
Uchwała nr 45/2019/2020 

Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

 

W sprawie: dokonania korekty obliczeń w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii 

Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 21/2019/2020 Senatu Akademii 

Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w Programie 

kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do 

Uchwały nr 48/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. 

Na podstawie art. art. 28 ust. 1 pkt 12  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w zw. z §5 ust. 1 umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół 

wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych 

wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez 

Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe, podpisanej w Warszawie dnia 1 

lipca 1999 r. (załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. 

o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, Dz. U. Nr 63, poz. 

727), Senat Akademii Ignatianum w Krakowie uchwala, co następuje: 

§1 

1. Dokonuje się korekty obliczeń w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii 

Ignatianum w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 21/2019/2020 Senatu 

Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

2. Korekta obliczeń dotyczy zmiany godzin Seminarium monograficznego z dyscypliny 

realizowanych w trakcie czteroletniego cyklu kształcenia w Szkole Doktorskiej  tj. z 48 

godzin na 64 godziny oraz zmiany liczby punktów ECTS uzyskanych w ramach modułu tj.  

z 10 na 12. 

3. Korekta obliczeń dotyczy zmiany godzin Wykładu monograficznego realizowanych w 

trakcie czteroletniego cyklu kształcenia w Szkole Doktorskiej tj. ze 112 godzin na 96 

godzin. 

 

                                                                      §2 

1. W związku z korektą, o której mowa w §1, ust. 2. -  § 4 Programu kształcenia Szkoły 

Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie: Struktura Programu Kształcenia, punkt II 

Moduł Kształcenia Specjalistycznego – zajęcia obligatoryjne, otrzymuje brzmienie: 

 

Celem specjalistycznych modułów kształcenia jest przekazanie wiedzy, kompetencji i 

umiejętności w zakresie wybranej ścieżki kształcenia. Uczestnicy zajęć przewidzianych w 

ramach tego modułu poznają istniejące paradygmaty teoretyczne, potrafią je stosować w 

opisie i analizie rzeczywistości empirycznej. Po ukończeniu modułu znają światowy dorobek, 

obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia 

szczegółowe obranej dyscypliny. Doktoranci są gotowość do krytycznej oceny dorobku w 

różnych paradygmatach, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny oraz 

uznawania znaczenia posiadanej wiedzy w objaśnianiu problemów o charakterze 

teoretycznym i praktycznym. Ponadto zajęcia w ramach tego modułu pozwalają zapoznać się 

z nowymi trendami rozwojowymi w dyscyplinie oraz na temat ich zastosowań w ramach pracy 

badawczej związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. 

 

       W ramach modułu realizowane są zajęcia obowiązkowe: Metodologia badań naukowych    

       28h; Seminarium monograficzne z dyscypliny 64 h. 

       Liczba punktów ECTS uzyskiwana w ramach modułu: 12. 



 

       Efekty uczenia się i formy ich weryfikacji: 

Wiedza Umiejętności Kompetencje 

społeczne 

Formy weryfikacji 

SD_W01, 

SD_W02, 

SD_W03, 

SD_W05 

SD_U01, 

SD_U02, 

SD_U03, 

SD_U06, 

SD_U09, 

SD_K01, 

SD_K04 zaliczenie, 

egzamin, 

projekt 

prezentacja 

 

2. W związku z korektą, o której mowa w §1, ust. 3. - § 4 Programu kształcenia Szkoły 

Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie: Struktura Programu Kształcenia, punkt III 

Moduł Kształcenia Specjalistycznego – zajęcia fakultatywne, otrzymuje brzmienie:  

 

W ramach ścieżki kształcenia doktorant poznaje wybrane problemy i zagadnienia właściwe 

dla obranej dyscypliny. Służą temu otwarte wykłady monograficzne specjalistów z kraju i z 

zagranicy, w których uczestnictwo ma na celu wzbogacenie wiedzy na temat społecznych, 

politycznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju społecznego i wychowania człowieka. 

Doktorant zdobędzie umiejętności interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień będących 

przedmiotem badań naukowych. Ponadto udział w zajęciach tego modułu rozwija 

kompetencje językowe doktorantów w stopniu umożliwiającym swobodne poruszanie się w 

przestrzeni międzynarodowych badań naukowych. 

 

       W ramach modułu realizowane są zajęcia fakultatywne: Wykład monograficzny 96 h;     

       Seminarium w języku obcym 28h. 

       Liczba punktów ECTS uzyskiwana w ramach modułu: 16. 

 

       Efekty uczenia się i formy ich weryfikacji: 

Wiedza Umiejętności Kompetencje 

społeczne 

Formy weryfikacji 

SD_W03, SD_W02, 

SD_W09 

SD_U01, SD_U03, 

SD_U05, SD_U09, 

SD_K02, SD_K04 zaliczenie, 

egzamin 

prezentacja 

 

§3  

1. Program kształcenia z uwzględnieniem korekty o której mowa w §1 ust. 2 i 3 stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Program kształcenia z uwzględnieniem korekty o której mowa w §1 ust. 2 i 3 obowiązuje 

cykle kształcenia, które rozpoczęły się w roku akademickiego 2019/2020. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2020 r.  

 

 

 Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ  

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie  

 

Załącznik:  

- Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie. 

 

 

Kraków, dnia 7 lipca 2020 r. 


