
UCHWAŁA NR 13/2015
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 05 marca 2015 roku

w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
dotyczących projektowania programów kształcenia
dla studiów doktoranckich

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie
Wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. póz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", w
związku z § 28 ust. 1 pkt 3) Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, uchwala się następujące wytyczne dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych Akademii Marynarki Wojennej, dotyczące projektowania programów
kształcenia dla studiów doktoranckich, ich realizacji i oceny rezultatów:

§1
Studia doktoranckie

1. Studia doktoranckie są formą kształcenia zmierzającą do uzyskania kwalifikacji
doktoranckich, potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

2. Studia prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3. Rada wydziału uchwala program kształcenia na studiach doktoranckich
w postaci planu i programu studiów.

4. Czas trwania studiów doktoranckich określa Regulamin studiów doktoranckich.

5. Okres odbywania studiów doktoranckich może zostać przedłużony przez kierownika
studiów doktoranckich na uzasadniony wniosek doktoranta.

§2

1. W programie studiów doktoranckich odrębnym dla każdej formy studiów, określa się
zakres kształcenia, minimalny wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS.

2. Program studiów doktoranckich powinien obejmować:

1) moduł kształcenia obejmujący wiedzę metodologiczną i umiejętności metodyczne
samodzielnego prowadzenia badań, prezentację ich wyników oraz uczestnictwo
w krajowym i międzynarodowym obiegu nauki;

2) moduł kształcenia obejmujący zajęcia przekazujące wiedzę:

a) o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych
badań naukowych;

b) o charakterze szczegółowym, odpowiadającą obszarowi prowadzonych badań
naukowych;

3) moduł kształcenia obejmujący zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności
dydaktyczne i zawodowe oraz rozwijający kompetencje społeczne;
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4) praktykę zawodową w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych wraz
z określeniem wymiaru godzin.

3. Wymagany wymiar punktów ECTS oraz efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji
należy określić dla wszystkich modułów.

4. Każdemu przedmiotowi lub innemu rodzajowi aktywności w ramach danego modułu
należy przypisać odpowiedni wymiar punktów ECTS.

5. Przyjmuje się, że jeden punkt ECTS to 25-30 godzin pracy doktoranta (w tym godziny
dydaktyczne oraz praca własna doktoranta).

6. Plan studiów uchwalony przez radę wydziału musi określać ogólny harmonogram
realizacji programu kształcenia.

7. Prawidłowe przyporządkowanie punktów ECTS poszczególnym modułom (przedmiotom)
oraz ich zbilansowanie winno być przedmiotem analiz dokonywanych przez Uczelniany
Zespół Jakości Kształcenia (UZJK) oraz Wydziałowe Zespoły Jakości Kształcenia
(WZJK), działające w ramach uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia.

§3

1. Wydziałowe komisje programowe ds. studiów doktoranckich opracowując program
studiów doktoranckich, zgodnie z uczelnianym systemem zapewnienia jakości
kształcenia, posiłkują się efektami kształcenia dla studiów doktoranckich zgodnie
z właściwą uchwałą Senatu AMW w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów
doktoranckich.

2. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze
badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia
efektów kształcenia określonych we właściwej uchwale Senatu AMW.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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