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1. Program studiów doktoranckich
Rok
studiów

Zajęcia obowiązkowe

PIERWSZY

Seminarium doktoranckie
Wybrane zagadnienia
współczesnego
językoznawstwa

Punkty
ECTS
2

Seminarium promotorskie

2

Warsztat pracy doktoranta
Seminarium naukowe w
IJP PAN
Sesja doktorancka (z
referatem)
Praca pisemnaa)

1
1

Seminarium doktoranckie
Wybrane zagadnienia
współczesnego
językoznawstwa

2

Seminarium promotorskie

2

Warsztat pracy doktoranta

1

Seminarium naukowe w
IJP PAN

1

Sesja doktorancka (z
referatem)

1

1

Zajęcia fakultatywne
Konsultacje
metodologiczne
Interdyscyplinarne
konwersatorium
monograficzne z zakresu
nauk humanistycznych
Konwersatorium
dotyczące źródeł
informacji bibliograficznej
w pracy badawczej
językoznawcy
polonisty/slawisty

Punkty
ECTS
1
2

1

DRUGI

3
Ogółem
10
4
I etap pracy nad rozprawą doktorską: sformułowanie tematu pracy doktorskiej (koniec
II semestru)
Interdyscyplinarne
konwersatorium
monograficzne z zakresu
nauk humanistycznych

2

Konsultacje warsztatowe
lub
Konsultacje z opiekunem
naukowym/ promotorem
pomocniczym

2

Praca pisemnab)

TRZECI

3
Ogółem
7
7
II etap prac nad rozprawą doktorską: opracowanie części rozprawy doktorskiej (1–2
rozdziały) – koniec IV semestru
Seminarium doktoranckie
Wybrane zagadnienia
współczesnego
językoznawstwa

2

Seminarium promotorskie

2

Seminarium naukowe w
IJP PAN

1

Sesja doktorancka (z
referatem)

1

Konsultacje warsztatowe
lub
Konsultacje z opiekunem
naukowym/ promotorem
pomocniczym

2

2

CZWARTY

Ogółem
6
2
III etap prac nad rozprawą doktorską: opracowanie kolejnych rozdziałów i otwarcie
przewodu (koniec VI semestru)
Seminarium doktoranckie
Wybrane zagadnienia
współczesnego
językoznawstwa

2

Seminarium promotorskie

2

Seminarium naukowe w
IJP PAN

1

Sesja doktorancka (z
referatem)

1

Ogółem

Konsultacje warsztatowe
lub
Konsultacje z opiekunem
naukowym/ promotorem
pomocniczym
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2

2

IV etap prac nad rozprawą doktorską: Egzaminy i przyjęcie rozprawy przez promotora
(koniec VIII semestru)
OGÓŁEM (osiem semestrów)

29

OGÓŁEM

15

Objaśnienia:
Praca pisemnaa) – przygotowanie i pozytywne zaopiniowanie do druku artykułu
monograficznego spełniającego wymagania stawiane publikacjom w naukowych
czasopismach recenzowanych. W procesie kształcenia konieczne jest wykonanie
takiej pracy przynajmniej jeden raz w ciągu toku studiów.
Praca pisemnab) – recenzja, artykuł recenzyjny (polemika), edycja materiału
źródłowego lub opracowanie materiałów z badań terenowych.
Punktacja
Łączna maksymalna liczba punktów ECTS uzyskanych w ciągu czterech lat
studiów (zgodnie z ich programem) – 44 ECTS (29 punktów – za zajęcia
obowiązkowe + 15 punktów – za zajęcia fakultatywne).
Punkty nadprogramowe przechodzą na kolejny rok akademicki.
Doktorant może uzyskać punkty za pracę nad doktoratem (przyznaje je
opiekun naukowy/promotor):
- I rok – 1 ECTS (opracowana bibliografia, częściowe zgromadzenie materiału
i konspekt);
- II rok – do 2 ECTS (zgromadzenie całego materiału, napisanie przynajmniej
jednego rozdziału pracy);
- III rok – do 2 ECTS (napisanie kolejnych rozdziałów pracy);
- IV rok – do 3 ECTS (napisanie kolejnych rozdziałów pracy, ukończenie pracy
nad doktoratem).
Łącznie za wkład pracy włożony w pisanie doktoratu można uzyskać maksymalnie 8
ECTS w ciągu całego cyklu kształcenia.
Punkty za aktywność naukową (dotyczy: wyłącznie publikacji już wydanych
(nie wystarcza złożenie do druku) oraz udział w konferencjach już odbytych):
- artykuł naukowy w punktowanym czasopiśmie naukowym/ książce zbiorowej,
rozdział w monografii – 4 ECTS
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- współredagowanie książki naukowej – 3 ECTS
- referat wygłoszony na konferencji – 2 ECTS
- recenzja naukowa – 2 ECTS
- udział w projekcie badawczym (w grancie) – 1 ECTS za każdy rok
aktywnego udziału
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie – w minimalnym
akceptowalnym stopniu określonych dla danego przedmiotu efektów
kształcenia.
Skala ocen
Oceny za zaliczenie przedmiotów wystawia się według następującej skali:
bardzo dobry – 5,0
dobry plus – 4,5
dobry – 4,0
dostateczny plus – 3,5
dostateczny – 3,0
niedostateczny – 2,0
Oceny za zaliczenie przedmiotów podlegają wpisowi do indeksu.
Indeks
Każde odbyte w ramach studiów doktoranckich w IJP PAN zajęcia muszą być
udokumentowane w indeksie: cykl zajęć, takich jak seminarium (doktoranckie,
promotorskie), konwersatorium (warsztat pracy doktoranta) wpisywane są
tylko raz w danym okresie edukacyjnym (po ich zakończeniu) z łączną liczbą
godzin. Dla pozostałych, niecyklicznych zajęć (np. seminarium naukowe w IJP
PAN, wykład zaproszonego gościa spoza IJP PAN) – wpis dokonywany jest
po każdym spotkaniu.
Udział w zajęciach poza IJP PAN powinien być potwierdzony wpisem do
indeksu (i podpisem wykładowcy). Tytuł zajęć należy wpisać tylko jeden raz
oraz podać liczbę godzin.
Seminarium z opiekunem naukowym/promotorem, nieujęte w grafiku zajęć,
winno zostać udokumentowane wpisem w indeksie, mimo że nie jest
dodatkowo punktowane.
Sprawozdanie
Obowiązuje roczny system zaliczenia roku akademickiego.
Sprawozdanie zaopiniowane pozytywnie przez opiekuna naukowego/promotora
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września każdego roku.
Rozliczenie roku akademickiego następuje z dniem 30 września.
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2. Ogólne cele kształcenia
Celem studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego PAN jest:
w zakresie wiedzy:
C-W1: przekazanie gruntownych wiadomości w zakresie nauk humanistycznych,
zwłaszcza w zakresie merytorycznym studiów doktoranckich w IJP PAN
C-W2: przekazanie wiadomości z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
w zakresie umiejętności:
C-U1: badanie zjawisk i procesów językowych i kulturowych historycznych oraz
współczesnych
C-U2: filologiczna analiza i interpretacja tekstu, tworzenie tekstu pisanego i
mówionego
C-U3: komunikowanie się ze specjalistami i osobami spoza tej grupy za pomocą
różnych technik i kanałów komunikacyjnych
C-U4: prowadzenie badań językoznawczych oraz popularyzowanie ich efektów
w zakresie kompetencji społecznych:
C-K1: rozwój umiejętności gwarantujących możliwość dalszego samokształcenia
C-K2: przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych
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3. Efekty kształcenia
(w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji)
Symbol
K_W01
K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

Symbol
K_U01

K_U02
K_U03

K_U04

a) WIEDZA doktoranta IJP PAN
Odesłania
zna na poziomie zaawansowanym terminologię używaną KRK II:
w naukach humanistycznych
H2A_W02;
H2A_W09
zna na poziomie zaawansowanym historyczne i KRK II:
współczesne metodologie językoznawcze
H2A_W03;
H2A_W04;
H2A_W06;
H2A_W07
zna na poziomie zaawansowanym interdyscyplinarne KRK II:
związki językoznawstwa z pozostałymi dyscyplinami H2A_W05;
nauk humanistycznych oraz wybranymi dyscyplinami S2A_W01;
innych dziedzin nauki i sztuki
S2A_W05
zna na poziomie ogólnym uwarunkowania prawne, KRK II:
ekonomiczne i etyczne działalności naukowej i H2A_W08
wykorzystywania własności intelektualnej w dziedzinie
nauk humanistycznych, a na poziomie zaawansowanym
– uwarunkowania prawne, ekonomiczne i etyczne
działalności naukowej i wykorzystywania własności
intelektualnej w dyscyplinie językoznawstwo
zna na poziomie ogólnym zjawiska, tendencje i KRK II:
mechanizmy współczesnej kultury i sztuki, a na poziomie H2A_W10;
zaawansowanym – wybrane zagadnienia współczesnych H2A_K06;
metodologii lingwistycznych
S2A_W05
b) UMIEJĘTNOŚCI doktoranta IJP PAN
umie
lokalizować,
pozyskiwać,
gromadzić
systematyzować informacje ze źródeł zewnętrznych

Odesłania
i KRK II:
H2A_U01;
H2A_U03;
H2A_U08
umie klasyfikować, selekcjonować, weryfikować i KRK II:
udostępniać
informacje
pozyskane
ze
źródeł H2A_U01
zewnętrznych
umie analizować, interpretować, referować i integrować KRK II:
we własnych pracach naukowych aktualny stan badań H2A_U01;
nad wybranym zagadnieniem językoznawczym
H2A_U02;
H2A_U03;
H2A_U06;
H2A_U07
umie racjonalnie projektować, skutecznie realizować i KRK II:
wiarygodnie dokumentować własne nowatorskie badania H2A_U02;
nad wybranym zagadnieniem językoznawczym (lub H2A_U03;
szerzej: filologicznym), mogące obejmować działania H2A_U04;
interdyscyplinarne w dziedzinie nauk humanistycznych H2A_U05;
oraz innych dziedzinach nauki i sztuki
H2A_K03
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K_U05

umie prezentować wyniki własnych prac naukowych
ustnie i pisemnie, także w języku innym niż rodzimy, w
różnych formach i za pomocą różnych środków
przekazu, z pełnym uwzględnieniem standardów danego
sposobu prezentacji

KRK II:
H2A_U08;
H2A_U09;
H2A_U10

Symbol

c) KOMPETENCJE PERSONALNE i SPOŁECZNE
doktoranta IJP PAN
potrafi pracować w zespole badawczym na różnych
poziomach merytorycznych i organizacyjnych, ma
świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych,
ich oryginalności, możliwości realizacji projektu
badawczego, poziomu twórczości i istotności wkładu w
rozwój reprezentowanej dyscypliny wiedzy
potrafi bezstronnie uczestniczyć w procedurach oceny
projektów badań naukowych, przebiegu badań
naukowych lub wyników badań naukowych, zarówno
jako strona oceniająca, jak i jako strona oceniana
potrafi kompetentnie, racjonalnie, odpowiedzialnie i
komunikatywnie
prezentować
publicznie
własne
obserwacje,
sądy
i
postulaty
związane
z
ponadjednostkowymi
problemami
społecznymi
o
charakterze lokalnym lub globalnym

Odesłania

K_K01

K_K02

K_K03

KRK II:
H2A_K01;
H2A_K02;
H2A_K03
KRK II:
H2A_K02;
H2A_K03;
H2A_K04
KRK II:
H2A_U06;
H2A_U07;
H2A_U08;
H2A_K04;
H2A_K05;
H2A_K06

Objaśnienia symboli:
H – obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych
2 – studia drugiego stopnia
A – profil akademicki
P – profil praktyczny
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K – kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia
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4. Moduły kształcenia
(wraz z opisem przewidywanych efektów kształcenia, punktacją ECTS,
opisem nakładu pracy oraz warunków zaliczenia)*
Nazwa przedmiotu SEMINARIUM DOKTORANCKIE
Wybrane zagadnienia współczesnego językoznawstwa
Kod
MK – 1
Nakład pracy
- udział w seminarium: 14 h
- przygotowanie do seminarium: 30 h
- przygotowanie wystąpienia w ramach seminarium pod opieką
opiekuna naukowego/promotora: 40 h
ECTS
2
Warunki i forma - udział w zajęciach i konsultacjach
zaliczenia
- przedstawienie referatu
- zaliczenie
Efekty kształcenia - ma zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą
przewidywane dla najnowsze osiągnięcia wiedzę o specyfice przedmiotowej i
przedmiotu
metodologicznej w zakresie językoznawstwa, potrafi ją rozwijać
i twórczo stosować w dalszej własnej lub zespołowej
działalności badawczej (K_W01)
- ma zaawansowaną wiedzę interdyscyplinarną, będącą
wynikiem integrowania perspektyw właściwych dla kilku
dyscyplin (K_W04)
- potrafi porozumiewać się ze specjalistami w dziedzinie nauk
humanistycznych przy użyciu różnych kanałów i technik
komunikacyjnych (K_U01)
- ma umiejętność pozyskiwania, wyszukiwania, analizowania,
oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji
pochodzących z różnych źródeł (K_U02)
- potrafi formułować krytyczne sądy (K_U09)
- ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych,
ich oryginalności, poziomu twórczości i istotności wkładu w
rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej (K_K01)
- ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej i
kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami etycznymi
(K_K03)
- potrafi kreatywnie poszukiwać nowych obszarów badań i
kierować ich przebiegiem oraz aktywnie uczestniczyć w
komunikacji naukowej (K_K05)
* Zaliczenie danego modułu kształcenia przez doktoranta oznacza osiągnięcie
efektów kształcenia związanych z tym modułem.
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Nazwa przedmiotu SEMINARIUM PROMOTORSKIE
Kod
MK – 2
Nakład pracy
- udział w seminarium: 14 h
- udział w konsultacjach z opiekunem naukowym/promotorem
(przy założeniu, że doktorant odbywa je raz miesiącu w
wymiarze 1 h): 10 h
- przygotowanie referatu prezentowanego w ramach
seminarium: 45 h
ECTS
2
Warunki i forma - udział w zajęciach i konsultacjach
zaliczenia
- przedstawienie referatu
- zaliczenie
Efekty kształcenia - ma zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą
przewidywane dla najnowsze osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej i
przedmiotu
metodologicznej w zakresie językoznawstwa, potrafi ją rozwijać
i twórczo stosować w dalszej własnej lub zespołowej
działalności badawczej (K_W01)
- zna i rozumie na poziomie zaawansowanym terminologię z
zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza w zakresie
merytorycznym studiów doktoranckich prowadzonych w IJP
PAN (K_W02)
- ma zaawansowaną i zintegrowaną wiedzę o najnowszych
światowych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych,
obejmującą wybrane zagadnienia językoznawstwa (w tym
slawistycznego), pozwalającą na samodzielne formułowanie
problemów badawczych oraz ich rozwiązywanie (K_W05)
- ma zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na
rozwiązywanie złożonych problemów naukowych oraz
wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i metodologii
nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (K_U03)
- potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę
i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców (K_U06)
- ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych,
ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego,
poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój
reprezentowanej dyscypliny (K_K01)
- ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej i
konieczności kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami
etycznymi (K_K03)
- ma świadomość obowiązku poszukiwania odpowiedzi na
wyzwania współczesności w oparciu o dorobek nauk
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humanistycznych (K_K07)
Nazwa przedmiotu WARSZTAT PRACY DOKTORANTA
Kod
MK – 3
Nakład pracy
- udział w zajęciach: 14 h
- przygotowanie do zajęć: 16 h
- przygotowanie tekstu: ok. 10 h
ECTS
1
Warunki i forma - udział w zajęciach
zaliczenia
- przygotowanie tekstu
- zaliczenie
Efekty kształcenia - zna na poziomie zaawansowanym terminologię z zakresu
przewidywane dla nauk humanistycznych, zwłaszcza w zakresie merytorycznym
przedmiotu
studiów doktoranckich prowadzonych w IJP PAN (K_W02)
- ma wiedzę na poziomie zaawansowanym i rozumie metody
badawcze właściwe dla nauk humanistycznych (K_W06)
- ma podstawową wiedzę o prawnych, ekonomicznych i
etycznych uwarunkowaniach działalności badawczej i pracy
badacza (K_W07)
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy (K_U02)
- potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę
i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców (K_U06)
- potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na
realizację projektu badawczego związanego z wybraną
problematyką badawczą (K_U07)
- wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów
badań i kierowaniu ich przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy
w komunikacji naukowej (K_K02)
- ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej i
konieczności kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami
etycznymi (K_K03)
- ma świadomość obowiązku poszukiwania odpowiedzi na
wyzwania współczesności w oparciu o dorobek nauk
humanistycznych (K_K07)
- ma świadomość odpowiedzialności za działanie własne i
innych (K_K09)
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Nazwa przedmiotu SEMINARIUM NAUKOWE W IJP PAN
Kod
MK – 4
Nakład pracy
- udział w zajęciach: 14 h
- przygotowanie do dyskusji podczas seminariów: ok. 16 h
ECTS
1
Warunki i forma - udział w zajęciach
zaliczenia
- zaliczenie
Efekty kształcenia - ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia
przewidywane dla nauk humanistycznych, wiedzę interdyscyplinarną, będącą
przedmiotu
wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych
dla kilku dyscyplin (K_W04)
- ma zaawansowaną i zintegrowaną wiedzę o najnowszych
światowych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych,
obejmującą wybrane dyscypliny nauk humanistycznych,
pozwalającą na samodzielne formułowanie problemów
badawczych oraz ich rozwiązywanie (K_W05)
- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i
technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie nauk
humanistycznych oraz specjalistami innych dziedzin w języku
rodzimym i językach obcych, a także z szerokimi kręgami
społeczeństwa w celu promowania nauk humanistycznych
(zwłaszcza językoznawstwa) w rozwoju nowoczesnego
społeczeństwa wiedzy (K_U01)
- posiada umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z
różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w
działalności badawczej (K_U08)
- posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o
najnowszych dokonaniach naukowych i dydaktycznych w
dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
(K_U09)
- ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej i
konieczności kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami
etycznymi (K_K03)
- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz
potrafi organizować działania na rzecz zachowania dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K08)
Nazwa przedmiotu SESJA DOKTORANCKA
Kod
MK – 5
Nakład pracy
- udział w sesji: 10 h
- konsultacje z opiekunem naukowym/promotorem: 20 h
- przygotowanie referatu: ok. 30 h
ECTS
1
11

Warunki i forma
zaliczenia
Efekty kształcenia
przewidywane dla
przedmiotu

- udział w sesji
- wygłoszenie referatu
- ma zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą
najnowsze osiągnięcia wiedzę o specyfice przedmiotowej i
metodologicznej w zakresie językoznawstwa, potrafi ją rozwijać
i twórczo stosować w dalszej własnej lub zespołowej
działalności badawczej (K_W01)
- ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia
nauk humanistycznych wiedzę interdyscyplinarną, będącą
wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych
dla kilku dyscyplin (K_W04)
- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i
technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie nauk
humanistycznych oraz specjalistami innych dziedzin, w języku
rodzimym i językach obcych, a także z szerokimi kręgami
społeczeństwa w celu promowania nauk humanistycznych
(zwłaszcza językoznawstwa) w rozwoju nowoczesnego
społeczeństwa wiedzy (K_U01)
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy (K_U02)
- potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę
i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców (K_U06)
- posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o
najnowszych dokonaniach naukowych i dydaktycznych w
dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
(K_U09)
- posiada umiejętność formułowania oryginalnych opinii
krytycznych o wytworach kultury w oparciu o wiedzę naukową i
doświadczenie
oraz umiejętność prezentacji tekstów
krytycznych w różnych formach i w różnych mediach (K_U11)
- ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych,
ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego,
poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój
reprezentowanej dyscypliny (K_K01)
- ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej i
konieczności kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami
etycznymi (K_K03)
- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz
potrafi organizować działania na rzecz zachowania dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K08)
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Nazwa przedmiotu PRACA PISEMNAa)
Kod
MK – 6
Nakład pracy
- konsultacje z pracownikiem naukowym sprawującym opiekę
nad przygotowaniem pracy: min. 15 h
- kwerenda i opracowanie materiałów: ok. 100 h
- przygotowanie pracy: ok. 45 h
ECTS
3
Warunki i forma Praca ma prezentować wyniki samodzielnych badań i spełniać
zaliczenia
kryteria tekstu naukowego publikowanego w czasopiśmie
recenzowanym.
Efekty kształcenia - ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia
przewidywane dla nauk humanistycznych, wiedzę interdyscyplinarną, będącą
przedmiotu
wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych
dla kilku dyscyplin (K_W04)
- zna i rozumie główne zasady oceny publikacji naukowych,
projektów badawczych oraz posiada ogólną orientację w
zasadach finansowania badań naukowych (K_W08)
- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i
technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie nauk
humanistycznych oraz specjalistami innych dziedzin, w języku
rodzimym i językach obcych, a także z szerokimi kręgami
społeczeństwa w celu promowania nauk humanistycznych
(zwłaszcza językoznawstwa) w rozwoju nowoczesnego
społeczeństwa wiedzy (K_U01)
- posiada zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające
na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych oraz
wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i metodologii
nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa poprzez
planowanie i przeprowadzenie badań, opracowywanie i
interpretację ich wyników oraz ich publikowanie w
wydawnictwach recenzowanych oraz innych publikacjach
(K_U03)
- potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę
i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców (K_U06)
- posiada zaawansowane umiejętności dokumentowania
wyników prac badawczych i tworzenia różnych typów publikacji
naukowych w języku polskim oraz języku uznawanym za
podstawowy dla reprezentowanej dyscypliny humanistycznej
(K_U10)
- posiada umiejętność formułowania oryginalnych opinii
krytycznych o wytworach kultury w oparciu o wiedzę naukową i
doświadczenie oraz umiejętność prezentacji tekstów
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krytycznych w różnych formach i w różnych mediach (K_U11)
- ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych,
ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego,
poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój
reprezentowanej dyscypliny (K_K01)
- wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów
badań i kierowaniu ich przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy
w komunikacji naukowej (K_K02)
- ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej i
konieczności kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami
etycznymi (K_K03)
Nazwa przedmiotu KONSULTACJE METODOLOGICZNE
Kod
MK – 7
Nakład pracy
- udział w zajęciach: 14 h
- przygotowanie do spotkań zajęć: ok. 10 h
- przygotowanie zadań praktycznych i omówienie ich z
prowadzącym: 6 h
ECTS
1
Warunki i forma - udział w zajęciach i konsultacjach
zaliczenia
- zaliczenie
Efekty kształcenia - zna na poziomie zaawansowanym terminologię z zakresu
przewidywane dla nauk humanistycznych, zwłaszcza w zakresie merytorycznym
przedmiotu
studiów doktoranckich prowadzonych w IJP PAN (K_W02)
- ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia
nauk humanistycznych, prowadzącą do specjalizacji wiedzę
szczegółową
w
zakresie
wybranych
zagadnień
językoznawczych w ramach wybranej specjalizacji (K_W03)
- ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia
nauk humanistycznych wiedzę interdyscyplinarną, będącą
wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych
dla kilku dyscyplin (K_W04)
- zna i rozumie metody badawcze właściwe dla nauk
humanistycznych (K_W06)
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy (K_U02)
- posiada umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z
różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w
działalności badawczej (K_U08)
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- posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o
najnowszych dokonaniach naukowych i dydaktycznych w
dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
(K_U09)
- ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych,
ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego,
poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój
reprezentowanej dyscypliny (K_K01)
- wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów
badań i kierowaniu ich przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy
w komunikacji naukowej (K_K02)
Nazwa przedmiotu INTERDYSCYPLINARNE KONWERSATORIUM
MONOGRAFICZNE Z ZAKRESU NAUK HUMANISTYCZNYCH
Kod
MK – 8
Nakład pracy
- udział w zajęciach: 30 h
- przygotowanie się do zajęć: ok. 30 h
- przygotowanie krótkiej prezentacji (ustnej lub pisemnej): ok.
10 h
- konsultacje z prowadzącym (przy założeniu, że doktorant
korzysta z nich raz w miesiącu w wymiarze ok. 20–30 min): w
sumie ok. 5 h
ECTS
2
Warunki i forma - udział w zajęciach
zaliczenia
- zaliczenie
Efekty kształcenia - zna na poziomie zaawansowanym terminologię z zakresu
przewidywane dla nauk humanistycznych, zwłaszcza w zakresie merytorycznym
przedmiotu
studiów doktoranckich prowadzonych w IJP PAN (K_W02)
- ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia
nauk humanistycznych wiedzę interdyscyplinarną, będącą
wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych
dla kilku dyscyplin (K_W04)
- ma wiedzę na poziomie zaawansowanym i rozumie metody
badawcze właściwe dla nauk humanistycznych (K_W06)
- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i
technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie nauk
humanistycznych oraz specjalistami innych dziedzin w języku
rodzimym i językach obcych, a także z szerokimi kręgami
społeczeństwa w celu promowania nauk humanistycznych
(zwłaszcza językoznawstwa) w rozwoju nowoczesnego
społeczeństwa wiedzy (K_U01)
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej
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podstawie krytyczne sądy (K_U02)
- posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania
wiedzy
i
poszerzania
własnych
kompetencji
oraz
podejmowania autonomicznych działań prowadzących do
rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem
naukowym (K_U04)
- posiada umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z
różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w
działalności badawczej (K_U08)
- posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o
najnowszych dokonaniach naukowych i dydaktycznych w
dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
(K_U09)
- ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych,
ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego,
poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój
reprezentowanej dyscypliny (K_K01)
- wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów
badań i kierowaniu ich przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy
w komunikacji naukowej (K_K02)
- ma świadomość obowiązku poszukiwania odpowiedzi na
wyzwania współczesności w oparciu o dorobek nauk
humanistycznych (K_K07)
- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz
potrafi organizować działania na rzecz zachowania dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K08)
Nazwa przedmiotu KONWERSATORIUM DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ INFORMACJI
BIBLIOGRAFICZNEJ
W
PRACY
BADAWCZEJ
JĘZYKOZNAWCY POLONISTY/SLAWISTY
Kod
MK – 9
Nakład pracy
- udział w zajęciach: 8 h
- przygotowanie do zajęć: 8 h
- opracowanie indywidualnego, praktycznego zastosowania
Internetu i nowych technologii w prowadzeniu badań
humanistycznych w zakresie językoznawstwa wraz z
konsultacjami z prowadzącym: 10 h
ECTS
1
Warunki i forma - udział w zajęciach
zaliczenia
- wykazanie się umiejętnością praktycznego zastosowania
zdobytej wiedzy
- zaliczenie
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Efekty kształcenia - ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia
przewidywane dla nauk humanistycznych, prowadzącą do specjalizacji wiedzę
przedmiotu
szczegółową
w
zakresie
wybranych
zagadnień
językoznawczych w ramach wybranej specjalizacji (K_W03)
- ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia
nauk humanistycznych wiedzę interdyscyplinarną, będącą
wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych
dla kilku dyscyplin (K_W04)
- ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania zasobów
elektronicznych Internetu oraz nowych technologii w badaniach
właściwych dla nauk humanistycznych (K_W06)
- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i
technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie nauk
humanistycznych oraz specjalistami innych dziedzin w języku
rodzimym i językach obcych, a także z szerokimi kręgami
społeczeństwa w celu promowania nauk humanistycznych
(zwłaszcza językoznawstwa) w rozwoju nowoczesnego
społeczeństwa wiedzy (K_U01)
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy (K_U02)
- potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę
i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców (K_U06)
- posiada umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z
różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w
działalności badawczej (K_U08)
- wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów
badań i kierowaniu ich przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy
w komunikacji naukowej (K_K02)
- potrafi inicjować działania na rzecz wykorzystania osiągnięć
nauk humanistycznych w celu rozwoju więzi społecznej na
różnych poziomach oraz nimi kierować (K_K05)
- ma świadomość obowiązku poszukiwania odpowiedzi na
wyzwania współczesności w oparciu o dorobek nauk
humanistycznych (K_K07)
Nazwa przedmiotu KONSULTACJE WARSZTATOWE LUB KONSULTACJE Z
OPIEKUNEM
NAUKOWYM/
PROMOTOREM
POMOCNICZYM
Kod
MK – 10
17

Nakład pracy
ECTS
Warunki i forma
zaliczenia
Efekty kształcenia
przewidywane dla
przedmiotu

- udział w konsultacjach: min. 25 h
2
- udział w konsultacjach
- zaliczenie
- zna na poziomie zaawansowanym terminologię z zakresu
nauk humanistycznych, zwłaszcza w zakresie merytorycznym
studiów doktoranckich prowadzonych w IJP PAN (K_W02)
- ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia
nauk humanistycznych wiedzę interdyscyplinarną, będącą
wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych
dla kilku dyscyplin (K_W04)
- ma wiedzę na poziomie zaawansowanym i rozumie metody
badawcze właściwe dla nauk humanistycznych (K_W06)
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy (K_U02)
- ma umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z różnych
dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w
działalności badawczej (K_U08)
- ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych,
ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego,
poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój
reprezentowanej dyscypliny (K_K01)
- wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów
badań i kierowaniu ich przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy
w komunikacji naukowej (K_K02)
- potrafi inicjować działania na rzecz wykorzystania osiągnięć
nauk humanistycznych w celu rozwoju więzi społecznej na
różnych poziomach oraz nimi kierować (K_K05)
- ma świadomość odpowiedzialności za działanie własne i
innych (K_K09)

Nazwa przedmiotu PRACA PISEMNAb)
Kod
MK – 11
Nakład pracy
- konsultacje z pracownikiem naukowym sprawującym opiekę
nad przygotowaniem pracy: min. 10 h
- kwerenda i opracowanie materiałów: ok. 35 h
- przygotowanie pracy: ok. 15 h
ECTS
3
Warunki i forma - napisanie tekstu – recenzja, artykuł recenzyjny (polemika),
zaliczenia
edycja materiału źródłowego lub opracowanie materiałów z
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badań terenowych
- zaliczenie
Efekty kształcenia - ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia
przewidywane dla nauk humanistycznych, prowadzącą do specjalizacji wiedzę
przedmiotu
szczegółową
w
zakresie
wybranych
zagadnień
językoznawczych w ramach wybranej specjalizacji (K_W03)
- rozumie główne zasady oceny publikacji naukowych,
projektów badawczych oraz posiada ogólną orientację w
zasadach finansowania badań naukowych (K_W08)
- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i
technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie nauk
humanistycznych oraz specjalistami innych dziedzin w języku
rodzimym i językach obcych, a także z szerokimi kręgami
społeczeństwa w celu promowania nauk humanistycznych
(zwłaszcza językoznawstwa) w rozwoju nowoczesnego
społeczeństwa wiedzy (K_U01)
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy (K_U02)
- ma umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych
problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w
rozwój wiedzy i metodologii nauk humanistycznych w zakresie
językoznawstwa poprzez publikowanie w wydawnictwach
recenzowanych oraz innych (K_U03)
- potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę
i kształtować umiejętności różnych grup odbiorców (K_U06)
- ma umiejętności dokumentowania wyników prac badawczych
i tworzenia różnych typów publikacji naukowych i
popularnonaukowych w języku polskim oraz języku
uznawanym za podstawowy dla reprezentowanej dyscypliny
humanistycznej (K_U10)
- potrafi formułować oryginalne opinie krytyczne o wytworach
kultury w oparciu o wiedzę naukową i doświadczenie oraz ma
umiejętność prezentacji tekstów krytycznych w różnych
formach i w różnych mediach (K_U11)
- wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów
badań i kierowaniu ich przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy
w komunikacji naukowej (K_K02)
- ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej i
konieczności kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami
etycznymi (K_K03)
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