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Uchwała Rady Interdyscyplinarnych Humanistycznych 

Studiów Doktoranckich UW 

z dnia 07 lipca 2014 roku  

w sprawie programu i planu  

Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów 

Doktoranckich UW 

Na podstawie §8-11 Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie 

Warszawskim (OBWIESZCZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 494 

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w spr awie uchwalenia 

Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim ) Rada Programowa 

Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich UW uchwala  program i 

plan  Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich UW  

o treści jak następuje : 

Uwagi wstępne 
 

§1. Podstawy organizacyjne i programowe określa Regulamin Studiów 

Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Uchwała Nr 494 Senatu Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2014 r.).  

§2. Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie UW (dalej IHSD) 

mają charakter interdyscyplinarny i są wynikiem współpracy trzech Wydziałów Uniwersytetu 

Warszawskiego: Wydziału Filozofii i Socjologii, Wydziału Historycznego oraz Wydziału 

Polonistyki. 

§3. W ramach IHSD  prowadzone są studia doktoranckie na kierunkach: 

archeologia, bibliologia i informatologia, etnologia i antropologia kulturowa, filozofia, 

historia, historia sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o 

sztuce, socjologia.  

§4. Za organizację studiów doktoranckich oraz realizację programu odpowiada 

Rada Programowa Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich UW oraz 

- bezpośrednio - kierownik IHSD, który w tym zakresie współpracuje z przedstawicielami 

władz Wydziału Filozofii i Socjologii, Wydziału Historycznego oraz Wydziału Polonistyki.  
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§5. Przyjmuje się, że studia IHSD kończą się obroną przygotowanej przez 

doktoranta rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk 

humanistycznych lub doktora nauk społecznych.  

§6. Studia IHSD są prowadzone w trybie niestacjonarnym i trwają 4 lata.  

§7. Doktorant zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Uczelni oraz 

Regulaminu Studiów obowiązującego w Uczelni i jednostce organizacyjnej Uczelni 

prowadzącej dany kierunek studiów. Akty te zamieszczone są na stronie www.uw.edu.pl 

§8. Doktorant zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania postanowień 

przedłożonej mu „Umowy o warunkach odpłatności za studia w Uniwersytecie 

Warszawskim”  

Efekty kształcenia na studiach doktoranckich. 
 

§9. Edukacja w ramach IHSD jest zbieżna z Misją Uniwersytetu Warszawskiego, a 

w szczególności odnosi do postulatów jedności nauki i nauczania  - kreowania społeczności 

uczonych, która współpracuje w ramach różnorodnych projektów naukowych.  

Celem studiów IHSD  jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy specjalizacyjnej w 

obszarze prowadzonych przez nich badań a zarazem ogólnego wykształcenia z zakresu nauk 

humanistycznych lub społecznych, które pozwoliłoby im na prowadzenie badań naukowych 

na najwyższym poziomie oraz było podstawą dalszego rozwoju kariery naukowej. Uczestnicy 

studiów prowadząc działalność naukową, publikując wyniki badań, uczestnicząc w procesie 

dydaktycznym włączają się czynnie  w aktywność społeczną i obywatelską Uniwersytetu, 

której zadaniem jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim 

tym, którzy mają do tego prawo oraz  kształtowania elit intelektualnych społeczeństwa 

opartego na wiedzy.  

Założenia te są wypełniane w toku studiów nie tylko poprzez realizacje programu 

studiów, ale również dzięki współpracy z opiekunem naukowym, która przebiera postać 

relacji mistrz-uczeń. Pozwala to na pogłębienie zrozumienia zasad, które powinny 

towarzyszyć pracy naukowej oraz na przekazywanie doświadczenia starszych pracowników 

naukowych młodszym, co nie jest w pełni możliwe jedynie w czasie zajęć dydaktycznych. 

Realizacja tych koncepcji znajduje odzwierciedlenie w opracowanych zasadach 

programu studiów IHSD.  

§10. Efekty kształcenia, którymi powinien wykazać się absolwent kończący ten 

kierunek studiów przedstawiają się następująco. 
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Wiedza 
§10.1. Doktorant uzyskuje wiedzę o charakterze podstawowym  na temat 

najnowszych kierunków i tendencji we współczesnych badaniach nauk humanistycznych 

lub społecznych oraz o charakterze szczegółowym w obszarze lub subdyscyplinie, w 

której mieszczą się jego badania własne.  

§10.2 Doktorant zdobył  wszechstronne wykształcenie w zakresie stosowania i 

wykorzystywania  różnych metod badawczych 

§10.3 Doktorant zna prawne i etyczne aspekty działalności badawczej, w tym metody 

przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań formie pisemnej i ustnej 

§10.4 Doktorant ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć 

dydaktycznym w zakresie wybranej przez siebie dyscypliny  

§10.5  Doktorant opanował umiejętności korzystania z różnego rodzaju źródeł zarówno 

polskojęzycznych jak i obcojęzycznych, potrafi dokonać  selekcji i interpretacji znalezionych 

informacji.   

Umiejętności 
§10.6  Doktorant potrafi prawidłowo formułować hipotezy badawcze i prowadzić 

argumentację naukową.  

§ 10.7  Doktorant potrafi w sposób właściwy metodologicznie zaplanować i przeprowadzić 

projekt badawczy  

§ 10.8 Doktorant potrafi w ramach prowadzonych badań  nawiązać współpracę z innymi 

naukowcami w kraju i za granicą w celu poprawy jakości realizowanych projektów oraz 

zwiększania posiadanych kwalifikacji 

§ 10.9 Doktorant  opanował umiejętności klarowanej prezentacji swoich osiągnięć i 

koncepcji oraz prowadzenia dokumentacji wyników prac badawczych, przygotowywania 

publikacji naukowych w sposób respektujący prawa autorskie 

§ 10.10 Doktorant jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób 

poprawny metodologicznie  

Kompetencje personalne i społeczne  
§ 10.11 Doktorant rozwinął gotowość do podejmowania nowych wyzwań naukowych. 

§ 10.12  Doktorant przestrzega zasad etyki prowadzenia badań naukowych oraz 

uczestniczy w podtrzymywaniu etosu środowiskowego i zawodowego. 

§ 10.13  Doktorant zdaję sobie sprawę z konieczności ciągłego podnoszenia 

kwalifikacji poprzez śledzenie publikacji naukowych oraz angażowanie się w dyskusję 

naukową. 
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§ 10.14 Doktorant  dąży do głębokiego zrozumienia procesów zachodzących w 

otaczającym go świecie, wykazując się przy tym samodzielnym myśleniem oraz 

kreatywnością w rozwiązywaniu napotkanych problemów.  

§ 10.15 Doktorant rozumie potrzebę popularyzacji wyników nauki oraz prowadzenia 

działalności dydaktycznej.  

§ 10.16 Doktorant dostrzega problemy związane z prowadzeniem rzetelnej debaty 

naukowej i społecznej, która uwzględniałaby różnorodność poglądów oraz perspektyw i 

podejmuje starania, aby zwiększyć poziom merytoryczny prowadzonych dyskursów.  

Program zajęć dydaktycznych 
 

§11. Warunkiem rejestracji na kolejny rok studiów jest: 

§11.1  uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów zgodnie z  

programem danego roku studiów, 

§11.2 terminowe złożenie rocznego sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich 

i pozytywna ocena tego sprawozdania przez opiekuna naukowego oraz kierownika studiów, 

§11.3 terminowe złożenie sprawozdania z krajowych lub zagranicznych stażów albo 

badań prowadzonych w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. 

§12. Ramowy program studiów (przedstawiony jest  również w Tabeli 1) .obejmuje 

ogólną liczbę godzin( wykłady, konwersatoria, seminaria dla doktorantów): 355 

godzin/ 45 punktów ECTS w ciągu 4 lat studiów:  

 Seminarium doktoranckie - 120 g. / 20 pkt ECTS, 

 Historia i metodologia badań w naukach humanistycznych i społecznych 90 g. / 6 pkt 

ECTS, 

 Przedmiot do wyboru - warsztat z zakresu organizacji prowadzenia badań w naukach 

humanistycznych lub społecznych. (do realizacji w trakcie pierwszych czterech 

semestrów studiów) 30 g./ 6 pkt ECTS 

 Dydaktyka i metodyka szkoły wyższej - 15 g. / 5 pkt ECTS , 

 Przedmioty ogólnouniwersyteckie- 60 g. / 4 pkt ECTS,  

 Język obcy (fakultatywnie i na zasadach dofinansowania obecnie obowiązujących), 

 Praktyki dydaktyczne – min. 40 g./ 4 pkt ECTS – min. 10 g./rocznie 

§13. Szczegółowy program zajęć odpowiadający wytycznym wskazanym w 

ramowym programie studiów ustalany jest przez Kierownika IHSD.  
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§14. Doktorant, który zaliczył lub zdał wszystkie przewidziane programem studiów 

przedmioty otrzymuje świadectwo ukończenia studiów doktoranckich.   

§15.  Tryb i warunki uzyskania stopnia naukowego doktora określa Ustawa o 

stopniach i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 roku (Dz.U. Nr 65, poz.595 z 

późn. zmianami). 

 

Postanowienia końcowe  
§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku. Punktacja ECTS 

odnosi się  do doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015.   

§17. Tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały Rady Programowej 

Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich podjęte w sprawie 

planu i programu studiów doktoranckich.  
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 Zał 1. Tabela 1. Ramowy program studiów  

Lp. Nazwa przedmiotu Typ zajęć Liczba 

godzin 

Rodzaj 

zal. po 

sem. 

I rok II rok III rok IV rok Punkty 

ECTS Sem. 

1 

Sem. 

2 

Sem. 

3 

Sem. 

4 

Sem. 

5 

Sem. 

6 

Sem. 

7 

Sem. 

8 

1. Seminarium 

doktoranckie 

seminarium 120 Zal. (po 

każdym 

sem.) 

15 15 15 15 15 15 15 15 20 

2. Historia i metodologia 

badań w naukach 

humanistycznych i 

społecznych 

konwersatorium 

/wykład 

90 Zal. na 

stopień 

po 

każdym  

sem. 

15 15 15 15 15 15   6 

3. Przedmiot do wyboru 

- warsztat z zakresu 

organizacji 

prowadzenia badań w 

naukach 

humanistycznych lub 

społecznych 

warsztat (**do 

realizacji w 

wymiarze 30 

godz.  do końca 4 

semestru 

studiów) 

30 Egz. po 

1, 2, 3, 

lub 4 

sem. 

** 15 **15 ** **     6 

4. Dydaktyka i metodyka 

szkoły   

wyższej 

warsztat 15 Zal. na 

stopień 

 15       5 

5. Przedmioty 

ogólnouniwersyteckie 

konwersatorium 

/wykład 

60 Zal. 15 15 15 15     4 

6. Język obcy  0          0 

7. Praktyki  Min. 40 

godz. w 

czasie 

toku 

studiów 

  Min. 

10 

 Min. 

10 

 Min. 

10 

 Min. 

10 

4 

Razem 355  145 100 70 40 45 

 


