75.0200.70.2022
Zarządzenie nr 81
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 9 czerwca 2022 roku
w sprawie:

zmiany zarządzenia nr 60 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca
2019 roku w sprawie utworzenia programów doktorskich w Szkole
Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 11 Regulaminu
Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, którego tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do
uchwały nr 18/III/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie zmiany w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych stanowiącym
załącznik nr 1 do uchwały nr 27/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych,
zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 60 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2019 roku w sprawie
utworzenia programów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych wprowadza
się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 w tabeli „Blok 3 Kształcenie specjalizacyjne – zaawansowane
kompetencje badawcze niezbędne do realizacji indywidualnego planu badawczego
i przygotowania rozprawy doktorskiej” wiersz „Praca indywidualna” otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) w załącznikach nr 2–8 w tabeli „Blok 3 Kształcenie specjalizacyjne – zaawansowane
kompetencje badawcze niezbędne do realizacji indywidualnego planu badawczego
i przygotowania rozprawy doktorskiej” wiersz „Praca nad przygotowaniem
i realizacją indywidualnego planu badawczego” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Rektora UJ
Prorektor UJ ds. badań naukowych

Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 81 Rektora UJ z dnia 9 czerwca 2022 r.

Moduł

Praca indywidualna

Kurs/aktywność

Indywidualna praca z
Promotorem/Promotorami

Godz.

ECTS

Rok

Semestr

BRAK

I–III

I–VI

30 h/rok

3 ECTS

IV

VII–VIII

Forma zajęć

Efekty uczenia się

konsultacje,
seminarium
doktorskie, tutorial

W1, U1, K1

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 81 Rektora UJ z dnia 9 czerwca 2022 r.

Moduł

Kurs/aktywność

Godz.

ECTS

Rok

BRAK

I–III

Semestr

Indywidualna praca z
Promotorem/Promotorami

30 h/rok

planu badawczego
3 ECTS

IV

Efekty uczenia się

konsultacje,
seminarium
doktorskie, tutorial

W1, U1, K1

I–VI

Praca nad przygotowaniem
i realizacją indywidualnego

Forma zajęć

VII–VIII

