
 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH  

NA WYDZIALE PSYCHOLOGII I KOGNITYWISTYKI UAM  

OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 

(wspólny dla studiów w zakresie psychologii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach) 

 

Rodzaj zajęć Przedmiot L. godz.  ECTS 

 

Zaliczenie Rok 

1. Zajęcia 

obowiązkowe 

     

a. seminaria  Seminarium doktoranckie 30 rocznie 2 Zaliczenie na 

ocenę 

I-IV 

Razem: 8   

2. Zajęcia 

fakultatywne  

     

a. zajęcia rozwijające 

umiejętności 

dydaktyczne 

  

Kształcenie 

psychopedagogiczne 

Emisja głosu 

Dydaktyki szczegółowe  

29 

 

15  

18 

5 

 

1 

1 

Zaliczenie na 

ocenę 

Zaliczenie na 

ocenę 

Zaliczenie na 

ocenę 

I 

 

I 

 

I 

Razem: 7   

b. zajęcia rozwijające 

umiejętności zawodowe  

(przygotowujące 

doktoranta do pracy o 

charakterze badawczym 

lub badawczo-

rozwojowym) 

 

Organizacja i etyka badań 

naukowych 

 

Pozyskiwanie funduszy na 

badania naukowe  

 

Inne zajęcia przygotowujące 

do pracy naukowo-

badawczej 

16  

 

 

20 

 

 

wg oferty 

 

2 

 

 

2 

 

 

min. 2 

Egzamin 

 

 

Egzamin 

 

 

Zaliczenie na 

ocenę lub 

egzamin 

I 

 

 

II 

 

 

II-

IV 

 

Razem: min. 

6* 

  

c. zajęcia z dziedziny,  

w której prowadzone są 

badania naukowe przez 

doktoranta 

Współczesne kierunki badań  

w psychologii i 

kognitywistyce 

 

Inne zajęcia z dziedziny, w 

której prowadzone są 

badania naukowe przez 

doktoranta (wykłady  

instytutowe 

/wydziałowe/AMU-PIE) 

21 

 

 

 

wg oferty  

 

 

2  

 

 

 

min. 2 

Egzamin 

 

 

 

Zaliczenie na 

ocenę lub 

egzamin 

III 

 

 

 

II-

IV 

Razem: min. 

4* 

  

d. zajęcia z dziedziny 

innej niż ta, w której 

prowadzone są badania 

naukowe przez 

doktoranta 

(przygotowujące do 

Wykłady 

ogólnouniwersyteckie/AMU-

PIE  

 

wg oferty  2 Zaliczenie na 

ocenę lub 

egzamin 

III 
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Warunki konieczne zaliczenia poszczególnych lat studiów doktoranckich: 

1. zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów na danym roku; 

2.  uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora na temat postępów w pracy 

naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej; 

3. rok II: złożenie do rady dyscypliny właściwej dla kierunku studiów, nie później niż do 30 

czerwca drugiego roku studiów, konspektu rozprawy doktorskiej; 

4. rok III: otwarcie przewodu doktorskiego. 

 

 

 

 

 

egzaminu z dyscypliny 

dodatkowej 

3. Praktyki zawodowe Prowadzenie zajęć lub 

współuczestniczenie w 

prowadzeniu 

60-90   

rocznie  

Razem: 

240-360   

12  Zaliczenie na 

ocenę 

I-IV 

SUMA 43 - 45    

 

* Łącznie za zajęcia 2b i 2c  co najmniej 14 pkt ECTS (w tym 2 pkt na roku I oraz  co najmniej po 4 pkt  

na latach  II, III i IV)  

Ramy dla punktacji ECTS w skali 4 lat studiów doktoranckich 

na WPiK UAM 
 

Rodzaj zajęć Liczba pkt ECTS 

1. Zajęcia obowiązkowe  

a. seminaria  8 

2. Zajęcia fakultatywne   

a. zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne  7 

b. zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe   min. 6* 

c. zajęcia z dziedziny, w której prowadzone są badania naukowe  min. 4* 

d. zajęcia z dziedziny innej niż ta, w której prowadzone są badania 

naukowe 

2 

3. Praktyki zawodowe 12 

* Łącznie za zajęcia 2b i 2c  co najmniej 14 ECTS SUMA: 43 - 45 
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Efekty kształcenia dla studiów  doktoranckich w  zakresie  psychologii oraz w zakresie nauk  

o komunikacji społecznej i mediach prowadzonych w Instytucie Psychologii UAM 

od roku akademickiego 2017/2018 

 

I. Efekty kształcenia dla studiów w zakresie psychologii  

Kod 

składnika 

opisu 

Efekty kształcenia 

Po uzyskaniu stopnia doktora 

doktorant: 

Sposoby działań 

prowadzących do 

uzyskania efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

uzyskanych efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

P8S_WG Wykazuje wiedzę ogólną na  

zaawansowanym poziomie z zakresu 

psychologii oraz dyscyplin 

pokrewnych 
 

(E) Udział w zajęciach 

z dziedziny, w której 

prowadzone są badania 

naukowe przez 

doktoranta 

 

Samodzielne 

gromadzenie wiedzy 

ogólnej 

 

Egzamin  

 

 

 

Wykazuje orientację co do kierunków 

dociekań empirycznych i 

teoretycznych w psychologii oraz 

dyscyplinach pokrewnych  

 

(E) Udział w zajęciach 

z dziedziny, w której 

prowadzone są badania 

naukowe przez 

doktoranta 

 

Samodzielne 

gromadzenie wiedzy 

ogólnej  

 

Egzamin 

 

 

 

Egzamin doktorski 

Wykazuje znajomość specjalistycznej 

wiedzy z zakresu problematyki pracy 

doktorskiej  

(E) Udział w 

seminarium 

doktoranckim 

 

 

Samodzielne 

gromadzenie wiedzy 

specjalistycznej 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

 

 

Egzamin doktorski 

Posiada zaawansowaną wiedzę 

dotyczącą prowadzenia badań i 

tworzenia metaanaliz 

(E) Udział w zajęciach 

z dziedziny, w której 

prowadzone są badania 

naukowe przez 

doktoranta 

 

Egzamin 

P8S_WK Wykazuje wiedzę na temat 

fundamentalnych dylematów 

współczesnej cywilizacji  

(E) Udział w 

wykładach 

fakultatywnych 

 

Egzamin 

Wykazuje znajomość ekonomicznych, 

prawnych i innych istotnych 

uwarunkowań działalności badawczej 

 

(E) Udział w 

wykładach 

fakultatywnych 

Egzamin 

UMIEJĘTNOŚCI 
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P8S_UW Potrafi wyszukiwać i krytycznie 

analizować źródła naukowe  

(E) Udział w 

seminarium 

doktoranckim  

 

Prowadzenie badań 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora 

 

Potrafi rozwiązywać złożone i/lub 

nietypowe problemy naukowe  

 

Prowadzenie badań  

 

Dyskusje z 

promotorem 

 

 

Przygotowanie pracy 

doktorskiej 

Ocena postępu w 

badaniach naukowych 

przez opiekuna 

naukowego/ 

promotora 

 

Recenzje pracy 

doktorskiej 

 

Potrafi projektować i wykonywać 

złożone zadania naukowe i/lub 

praktyczne  

 

Prowadzenie badań 

 

 

 

 

Udział w projektach 

badawczych 

 

Praca doktorska 

Ocena postępu w 

badaniach naukowych 

przez opiekuna 

naukowego/promotora 

 

Opinia kierownika 

projektu  

 

Recenzje pracy 

doktorskiej  

 

P8S_UK Potrafi komunikować rezultaty swoich 

prac badawczych  

Przygotowanie plakatu/ 

wystąpienia 

konferencyjnego 

 

Przygotowanie raportu 

z  badań 

Przyjęcie 

plakatu/referatu na 

konferencję  

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

 

Potrafi tworzyć przeglądy literatury, 

syntezy oraz raporty z badań   

Przygotowanie 

publikacji 

 

Przygotowanie pracy 

Recenzja publikacji 

 

 

Recenzja pracy 

 

Potrafi napisać publikację naukową w 

języku ojczystym i/lub obcym  

 

Przygotowanie 

publikacji 

 

Recenzja publikacji 

P8S_UU Potrafi samodzielnie planować swój 

rozwój naukowy 

 

Wybór zajęć 

fakultatywnych oraz 

form aktywności 

naukowej 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

Potrafi stosować odpowiednie do 

charakteru zajęć dydaktycznych 

metody i techniki ich prowadzenia  

 

(E) Praktyka 

zawodowa 

Ocena kierującego 

praktyką 

/hospitującego zajęcia 

P8S_UO Potrafi planować i realizować Udział w projektach Ocena kierownika 
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indywidualne i zespołowe 

przedsięwzięcie badawcze  

badawczych 

 

 

Przygotowanie 

wniosku o 

dofinansowanie badań 

 

projektu 

 

 

Ocena poprawności 

wniosku 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P8S_KK Wykazuje krytyczne zrozumienie 

wkładu wyników własnej działalności 

badawczej i/lub twórczej w rozwój 

psychologii  

 

Udział w konferencjach 

 

Udział w seminarium 

doktoranckim 

 

Udział w wykładach  

instytutowych 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

 

 

Egzamin 

 

P8S_KO Ma świadomość obowiązku twórczego 

poszukiwania odpowiedzi na 

wyzwania współczesności i 

kształtowania wzorców postaw wobec 

nowych zjawisk i problemów  

 

Udział w seminarium 

doktoranckim 

 

Konsultacje z 

opiekunem naukowym/ 

promotorem 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

P8S_KR Wykazuje wrażliwość na kwestie 

etyczne w badaniach naukowych 

Udział w zajęciach 

przygotowujących do 

pracy badawczej 

 

Udział w projektach 

badawczych 

 

Udział w seminarium 

doktoranckim 

 

Ocena kierownika 

projektu 

 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

Znaczek (E)  oznacza przypisywanie punktów ECTS wskazanym zajęciom. 

P8S_WG - Wiedza: zakres i głębia/ kompletność perspektywy poznawczej i zależności 

P8S_WK - Wiedza: kontekst / uwarunkowania, skutki 

P8S_UW - Umiejętności: wykorzystywanie wiedzy / rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

P8S_UK - Umiejętności: komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 

naukowym i posługiwanie się j. obcym 

P8S_UO - Umiejętności: organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa 

P8S_UU - Umiejętności: uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych 

P8S_KK - Kompetencje: oceny / krytyczne podejście 

P8S_KO - Kompetencje: odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

P8S_KR - Kompetencje: rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 
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II. Efekty kształcenia dla studiów w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach 

 

Kod 

składnika 

opisu 

Efekty kształcenia 

Po uzyskaniu stopnia doktora 

doktorant: 

Sposoby działań 

prowadzących do 

uzyskania efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

uzyskanych efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

P8S_WG Wykazuje wiedzę ogólną na  

zaawansowanym poziomie z zakresu 

nauk o komunikacji  społecznej i 

mediach oraz dyscyplin pokrewnych 
 

(E) Udział w zajęciach 

z dziedziny, w której 

prowadzone są badania 

naukowe przez 

doktoranta 

 

Samodzielne 

gromadzenie wiedzy 

ogólnej 

 

Egzamin  

 

 

 

Wykazuje orientację co do kierunków 

dociekań empirycznych i 

teoretycznych w naukach o 

komunikacji społecznej i mediach oraz 

dyscyplinach pokrewnych  

 

(E) Udział w zajęciach 

z dziedziny, w której 

prowadzone są badania 

naukowe przez 

doktoranta 

 

Samodzielne 

gromadzenie wiedzy 

ogólnej  

 

Egzamin 

 

 

 

Egzamin doktorski 

Wykazuje znajomość specjalistycznej 

wiedzy z zakresu problematyki pracy 

doktorskiej  

(E) Udział w 

seminarium 

doktoranckim 

 

 

Samodzielne 

gromadzenie wiedzy 

specjalistycznej 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

 

 

Egzamin doktorski 

Posiada zaawansowaną wiedzę 

dotyczącą prowadzenia badań i 

tworzenia metaanaliz 

(E) Udział w zajęciach 

z dziedziny, w której 

prowadzone są badania 

naukowe przez 

doktoranta 

 

Egzamin 

P8S_WK Wykazuje wiedzę na temat 

fundamentalnych dylematów 

współczesnej cywilizacji  

(E) Udział w 

wykładach 

fakultatywnych 

 

Egzamin 

Wykazuje znajomość ekonomicznych, 

prawnych i innych istotnych 

uwarunkowań działalności badawczej 

 

(E) Udział w 

wykładach 

fakultatywnych 

Egzamin 

UMIEJĘTNOŚCI 
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P8S_UW Potrafi wyszukiwać i krytycznie 

analizować źródła naukowe  

(E) Udział w 

seminarium 

doktoranckim  

 

Prowadzenie badań 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora 

 

Potrafi rozwiązywać złożone i/lub 

nietypowe problemy naukowe  

 

Prowadzenie badań  

 

Dyskusje z 

promotorem 

 

 

Przygotowanie pracy 

doktorskiej 

Ocena postępu w 

badaniach naukowych 

przez opiekuna 

naukowego/ 

promotora 

 

Recenzje pracy 

doktorskiej 

 

Potrafi projektować i wykonywać 

złożone zadania naukowe i/lub 

praktyczne  

 

Prowadzenie badań 

 

 

 

 

Udział w projektach 

badawczych 

 

Praca doktorska 

Ocena postępu w 

badaniach naukowych 

przez opiekuna 

naukowego/promotora 

 

Opinia kierownika 

projektu  

 

Recenzje pracy 

doktorskiej  

 

P8S_UK Potrafi komunikować rezultaty swoich 

prac badawczych  

Przygotowanie plakatu/ 

wystąpienia 

konferencyjnego 

 

Przygotowanie raportu 

z  badań 

Przyjęcie 

plakatu/referatu na 

konferencję  

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

 

Potrafi tworzyć przeglądy literatury, 

syntezy oraz raporty z badań   

Przygotowanie 

publikacji 

 

Przygotowanie pracy 

Recenzja publikacji 

 

 

Recenzja pracy 

 

Potrafi napisać publikację naukową w 

języku ojczystym i/lub obcym  

 

Przygotowanie 

publikacji 

 

Recenzja publikacji 

P8S_UU Potrafi samodzielnie planować swój 

rozwój naukowy 

 

Wybór zajęć 

fakultatywnych oraz 

form aktywności 

naukowej 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

Potrafi stosować odpowiednie do 

charakteru zajęć dydaktycznych 

metody i techniki ich prowadzenia  

 

(E) Praktyka 

zawodowa 

Ocena kierującego 

praktyką 

/hospitującego zajęcia 

P8S_UO Potrafi planować i realizować 

indywidualne i zespołowe 

Udział w projektach 

badawczych 

Ocena kierownika 

projektu 
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przedsięwzięcie badawcze   

 

Przygotowanie 

wniosku o 

dofinansowanie badań 

 

 

 

Ocena poprawności 

wniosku 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P8S_KK Wykazuje krytyczne zrozumienie 

wkładu wyników własnej działalności 

badawczej i/lub twórczej w rozwój 

nauk o komunikacji społecznej i 

mediach  

Udział w konferencjach 

 

Udział w seminarium 

doktoranckim 

 

Udział w wykładach  

instytutowych 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

 

 

Egzamin 

P8S_KO Ma świadomość obowiązku twórczego 

poszukiwania odpowiedzi na 

wyzwania współczesności i 

kształtowania wzorców postaw wobec 

nowych zjawisk i problemów  

 

Udział w seminarium 

doktoranckim 

 

Konsultacje z 

opiekunem naukowym/ 

promotorem 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

P8S_KR Wykazuje wrażliwość na kwestie 

etyczne w badaniach naukowych 

Udział w zajęciach 

przygotowujących do 

pracy badawczej 

 

 

Udział w projektach 

badawczych 

 

Udział w seminarium 

doktoranckim 

 

 

Ocena kierownika 

projektu 

 

 

 

Ocena roczna 

opiekuna naukowego/ 

promotora  

Znaczek (E)  oznacza przypisywanie punktów ECTS wskazanym zajęciom. 

P8S_WG - Wiedza: zakres i głębia/ kompletność perspektywy poznawczej i zależności 

P8S_WK - Wiedza: kontekst / uwarunkowania, skutki 

P8S_UW - Umiejętności: wykorzystywanie wiedzy / rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

P8S_UK - Umiejętności: komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 

naukowym i posługiwanie się j. obcym 

P8S_UO - Umiejętności: organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa 

P8S_UU - Umiejętności: uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych 

P8S_KK - Kompetencje: oceny / krytyczne podejście 

P8S_KO - Kompetencje: odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 

P8S_KR - Kompetencje: rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu 

 

 

 

 


