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STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE – NAUKI O RODZINIE (2015/2016) 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr 

efektu 

Efekty kształcenia po uzyskaniu 

stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia doktora z 

dyscypliny nauki o rodzinie 

doktorant: 

Sposoby działań 

prowadzących do 

uzyskania efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

uzyskanych efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

W_01 Wykazuje wiedzę ogólną na 

zaawansowanym poziomie z 

dyscypliny nauki o rodzinie 

 

Udział w zajęciach 

obowiązkowych 

 

Samodzielne 

gromadzenie wiedzy 

ogólnej w ciągu 

studiów 

 

Egzamin  

 

 

Egzamin doktorski 

W_02 Ma zaawansowaną i zintegrowaną 

wiedzę prowadzącą do specjalizacji 

w wybranych obszarach nauk o 

rodzinie 

Udział w zajęciach 

obowiązkowych 

Egzamin 

W_03 Wykazuje orientację co do 

kierunków dociekań teoretycznych 

i empirycznych 

Udział w zajęciach 

fakultatywnych 

 

Samodzielne 

gromadzenie wiedzy 

ogólnej w ciągu 

studiów 

Zaliczenie z oceną 

 

 

Egzamin doktorski 

W_04 Wykazuje znajomość 

specjalistycznej wiedzy z zakresu 

problematyki pracy doktorskiej 

Udział w zajęciach 

fakultatywnych  

 

 

Samodzielne 

gromadzenie wiedzy 

specjalistycznej w 

ciągu studiów 

Ocena roczna 

opiekuna 

naukowego/ 

promotora  

 

Egzamin doktorski 

 

W_05 Wykazuje znajomość warsztatu 

metodologicznego nauk 

humanistycznych i społecznych 

oraz szczegółowych technik 

stosowanych w naukach o rodzinie 

Udział w zajęciach 

fakultatywnych 

 

Praktyki zawodowe 

Zaliczenie z oceną 

 

 

 

 

 

 

Zaliczenie praktyk 

W_06 Wykazuje zaawansowaną 

znajomość słownictwa fachowego 

w danej dziedzinie w co najmniej 

jednym języku obcym nowożytnym 

Udział w lektoracie 

języka obcego 

Zaliczenie z 

oceną/egzamin  



 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Potrafi pozyskiwać informacje z 

literatury, baz danych i innych 

źródeł, dokonywać ich interpretacji 

i krytycznej oceny oraz wyciągać 

wnioski i formułować opinie 

Udział w zajęciach 

obowiązkowych 
 

 

 

Egzamin 

 

 

 

U_02 Potrafi tworzyć przeglądy literatury, 

syntezy oraz raporty z badań   

Przygotowanie 

publikacji 

 

Przygotowanie pracy 

doktorskiej 

Recenzja publikacji  

 

 

Recenzje pracy 

doktorskiej 

U_03 Ma umiejętność rozwiązywania 

złożonych i nietypowych problemów 

naukowych  

 

Prowadzenie badań  

 

Dyskusje z 

promotorem 

 

 

Przygotowanie pracy 

doktorskiej 

Ocena postępu w 

badaniach naukowych 

przez opiekuna 

naukowego/ promotora 

 

 

Recenzje pracy 

doktorskiej 

U_04 Wykazuje umiejętność 

samodzielnego posługiwania się 

nowoczesnymi technikami 

badawczymi oraz projektować i 

wykonywać złożone zadania naukowe 

i praktyczne  

 

Udział w zajęciach 

fakultatywnych  

 

 

 

Udział w praktykach 

zawodowych 

 

Ocena postępu w 

badaniach naukowych 

przez opiekuna 

naukowego/promotora 

 

Opinia opiekuna 

praktyk  

U_05 Wykazuje umiejętność 

posługiwania się językiem 

nowożytnym w stopniu 

umożliwiającym swobodną 

komunikację z naukowcami, w tym 

pisanie artykułów i wygłaszanie 

referatów.  
 

Udział w przynajmniej 

jednej 

międzynarodowej 

konferencji naukowej 

lub przygotowanie 

przynajmniej jednej 

publikacji w języku 

obcym nowożytnym 

 

Opinia opiekuna 

naukowego/promotora 

 

 

 

 

Recenzja publikacji 

U_06 Potrafi skutecznie przekazywać 

swoją wiedzę i umiejętności 

różnym grupom odbiorców, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

studentów, lub w inny sposób 

wnosić wkład do kształcenia 

specjalistów oraz stosować 

odpowiednie do charakteru zajęć 

dydaktycznych metody i techniki ich 

prowadzenia  

Zajęcia fakultatywne 

 

Praktyki zawodowe 

Zaliczenie z oceną 

 

Ocena kierującego 

praktyką  

U_07 Potrafi samodzielnie planować swój 

rozwój naukowy 

 

Wybór zajęć 

fakultatywnych oraz 

form aktywności 

naukowej 

Ocena roczna opiekuna 

naukowego/ promotora  

U_08 Potrafi komunikować rezultaty swoich 

prac badawczych  

Przygotowanie 

wystąpienia 

Przyjęcie referatu na 

konferencję  



konferencyjnego 

 

Przygotowanie raportu 

z  badań 

 

Ocena roczna opiekuna 

naukowego/ promotora  

 

U_09 Potrafi przygotować wniosek o 

dofinansowanie badań 

Udział w zajęciach 

obowiązkowych z  

 

Przygotowanie 

wniosku 

 

Egzamin 

 

 

Ocena poprawności 

wniosku 

KOMPETENCJE 
K_01 Wykazuje krytyczne zrozumienie 

wkładu wyników własnej działalności 

badawczej i twórczej w rozwój nauk o 

rodzinie 

 

Udział w 

konferencjach 

 

Udział w zajęciach 

fakultatywnych 

Ocena roczna opiekuna 

naukowego/ promotora  

 

 

Ocena roczna opiekuna 

naukowego/promotora 

 

K_02 Ma świadomość obowiązku twórczego 

poszukiwania odpowiedzi na 

wyzwania współczesności i 

kształtowania wzorców postaw wobec 

nowych zjawisk i problemów  

 

Udział w zajęciach 

fakultatywnych  
 

Konsultacje z 

opiekunem naukowym/ 

promotorem 

Ocena roczna opiekuna 

naukowego/ promotora  

K_03 Rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się, podnoszenia 

kompetencji zawodowych 

i osobistych. 
 

Udział w 

konferencjach 

naukowych, 

szkoleniach 

Ocena opiekuna 

naukowego/promotora 

K_04 Wykazuje wrażliwość na kwestie 

etyczne w badaniach naukowych i w 

życiu społecznym 

Udział w projektach 

badawczych 

 

Udział w zajęciach 

fakultatywnych  

Ocena kierownika 

projektu 

 

Ocena roczna opiekuna 

naukowego/ promotora  

K_05 Rozumie potrzebę przekazywania 

społeczeństwu informacji o 

osiągnięciach nauki i techniki i 

potrafi przekazać takie informacje 

w sposób powszechnie zrozumiały 

Udział w zajęciach 

obowiązkowych. 

 

Udział w zajęciach 

fakultatywnych 

 

Praktyki zawodowe 

Egzamin 

 

 

Zaliczenia z oceną 

 

 

Opinia opiekuna 

praktyk 

 

 


