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Program kształcenia stacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku Historia
realizowany na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 marca o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr
65, poz. 595 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22
września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i
jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169); Rozporządzenie Ministra i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i
warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz.
1200); Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie (zał. Do Uchwały 51/2011 Senatu UKSW z dnia 28
kwietnia 2011 r.); Uchwała Nr 80/2011 Senatu UKSW z dnia 16 czerwca 2011 r. w
sprawie przyjęcia Misji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
Uchwała Nr 26/2012 Senatu UKSW z 22 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów
kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych;
Załącznik 17 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r.
Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
1. posiada pogłębioną wiedzę ogólną dotyczącą głównych teorii, metod
badawczych, zasad i pojęć z obszaru historii, a także wiedzę szczegółową z
zakresu prowadzonych badań;
2. posiada pogłębioną wiedzę ogólną uwzględniającą najnowsze osiągnięcia
naukowe;
3. posiada znajomość metodyki pracy naukowej i metodologii historii na poziomie
zaawansowanym;
4. potrafi krytycznie ocenić wkład własnej pracy badawczej w rozwój nauk
historycznych;
5. wykazuje się znajomością metodyki nauczania na poziomie szkoły wyższej w
zakresie nauk historycznych;
6. posiada wiedzę dotyczącą metod oceny publikacji naukowych, projektów
badawczych oraz ogólną orientację w zasadach finasowania badań naukowych.
W zakresie umiejętności:
1. potrafi dokonać implantacji w obieg naukowy nowej wiedzy, a także
praktycznie wykorzystywać i udoskonalać metody badawcze typowe dla nauk
historycznych na poziomie zaawansowanym lub specjalistycznym;
2. posiada umiejętność rozwijania oryginalnych i kreowania nowych metod
rozwiązywania problemów badawczych w zakresie nauk historycznych;
3. posiada umiejętność komunikowania się i konsultacji, także z
współpracownikami i ekspertami w swojej i innych dziedzinach wiedzy;
4. potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy w zakresie
nauk historycznych;
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5. posiada umiejętność krytycznej analizy, syntezy i oceny oraz formułowania
sądów na temat współczesnych problemów badawczych w zakresie nauk
historycznych;
6. posiada umiejętność prowadzenia ćwiczeń lub warsztatów terenowych w
zakresie nauk historycznych;
7. potrafi samodzielnie planować własny rozwój intelektualny;
8. potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu
badawczego związanego z wybraną problematyką badawczą;
9. posiada umiejętność pracowania z literaturą obcojęzyczną w zakresie
prowadzonych badań.
W zakresie kompetencji społecznych:
1. potrafi podejmować inicjatywy w określaniu nowych obszarów badań w
zakresie nauk historycznych;
2. potrafi samodzielnie prowadzić pracę naukową;
3. potrafi podtrzymywać i doskonalić etos wspólnoty naukowej;
4. Posiada samokrytycyzm w pracy twórczej oraz umiejętność jej usprawniania i
wzrostu efektywności;
5. przyczynia się do postępu społecznego i kulturowego w społeczeństwie
opartym na wiedzy.
Program kształcenia studiów doktoranckich w zakresie historii obejmuje łącznie 990
godz. i zawiera następujące grupy przedmiotów: zajęcia obowiązkowe, zajęcia
fakultatywne, przedmioty uzupełniające dla osób, które nie posiadają tytułu magistra
historii, praktyki zawodowe.
Zajęcia obowiązkowe (łącznie 600 godz.):
1. Seminarium doktoranckie – 4x60 godz.=240 godz. (seminarium, zaliczenie);
2. Warsztaty metodologiczne – 60 godz. (30 godz. wykładu oraz 30 godz.
ćwiczeń, egzamin);
3. Podstawy nauczania w szkole wyższej – 60 godz. (konwersatorium ,
zaliczenie);
4. Problemy interpretacyjne starożytnych i średniowiecznych źródeł historycznych
– 30 godz. (konwersatorium, zal. z oceną);
5. Problemy interpretacyjne nowożytnych i najnowszych źródeł historycznych –
30 godz. (konwersatorium, zal. z oceną);
6. Krytyka źródła muzycznego – 60 godz. (wykład, egzamin);
7. wybrany język obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski) – 60
godz. (lektorat, zaliczenie); dopuszczalne jest zaliczenie dwóch kursów
językowych 30-godzinnych; zaliczenie lektoratu z języka obcego jest
konieczne, niezależnie od posiadanych dokumentów zwalniających z egzaminu
językowego w przewodzie doktorskim – w przypadku posiadania takiego
certyfikatu zaleca się wybór innego języka obcego, przydatnego do
prowadzonych badań;
8. język łaciński na poziomie zaawansowanym – 60 godz. (zaliczenie).
Zajęcia fakultatywne (210 godz.):
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1. wykład z przedmiotu wymaganego ustawowo do uzyskania stopnia doktora
(Rozporządzenie Ministra i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach
naukowych, § 3. 1. p. b; Dz. U. Nr 196, poz. 1169), realizowany w ofercie
programowej WNHiS lub w ofercie ogólnouczelnianej UKSW – 30 godz. (zal.
bez oceny)
2. przedmiot wybrany zakończony egzaminem, realizowany przez samodzielnego
pracownika naukowego na WNHiS lub w ofercie dydaktycznej innych
jednostek naukowych UKSW, realizowanych przez samodzianego pracownika
naukowego; mogą to być dwa kursy z odmiennych dziedzin wiedzy po 30
godzin każdy; wybór musi być zaakceptowany przez opiekuna naukowego –
ogółem 60 godz. (wykład, egzamin) – ogółem 60 godz.;
3. wykłady monograficzne – 4x30 = 120 godzin.
Przedmioty uzupełniające (180 godz.)
Mają charakter fakultatywny i są wybierane w porozumieniu z opiekunem
naukowym z następującymi zastrzeżeniami:
a. obejmują wykład i ćwiczenia przynajmniej z dwóch epok historycznych;
b. przynajmniej jeden z nich powinien obejmować epokę lub specjalizację
związaną z profilem badawczym i specjalizacją odpowiadającą
przygotowywanej rozprawie doktorskiej zajęcia te kończą się
egzaminem).
Wyboru przedmiotów uzupełniających doktoranci dokonują z oferty
dydaktycznej przygotowanej przez Instytut Historii UKSW dla studiów I i II stopnia.
Przedmioty uzupełniające powinny być zaliczone do końca II roku studiów
doktoranckich.
Praktyki zawodowe (60 godz.):
Obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane przez doktorantów I, II, III i IV
roku studiów III stopnia (15x4=60 godzin) w ofercie programowej przygotowanej
przed Dyrektora Instytutu Historii dla studiów I i II stopnia Historii.
Opis planu studiów
Liczba Liczba Forma
ECTS godzin zajęć

Nazwa
przedmiotu/moduł
kształcenia

Symbol efektu
kształcenia

Nr
sem.

Seminarium
doktoranckie

SD_H_K_W01
SD_H_K_W04
SD_H_K_W06
SD_H_K_U01
SD_H_K_U03
SD_H_K_U04
SD_H_K_U05
SD_H_K_U07
SD_H_K_U08
SD_H_K_K01
SD_H_K_K02
SD_H_K_K04
SD_H_K_K05
SD_H_K_W03

1i2

4

1i2

2

Warsztaty
metodologiczne

I rok studiów
60
Sem.

30

Wyk.

Sposób
sprawdzania
efektów
kształcenia

Obowiązkowy
TAK/NIE

Do
wyboru
TAK/NIE

Zal. z oceną

TAK

NIE

Egz.

TAK

NIE

4

Warsztaty
metodologiczne
Problemy
interpretacyjne
starożytnych i
średniowiecznych
źródeł
historycznych
Problemy
interpretacyjne
nowożytnych i
najnowszych
źródeł
historycznych
Podstawy
nauczania w
szkole wyższej
Wykład
monograficzny
(1)
Język łaciński
Praktyki
zawodowe

SD_H_K_W03

1i2

2

30

Ćw.

SD_H_K_U02

1

2

30

SD_H_K_U02

2

2

SD_H_K_W05

1i2

SD_H_K_W02

Seminarium
doktoranckie

SD_H_K_W01
SD_H_K_W04
SD_H_K_W06
SD_H_K_U01
SD_H_K_U03
SD_H_K_U04
SD_H_K_U05
SD_H_K_U07
SD_H_K_U08
SD_H_K_K01
SD_H_K_K02
SD_H_K_K04
SD_H_K_K05
SD_H_K_W02

TAK

NIE

Kon.

Zal. b.
oceny
Zal. z oceną

TAK

NIE

30

Kon.

Zal. z oceną

TAK

NIE

4

60

Wyk.

Egz.

TAK

NIE

1
lub
2
1i2
1
lub
2

2

30

Wyk.

Zal. z oceną

NIE

TAK

2
2

60
15

Lek.

Zal. z oceną
Zal.

TAK
TAK

NIE
NIE

1i2

4

Rok II
60

Sem.

Zal. z oceną

TAK

NIE

2

30

Wyk.

Zal. z oceną

NIE

TAK

SD_H_K_W03
SD_H_K_U01

1
lub
2
1i
2

2

60

Wyk.

Egzamin

TAK

NIE

Przedmiot z
oferty
dydaktycznej
UKSW
Język nowożytny
Wykład z
przedmiotu
wymaganego
ustawowo
Praktyki
zawodowe

SD_H_K_W02

1i2

2

60

Wyk.

Zal.

NIE

TAK

SD_H_K_U09
SD_H_K_W02

1i2
1i2

2
2

60
60

Lek.
Wyk.

Zal.
Zal.

TAK
NIE

NIE
TAK

SD_H_K_U06
SD_H_K_W05
SD_H_K_K03
SD_H_K_K05

1
lub
2

2

15

Zal.

TAK

NIE

Seminarium
doktoranckie

SD_H_K_W01
SD_H_K_W04

1i2

4

Rok III
60

Zal. z oceną

TAK

NIE

Wykład
monograficzny
(2)
Krytyka źródła
muzycznego

SD_H_K_U09
SD_H_K_U06
SD_H_K_W05
SD_H_K_K03
SD_H_K_K05

Sem.

5

Wykład
monograficzny
(3)
Praktyki
zawodowe

Seminarium
doktoranckie

Wykład
monograficzny
(4)
Praktyki
zawodowe

SD_H_K_W06
SD_H_K_U01
SD_H_K_U03
SD_H_K_U04
SD_H_K_U05
SD_H_K_U07
SD_H_K_U08
SD_H_K_K01
SD_H_K_K02
SD_H_K_K04
SD_H_K_K05
SD_H_K_W02

SD_H_K_U06
SD_H_K_W05
SD_H_K_K03
SD_H_K_K05
SD_H_K_W01
SD_H_K_W04
SD_H_K_W06
SD_H_K_U01
SD_H_K_U03
SD_H_K_U04
SD_H_K_U05
SD_H_K_U07
SD_H_K_U08
SD_H_K_K01
SD_H_K_K02
SD_H_K_K04
SD_H_K_K05
SD_H_K_W02

SD_H_K_U06
SD_H_K_W05
SD_H_K_K03
SD_H_K_K05

1
lub
2
1
lub
2

2

30

2

15

1i2

4

Rok IV
60

1
lub
2
1
lub
2

2

30

2

15

Zal. z oceną

NIE

TAK

Zal.

TAK

NIE

Sem.

Zal. z oceną

TAK

NIE

Wyk.

Zal. z oceną

NIE

TAK

Zal.

TAK

NIE

Wyk.

Przedmioty uzupełniające dla osób nie posiadających tytułu magistra historii – muszą być zaliczone do
końca II roku studiów doktoranckich

