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Załącznik nr 2 
Stacjonarne studia doktoranckie 

na 
Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KA 

– plan i program studiów 
 

 

 

Założenia ogólne: 

 

Studia trwają VIII semestrów, do zaliczenia wymagają uzyskania 44 pkt ECTS przy czym: 

- 30 pkt ECTS to część A – przedmioty obligatoryjne, wspólne dla specjalności Prawo i Nauki o 

Polityce,  

- 10 pkt ECTS to część B – przedmioty fakultatywne, właściwe dla specjalności Prawo i Nauki o 

Polityce. 

- 4 pkt ECTS to część C - moduł obowiązkowy do zaliczenia w wymiarze wskazanym w planie, 

właściwe dla specjalności Prawo i Nauki o Polityce. 

 

 

Jednocześnie do zaliczenia IV semestru wymagane jest złożenie wniosku o otwarcie przewodu 

doktorskiego. Natomiast do zaliczenia VIII semestru wymagane jest zaliczenie egzaminów 

doktorskich oraz przedstawienie i obrona pracy doktorskiej. 
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Część A 

– przedmioty obligatoryjne,  
wspólne dla specjalności Prawo i Nauki o Polityce 

 
I rok 
Semestr I  
 

Lp. Przedmiot Prowadzący Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

ECTS 
Sposób 

zaliczenia 
Uwagi 

1. Seminarium 
doktorskie 

wykaz jako 
załącznik 5 

seminarium 30 2 zaliczenie  

3. Elektroniczne 
bazy  

Dr Luiza 
Stachura 

warsztaty/ 
konwersatoriu
m 

15 1 zaliczenie  

4. Podstawy 
metodologii 
nauk 

Prof. dr hab. 
Adam Grobler 

wykład 
/ćwiczenia 

30 (w) 
15 (ćw) 

1 egzamin 
/zaliczenie 

 

    95 4   

 
 
Semestr II  
 

Lp. Przedmiot Prowadzący Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

ECTS 
Sposób 

zaliczenia 
Uwagi 

1. Seminarium 
doktorskie 

wykaz jako 
załącznik 5 

seminarium 30 2 zaliczenie  

2. Elementy 
socjologii 

Prof. dr hab. 
Hieronim 
Kubiak 

wykład 
 

30 1 egzamin  

3. Elementy 
statystyki 

Prof. dr hab. 
Grzegorz 
Babiński 

wykład 
/ćwiczenia 

30 (w) 
15 (ćw) 

1 egzamin 
/zaliczenie 

 

    105 4   
 

 

RAZEM I rok =   8  ECTS 
 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

II rok 
 Semestr III  
 

Lp. Przedmiot Prowadzący Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

ECT
S 

Sposób 
zaliczenia 

Uwagi 

1. Seminarium 
doktorskie 

wykaz jako 
załącznik 5 

seminarium 30 2 zaliczenie  

2. Warunki 
prowadzenia i 
finansowania 
badań 
naukowych 

Prof. dr hab. 
Rajmund 
Mydel 

Konwersator
ium/ 
warsztaty 

15 (k) 
15 (w) 

1 zaliczenie  

3. Filozofia Prof. dr hab. 
Adam Grobler 

wykład 30 2 zaliczenie na 
ocenę 

 

    90 5   

 
 
II rok 
 Semestr IV 
  

Lp. Przedmiot Prowadzący Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

ECTS 
Sposób 

zaliczenia 
Uwagi 

1. Seminarium 
doktorskie 

wykaz jako 
załącznik 5 

seminarium 30 2 zaliczenie  

2. Przygotowanie i 
redakcja tekstu 
naukowego 

mgr Halina 
Baszak- Jaroń 

Konwersatorium/ 
warsztaty 

15 (k) 
15 (w) 

1 zaliczenie  

3. Filozofia nauki Prof. dr hab. 
Jan Woleński 

wykład 30 2 Zaliczenie 
na ocenę 

 

4. Język obcy C1 SJO  30 1 zaliczenie  

    120 6   
 

 

RAZEM II rok =  11  ECTS 

 

otwarcie przewodu doktorskiego 
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III rok 

Semestr V 
 

Lp. Przedmiot Prowadzący Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

ECTS 
Sposób 

zaliczenia 
Uwagi 

1. Seminarium 
doktorskie 

wykaz jako 
załącznik 5 

seminarium 30 2 zaliczenie  

2. Prawo 
autorskie 

Prof. nadzw. dr 
hab. Mariusz 
Załucki 

wykład 15 1 egzamin  

3. Ekonomia Prof. nadzw. dr 
hab. Eugeniusz 
Pluciński 

wykład 30   przedm. II 
semestralny 

4. Język obcy 
C1 

SJO  30 1 zaliczenie  

    105 4   
 

 

 

 

 

III rok 
Semestr VI 
 

Lp. Przedmiot Prowadzący Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

ECTS 
Sposób 

zaliczenia 
Uwagi 

1. Seminarium 
doktorskie 

wykaz jako 
załącznik 5 

seminarium 30 2 zaliczenie  

3. Ekonomia Prof. dr hab. 
Eugeniusz 
Pluciński 

wykład 30 2 Zaliczenie 
na ocenę 

 

4. Język obcy 
C1 

SJO  30 1 zaliczenie  

    90 5   
 

 

 

RAZEM III rok =   9  ECTS 
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IV rok 

Semestr VII 
 

Lp. Przedmiot Prowadzący Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

ECTS 
Sposób 

zaliczenia 
Uwagi 

1. Seminarium 
doktorskie 

wykaz jako 
załącznik 5 

seminarium 30 2 zaliczenie  

    30 2   

 
IV rok 
Semestr VIII 
 

Lp. Przedmiot Prowadzący Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

ECTS 
Sposób 

zaliczenia 
Uwagi 

1. Seminarium 
doktorskie 

wykaz jako 
załącznik 5 

seminarium 30 2 zaliczenie  

    30 2   
 

 

RAZEM IV rok =   4  ECTS 

 

zaliczenie egzaminów doktorskich oraz złożenie i obrona pracy doktorskiej  
 

 

 

 

 

                                                                                                                      

RAZEM część A (obligatoryjna) 30 ECTS / 665 h  

RAZEM część B (fakultatywna/specjalnościowa) 10 ECTS / co najmniej 15 

godz. z zachowaniem podziału na część B1 i B2 

RAZEM część C (obligatoryjna) praktyki 1 pkt ECTS /co najmniej 10 godzin 

rocznie (łącznie za I -IV rok studiów - 4 pkt ECTS)/40-360 godzin 
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Część B 
– przedmioty fakultatywne, właściwe dla specjalności Prawo. 

 

 

Przedmioty w obrębie specjalności/fakultatywne wymagają uzyskania 10 pkt ECTS. Ze względów 

organizacyjnych wskazane przyjęcie obowiązku realizacji w toku całych czteroletnich 

stacjonarnych studiów doktoranckich bez przyporządkowania do konkretnych semestrów 

(kolejność według wyboru studenta). Część B składa się z dwóch modułów: 

B1) zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada  

5 pkt ECTS przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-

rozwojowym; 

B2) zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne których wymiar odpowiada  

5 pkt ECTS przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich w uczelni do 

wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 

Wśród wybranych przedmiotów fakultatywnych z modułów B1 i B2, nie mogą być przedmioty, 

które doktorant zaliczył w czasie studiów. 

Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin objętych programem studiów. 

W praktyce obejmuje, to wybór dwóch przedmiotów, z których jeden został zrealizowany w 

zakresie modułu B1, a drugi w zakresie modułu B2 z aktualnego programu studiów magisterskich  

pogłębiających wiedzę doktoranta. Każdy przedmiot z modułu B1 i B2 to wartość 5 pkt ECTS. 

Łączny wymiar godzin przedmiotów zakwalifikowanych do modułu B1 i B2 to co najmniej 15 

godzin. 

Zasady przeprowadzania zajęć oraz egzaminowania odbywają się według formuły ustalonej dla 

doktoranta. Wykaz przedmiotów fakultatywnych w ramach modułów B1 i B2 stanowi osobny 

załącznik nr 6. 

Część C 

– praktyki 

właściwe dla specjalności Prawo  
 

Wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczestników studiów 

doktoranckich prowadzonych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu dla doktorantów 

kształcących się na studiach doktoranckich w uczelni, nie może być mniejszy niż 10 oraz większy 

niż 90 godzin rocznie. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, 



 7 

prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony  

z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Praktyki  

Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący 
Liczba 

godzin 
ECTS 

Sposób 

zaliczenia 
Uwagi 

1. Prowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych w 

uczelni lub 

uczestniczenie w 

ich prowadzeniu  

Rodzaj zajęć oraz 

sposób zaliczenia 

praktyk doktorant 

uzgadnia z 

opiekunem 

naukowym.  

Opiekun potwierdza 

odbycie praktyki. 

 

10-90 

godz. /rok 

1 pkt 

ECTS/10h-

90h 

Zaliczenie 

po II 

semestrze/ 

roczne/ 

 

2. Prowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych w 

uczelni lub 

uczestniczenie w 

ich prowadzeniu 

Rodzaj zajęć oraz 

sposób zaliczenia 

praktyk doktorant 

uzgadnia z 

opiekunem 

naukowym.  

Opiekun potwierdza 

odbycie praktyki. 

 

10-90 

godz. /rok 

1pkt 

ECTS/10h-

90h  

Zaliczenie 

po IV 

semestrze 

/roczne/ 

 

3. Prowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych w 

uczelni lub 

uczestniczenie w 

ich prowadzeniu 

Rodzaj zajęć oraz 

sposób zaliczenia 

praktyk doktorant 

uzgadnia z 

opiekunem 

naukowym.  

Opiekun potwierdza 

odbycie praktyki 

10-90 

godz. /rok 

1 pkt 

ECTS/10h-

90h 

Zaliczenie 

po VI 

semestrze 

/roczne/ 

 

4. Prowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych w 

uczelni lub 

uczestniczenie w 

ich prowadzeniu 

Rodzaj zajęć oraz 

sposób zaliczenia 

praktyk doktorant 

uzgadnia z 

opiekunem 

naukowym.  

Opiekun potwierdza 

odbycie praktyki 

10-90 

godz. /rok 

1 pkt 

ECTS/10h-

90h 

Zaliczenie 

po VIII 

semestrze 

/roczne/ 

 

   40-360 4 zaliczenie  
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Część B 

– przedmioty fakultatywne, właściwe dla specjalności Nauki o Polityce  
 

Przedmioty w obrębie specjalności/fakultatywne wymagają uzyskania 10 pkt ECTS. Ze względów 

organizacyjnych wskazane przyjęcie obowiązku realizacji w toku całych czteroletnich 

stacjonarnych studiów doktoranckich bez przyporządkowania do konkretnych semestrów 

(kolejność według wyboru studenta). Część B składa się z dwóch modułów: 

B1) zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada  

5 pkt ECTS przygotowują doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-

rozwojowym; 

B2) zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne których wymiar odpowiada  

5 pkt ECTS przygotowują doktoranta kształcącego się na studiach doktoranckich w uczelni do 

wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 

Wśród wybranych przedmiotów fakultatywnych z modułów B1 i B2, nie mogą być przedmioty, 

które doktorant zaliczył w czasie studiów. 

Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin objętych programem studiów. 

W praktyce obejmuje, to wybór dwóch przedmiotów, z których jeden został zrealizowany w 

zakresie modułu B1, a drugi w zakresie modułu B2 z aktualnego programu studiów magisterskich  

pogłębiających wiedzę doktoranta. Każdy przedmiot z modułu B1 i B2 to wartość 5 pkt ECTS. 

Łączny wymiar godzin przedmiotów zakwalifikowanych do modułu B1 i B2 to co najmniej 15 

godzin. 

Zasady przeprowadzania zajęć oraz egzaminowania odbywają się według formuły ustalonej dla 

doktoranta. Wykaz przedmiotów fakultatywnych w ramach modułów B1 i B2 stanowi osobny 

załącznik nr 6. 
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Część C 

– praktyki 

właściwe dla specjalności Nauki o Polityce 

 

 
 

Wymiar praktyk, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczestników studiów 

doktoranckich prowadzonych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu dla doktorantów 

kształcących się na studiach doktoranckich w uczelni, nie może być mniejszy niż 10 oraz większy 

niż 90 godzin rocznie. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, 

prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony  

z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

 

 

 

 

 

Praktyki  

Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący 
Liczba 

godzin 
ECTS 

Sposób 

zaliczenia 
Uwagi 

1. Prowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych w 

uczelni lub 

uczestniczenie w 

ich prowadzeniu  

Rodzaj zajęć oraz 

sposób zaliczenia 

praktyk doktorant 

uzgadnia z 

opiekunem 

naukowym.  

Opiekun potwierdza 

odbycie praktyki. 

 

10-90 

godz. /rok 

1 pkt 

ECTS/10h-

90h 

Zaliczenie 

po II 

semestrze/ 

roczne/ 

 

2. Prowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych w 

uczelni lub 

uczestniczenie w 

ich prowadzeniu 

Rodzaj zajęć oraz 

sposób zaliczenia 

praktyk doktorant 

uzgadnia z 

opiekunem 

naukowym.  

Opiekun potwierdza 

odbycie praktyki. 

 

10-90 

godz. /rok 

1pkt 

ECTS/10h-

90h  

Zaliczenie 

po IV 

semestrze 

/roczne/ 

 

3. Prowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych w 

uczelni lub 

uczestniczenie w 

Rodzaj zajęć oraz 

sposób zaliczenia 

praktyk doktorant 

uzgadnia z 

opiekunem 

10-90 

godz. /rok 

1 pkt 

ECTS/10h-

90h 

Zaliczenie 

po VI 

semestrze 

/roczne/ 
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ich prowadzeniu naukowym.  

Opiekun potwierdza 

odbycie praktyki 

4. Prowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych w 

uczelni lub 

uczestniczenie w 

ich prowadzeniu 

Rodzaj zajęć oraz 

sposób zaliczenia 

praktyk doktorant 

uzgadnia z 

opiekunem 

naukowym.  

Opiekun potwierdza 

odbycie praktyki 

10-90 

godz. /rok 

1 pkt 

ECTS/10h-

90h 

Zaliczenie 

po VIII 

semestrze 

/roczne/ 

 

   40-360 4 zaliczenie  

 


