90 godzin  

w trakcie roku akademickiego o ile zostanie o to poproszony przez władze Instytutu. Doktorant 

nie pobierający stypendium jest zobowiązany do bezpłatnego przeprowadzenia zajęć 

dydaktycznych w liczbie do 60 godzin trakcie roku akademickiego o ile zostanie o to poproszony 

przez władze Instytutu 

 

11. Otwarcie przewodu doktorskiego do końca 6 semestru (III roku) studiów.  

 

12. Do 30 czerwca każdego roku akademickiego składanie rocznego sprawozdania z postępów 

pracy nad doktoratem według formularza wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora pracy 

doktorskiej. 

 

 

 

 

 

 



Tabela:1 Proponowany rozkład zajęć obowiązkowych – kanon (wariant I) 

 

Przedmiot  I rok  II rok  III rok  IV rok  Razem  

1. Seminarium doktoranckie, 

konsultacje 
30 (10)  30 (10)  30 (10)  30 (10)  120  

2.Przedmiot wybrany -  -  30  30  60  

3. Język obcy -  -  60  -  60  

4.Warsztaty 16  16  16  -  48  

5. Seminarium dodatkowe, 

wykład monograficzny 
30  30  -  -  60  

6. Komisyjny egzamin 

doktorski z dziedziny 

kierunkowej 

-  -  -  X  X  

7. Komisyjny egzamin 

doktorski z przedmiotu 

wybranego 

-  -  -  X  X  

8. Komisyjny egzamin 

doktorski z języka 

wybranego 

-  -  X  -  X  

9. Hospitacje 10 -  -  -  10  

10. Dydaktyka 
Min. 0 h w okresie I-IV – 

Max 90 h. w ciągu roku  
                  30* 

11. Przewód doktorski 

Otwarcie przewodu 

doktorskiego do końca 6 

semestru studiów  

  

Razem:  86  
76 (+30 

dydaktyki)  
136  60  388  

 

* lub w razie braku możliwości prowadzenia zajęć 30h hospitacji ponad 10 godzin z I roku 

 

 

 

 

 



Program Studiów – Wariant II 

Wykaz zajęć i obowiązków programowych: 

 

1. Seminarium doktoranckie lub indywidualne konsultacje z promotorem - 30 godzin seminarium 

lub 10 godzin indywidualnych konsultacji; I- IV r. 10 godzin konsultacji indywidualnych 

przyjmuje się za równoważne z 30 godzinami seminarium. Zaliczenie obowiązkowe dla każdego 

roku studiów wpisu dokonuje opiekun/promotor doktoranta.  

Punktacja ECTS – najwyższa wartość punktowa.  

 

2. Przedmiot Wybrany – 30 godzin; III lub IV rok (po otwarciu przewodu) zakończony 

zaliczeniem, egzaminem lub egzaminem doktorskim z przedmiotu wybranego do przewodu. 

Zaliczenie obowiązkowe w podanym wymiarze godzin wpisu dokonuje prowadzący zajęcia. 

Uznaje się zarówno zajęcia organizowane przez Wydział Historyczny lub Uniwersytet specjalnie 

dla studentów studiów doktoranckich jak i zajęcia wybrane w Uczelni przez doktorantów. W tym 

ostatnim przypadku Wydział nie pokrywa jednak kosztów uczestnictwa w zajęciach.  

Minimum punktacji ECTS ustalone na poziomie zaliczenia.  

 

3. Warsztaty doktoranckie – 32 godziny; I i II rok studiów; 16 godzin w ciągu roku 

akademickiego. Warsztaty odbywać się będą jeden raz w semestrze. Trwać będą 1 tydzień. Złoży 

się na nie seria 4 spotkań wykładowych lub konwersatoryjnych po 2 godziny wykładowe każde 

(od poniedziałku do czwartku) oraz sprawdzian wiadomości na ocenę (piątek). Szczegółowy 

program, literatura i harmonogram warsztatów będzie podawany na początku każdego semestru.  

Minimum punktacji ECTS ustalone na poziomie zaliczenia warsztatów.  

 

4. Język Obcy- 60 godzin, III lub IV rok (po otwarciu przewodu) zakończony egzaminem 

zaliczeniem, egzaminem lub egzaminem doktorskim z języka obcego.  

Minimum punktacji ECTS ustalone na poziomie zaliczenia.  

 

5. Komisyjny egzamin doktorski z dziedziny kierunkowej przewidziany procedurą postępowania 

w przewodzie doktorskim.  

 

6. Komisyjny egzamin doktorski z przedmiotu wybranego przewidziany procedurą postępowania 

w przewodzie doktorskim. Przedmiot wybrany do komisyjnego egzaminu doktorskiego nie musi 

być identyczny ze zrealizowanym w ramach wypełniania obowiązku określonego w punkcie 2.  

 



7. Komisyjny egzamin doktorski z języka obcego przewidziany procedurą postępowania w 

przewodzie doktorskim.  

 

8. Hospitacje zajęć dydaktycznych, 30 godzin w ciągu studiów. Zaliczenie wpisuje 

promotor/opiekun naukowy  

 

9. Otwarcie przewodu doktorskiego do końca 6 semestru (III roku) studiów.  

 

10. Do 30 czerwca każdego roku akademickiego składanie rocznego sprawozdania z postępów 

pracy nad doktoratem według formularza wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora pracy 

doktorskiej. 

 

Tabela 2: Proponowany rozkład zajęć obowiązkowych – kanon (wariant II) 

Przedmiot  I rok  II rok  III rok  IV rok  Razem  

1. Seminarium / konsultacje 30 (10)  30 (10)  30 (10)  30 (10)  120  

2. Przedmiot wybrany  -  -  -  30  30  

3. Warsztaty  16  16  -  -  32  

4. J. obcy  -  -  60  -  60  

5. Komisyjny egzamin 

doktorski z dziedziny 

kierunkowej  

-  -  -  X  X  

6. Komisyjny egzamin 

doktorski z przedmiotu 

wybranego  

-  -  -  X  X  

7. Komisyjny egzamin 

doktorski z j. obcego  
-  -  -  X  X  

8. Hospitacje  10  10  10  -  30  

9. Otwarcie przewodu doktorskiego  

Otwarcie przewodu 

doktorskiego do końca 

6 semestru studiów  

X  

Razem:  56  56  130  60  272  

 



Zaliczenie roku 

 

Zaliczenie roku studentom realizującym program studiów w wariancie I lub wariancie II następuje 

według tabel punktacji ECTS po zdobyciu minimum punktów przypisanych do poszczególnych 

lat studiów (zob. Tabele 3 i 4).  Lista rankingowa tworzona jest przez kierownika studiów w 

oparciu o sprawozdania roczne i wpisy do indeksów doktorantów Wydziału według zasad 

określonych przez Radę Wydziału Historycznego UJ. (zob. Zasady oceny doktorantów – na 

stronie domowej Wydziału). 

Uwaga (dotyczy wszystkich doktorantów, również przyjętych przed rokiem akademickim 

2006/2007) 

Zaliczenie trzeciego roku studiów jest możliwe jedynie w przypadku otwarcia przewodu 

doktorskiego przed upływem terminu zakończenia tego roku. Zaliczenie każdego roku studiów 

jest możliwe tylko pod warunkiem złożenia rocznego sprawozdania z postępów pracy naukowej 

nad doktoratem z pozytywną opinią opiekuna naukowego/promotora pracy doktorskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punktacja ECTS 

 

Konsultacje indywidualne prowadzone przez opiekuna: 10 godz. = 6 pkt.  

Seminaria doktoranckie prowadzone przez opiekuna: 30 godz. = 6 pkt.  

Egzamin doktorski z dziedziny kierunkowej 6 pkt  

Kurs z przedmiotu wybranego zakończony komisyjnym egzaminem doktorskim (do przewodu 

doktorskiego) 60 godz. = 6 pkt  

Kurs z przedmiotu wybranego zakończony komisyjnym egzaminem doktorskim (do przewodu 

doktorskiego) 30 godz. = 4 pkt  

Seminaria doktoranckie wybrane przez doktoranta jako uzupełniające: 30 godz. = 4 pkt  

Warsztaty dla doktorantów zakończone oceną 8 godz. = 4 pkt 

Język obcy zakończony komisyjnym egzaminem doktorskim (do przewodu doktorskiego) 60 

godz. = 4 pkt  

Seminaria magisterskie wybrane przez doktoranta jako uzupełniające: 30 godz.= 3 pkt  

Warsztaty dla doktorantów bez oceny 8 godz. = 2 pkt 

Kurs z przedmiotu wybranego zakończony egzaminem 30 godz. = 2 pkt  

Wykład mono zakończony egzaminem 30 godz.= 2 pkt  

Język obcy zakończony egzaminem 60 godz. = 2 pkt  

Język obcy zakończony zaliczeniem 30 godz. = 1 pkt  

Wykład mono zakończony zaliczeniem 30 godz = 1 pkt  

Kurs z przedmiotu wybranego zakończony zaliczeniem 30 godz. = 1 pkt  

 

Tabela 3: Minimum punktów ECTS uprawniające do zaliczenia kolejnych lat studiów (wariant I) 

Przedmiot I rok II rok III rok IV rok Razem 

1.Seminarium / konsultacje  6 pkt  6 pkt  6 pkt  6 pkt  24 pkt  

2.Przedmiot wybrany  0  0  1 pkt  1 pkt  2 pkt  

3.Warsztaty  2 pkt  2 pkt  2 pkt  0  6 pkt  

4. Język obcy  0  0  2 pkt  0  2 pkt  

5. Wykład monograficzny / 

seminarium  
1 pkt  2 pkt  0  0  3 pkt  

Razem:  9 pkt  10 pkt  11 pkt  7 pkt  37 pkt  

 

 



Tabela 4: Minimum punktów ECTS uprawniające do zaliczenia kolejnych lat studiów (wariant II) 

Przedmiot  I rok  II rok  III rok  IV rok  Razem  

1. Seminarium / konsultacje 6 pkt  6 pkt  6 pkt  6 pkt  24 pkt  

2. Przedmiot wybrany  0  0  0  2 pkt  2 pkt  

3. Warsztaty  2 pkt  2 pkt  0  0  4 pkt  

4. Język obcy  -  -  4 pkt  -  4 pkt  

Razem:  8 pkt  8 pkt  10 pkt  8 pkt  34 pkt  

 

 

Ukończenie studiów 

 

Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ jest zrealizowanie 

minimum programowego oraz wypełnienie wszystkich podanych tu obowiązków programowych. 

W przypadku indywidualnych programów studiów (dotyczy doktorantów przyjętych przed 

rokiem akademickim 2006/7) zrealizowanie przyjętego i zaakceptowanego przez opiekuna 

naukowego/promotora indywidualnego programu studiów oraz wypełnienie rygorozów 

nałożonych przez regulamin studiów i procedury postępowania w przewodzie doktorskim.  

 

Opracował: prof. dr hab. Krzysztof  Zamorski  

Kraków, 22 czerwca 2007 r. 


