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POLSKA RAMA KWALIFIKACYJNA 

 

Obszar: Nauki humanistyczne 

Dziedzina: Nauki o Rodzinie 

Dyscyplina: Nauki o Rodzinie 

Poziom 8 (doktoranci) 

 
Objaśnienie oznaczeń: 

 

NoRD	 (przed	podkreślnikiem)	—	kierunkowe	efekty	 kształcenia	 dla	 jednolitych	 studiów	doktoranckich	na	

kierunku	nauki	o	rodzinie	

W	(po	podkreślniku)	—	kategoria	wiedzy	

U	(po	podkreślniku)	—	kategoria	umiejętności	

K	(po	podkreślniku)	—	kategoria	kompetencji	społecznych	

P8S	kod	składnika	opisu	kwalifikacji	charakterystyk	drugiego	stopnia	Polskich	Ram	Kwalifikacji	dla	poziomu	

8	

W	wiedza:		 G	głębia,	K	kontekst	

U	umiejętności:	W	wykorzystanie,	K	komunikowanie	się,	O	organizacja	pracy,	U	uczenie	się	

K	kompetencje:	K	krytycznie	podejście,	O	odpowiedzialność,	R	rola	zawodowa	

01,	02,	03	i	kolejne	—	numer	kwalifikacji	
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Kod Charakterystyka ósmego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  
dla poziomu 8  

studiów doktoranckich nauk o rodzinie WT UO 

Kod 
składnika 
opisu 
PRK 

 Efekty kształcenia po 
uzyskaniu doktora z 
dyscypliny nauki o 
rodzinie doktorant 

Sposoby działań pro-
wadzących do uzyska-
nia efektów kształcenia 

Metody oceniania 
uzyskanych efektów 

 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie  
NoRD_W01 Ma wiedzę ogólną na 

zaawansowanym 
poziomie z dyscypli-
ny nauki o rodzinie. 

Udział w zajęciach ob-
owiązkowych 
 
Samodzielne groma-
dzenie wiedzy ogólnej 
w ciągu studiów 

Egzamin 
 
 
Egzamin doktorski 

P8S_WG 

NoRD_W02 Ma zaawansowaną 
zintegrowaną wiedzę 
prowadzącą do spe-
cjalizacji w wybra-
nych obszarach nauki 
o rodzinie. 

Udział w zajęciach ob-
owiązkowych 

Egzamin  

NoRD_W03 Ma orientację co do 
kierunków dociekań 
teoretycznych i empi-
rycznych z obszaru 
nauk humanistycz-
nych, społecznych i 
nauk o rodzinie. 

Udział w zajęciach fa-
kultatywnych 
 
Samodzielne groma-
dzenie wiedzy ogólnej 
w ciągu studiów 

Zaliczenie z oceną 
 
 
Egzamin doktorski 

 

NoRD_W04 Ma znajomość spe-
cjalistycznej wiedzy 
z zakresu problema-
tyki pracy doktor-
skiej. 

Udział w zajęciach fa-
kultatywnych 
 
Samodzielne groma-
dzenie wiedzy ogólnej 
w ciągu studiów 

Ocena roczna opieku-
na naukowe-
go/promotora 
 
Egzamin doktorski 

NoRD_W05 Ma znajomość warsz-
tatu metodologiczne-
go nauk humani-
stycznych i społecz-
nych oraz szczegó-
łowych technik sto-
sowanych w naukach 
o rodzinie 

Udział w zajęciach ob-
owiązkowych i fakulta-
tywnych 
 
 
Praktyki zawodowe 

Egzaminy i zaliczenia 
z oceną 
 
 
 
Zaliczenie praktyk 
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NoRD_W06 Ma orientację w fun-
damentalnych dyle-
matach współczesnej 
cywilizacji, szcze-
gólnie z zakresu za-
gadnień dotyczących 
rodziny. 

Udział w zajęciach fa-
kultatywnych 

Zaliczenie z oceną P8S_WK 

NoRD_W07 Ma wiedzę o etycz-
nych, prawnych i 
ekonomicznych uwa-
runkowaniach dzia-
łalności badawczej, 
zna metody oceny 
publikacji nauko-
wych, projektów ba-
dawczych oraz zna 
zasady finansowania 
badań naukowych. 

Udział w zajęciach ob-
owiązkowych i fakulta-
tywnych 

Egzamin i zaliczenie z 
oceną 

 

 Umiejętności: absolwent potrafi  
NoRD_U01 Potrafi pozyskiwać 

informacje z literatu-
ry, baz danych i in-
nych źródeł, doko-
nywać ich interpreta-
cji i krytycznej oceny 
oraz wyciągać wnio-
ski i formułować opi-
nie. 

Udział w zajęciach ob-
owiązkowych 

Egzamin P8S_UW 

NoRD_U02 Potrafi wykorzysty-
wać wiedzę z róż-
nych dziedzin nauki 
do twórczego identy-
fikowania, formuło-
wania i innowacyjne-
go rozwiązywania 
złożonych proble-
mów lub wykonywa-
nia zadań o charakte-
rze badawczym z 
zakresu nauk o rodzi-
nie. 

Udział w zajęciach ob-
owiązkowych i fakulta-
tywnych 

Egzamin i zaliczenie z 
oceną 
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NoRD_U03 Potrafi samodzielnie 
sformułować problem 
badawczy, definio-
wać cel i przedmiot 
badań, formułować 
hipotezy badawcze 
oraz zaproponować i 
wykonać badania do 
jego rozwiązania 
rozwijając metody, 
nowoczesne techniki 
i narzędzia badawcze 
oraz twórczo je stosu-
jąc, a także dokony-
wać wnioskowania 
na podstawie prowa-
dzonych badań. 

Prowadzenie badań 
 
 
Dyskusje z promotorem 
 
 
 
 
Przygotowanie pracy 
doktorskiej 

Ocena postępu w ba-
daniach naukowych 
przez opiekuna nau-
kowego/promotora 
 
 
 
 
Recenzja pracy dok-
torskiej 

 

NoRD_U04 Potrafi tworzyć prze-
glądy literatury, syn-
tezy oraz raporty z 
badań. 

Przygotowanie publika-
cji 
 
Przygotowanie pracy 
doktorskiej 

Recenzja publikacji 
 
 
Recenzje pracy dok-
torskiej 

 

NoRD_U05 Potrafi transferować 
wyniki prowadzo-
nych prac badaw-
czych do sfery życia 
społecznego. 

Udział w praktykach 
zawodowych 

Opinia opiekuna prak-
tyk 

 

NoRD_U06 Potrafi przygotować 
wniosek o dofinan-
sowanie badań. 

Udział w zajęciach ob-
owiązkowych 
 
 
Przygotowanie wniosku 

Egzamin 
 
 
 
Ocena poprawności 
wniosku 

NoRD_U07 Potrafi przygotować 
teksty dotyczące za-
gadnień naukowych, 
przeznaczonych także 
dla niespecjalistów. 

Przygotowanie publika-
cji 

Recenzja publikacji P8S_UK 

NoRD_U08 Potrafi upowszech-
niać wiedzę w śro-
dowisku naukowym 
poprzez inicjowanie 
debaty oraz uczest-
nictwo w dyskursie 
naukowym w postaci 
przedstawienia swo-
ich prac badawczych. 

Czynny udział w konfe-
rencjach naukowych 

Zaświadczenie w 
uczestnictwie w kon-
ferencji naukowej i 
przyjęcie referatu na 
konferencję 
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NoRD_U09 Potrafi posługiwać 
się językiem nowo-
żytnym w stopniu 
umożliwiającym 
swobodną komunika-
cję z naukowcami, w 
tym pisanie artyku-
łów i wygłaszanie 
referatów. 

Udział przynajmniej w 
jednej międzynarodo-
wej konferencji nauko-
wej lub przygotowanie 
przynajmniej jednej 
publikacji w języku 
obcym nowożytnym 

Opinia opiekuna nau-
kowego/promotora 
 
 
Recenzja publikacji 

 

NoRD_U10 Potrafi kierować kra-
jowym i międzynaro-
dowym zespołem 
badawczym, także 
multidyscyplinarnym. 

Składanie grantów ba-
dawczych 

Ocena grantów P8S_UO 

NoRD_U11 Potrafi samodzielnie 
planować swój roz-
wój naukowy oraz 
kierować własnymi 
przedsięwzięciami 
badawczymi. 

Zajęcia fakultatywne 
 
 
Praktyki zawodowe 

Zaliczenie z oceną 
 
 
Ocena kierującego 
praktykami 

P8S_UU 

NoRD_U12 Potrafi opracowywać 
programy szkolenia, 
a także skutecznie 
przekazywać swoją 
wiedzę i umiejętności 
różnym grupom od-
biorców, ze szcze-
gólnym uwzględnie-
niem studentów, lub 
w inny sposób wno-
sić wkład do kształ-
cenia specjalistów 
oraz stosować odpo-
wiednie do charakte-
ru zajęć dydaktycz-
nych metod i technik 
ich prowadzenia. 

Zajęcia fakultatywne 
 
 
 
Praktyki zawodowe 

Zaliczenie z oceną 
 
 
 
Ocena kierującego 
praktykami 

 

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do  
NoRD_K01 Jest gotów do kry-

tycznego zrozumienia 
wkładu wyników 
własnej działalności 
badawczej i twórczej 
w rozwój nauk o ro-
dzinie. 

Udział w konferencjach 
 
 
 
Udział w zajęciach fa-
kultatywnych 

Ocena roczna opieku-
na naukowe-
go/promotora 
 
Ocena roczna opieku-
na naukowe-
go/promotora 
 

P8S_KK 
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NoRD_K02 Jest gotów do kry-
tycznej oceny dorob-
ku uprawianej dyscy-
pliny nauk o rodzinie. 

Udział w konferencjach 
 
 
 
Udział w zajęciach fa-
kultatywnych 

Ocena roczna opieku-
na naukowe-
go/promotora 
 
Ocena roczna opieku-
na naukowe-
go/promotora 

 

NoRD_K03 Jest gotowy do twór-
czego poszukiwania 
odpowiedzi na wy-
zwania współczesno-
ści i kształtowania 
wzorców postaw wo-
bec nowych zjawisk i 
problemów dzięki 
uznawaniu znaczenia 
wiedzy w rozwiązy-
waniu problemów 
poznawczych i prak-
tycznych. 

Udział w zajęciach fa-
kultatywnych 
 
 
Konsultacje z opieku-
nem nauko-
wym/promotorem 

Ocena roczna opieku-
na naukowe-
go/promotora 
 

 

NoRD_K04 Jest gotów do przeka-
zywania społeczeń-
stwu informacji o 
osiągnięciach nauki i 
techniki i potrafi 
przekazać takie in-
formacje w sposób 
powszechnie zrozu-
miały. 

Udział w zajęciach ob-
owiązkowych 
 
 
Udział w zajęciach fa-
kultatywnych 
 
Praktyki zawodowe 

Egzamin 
 
 
 
Zaliczenie z oceną 
 
 
Opinia opiekuna prak-
tyk 

P8S_KO 

NoRD_K05 Jest gotów do ciągłe-
go dokształcania się, 
podnoszenia kompe-
tencji zawodowych i 
osobistych ze wzglę-
du na wypełnienie 
zobowiązań społecz-
nych badaczy i nau-
kowców. 

Udział w konferencjach 
naukowych, szkole-
niach 

Ocena opiekuna nau-
kowego/promotora 
 

 

NoRD_K06 Jest gotów do prowa-
dzenia badań nauko-
wych uwzględniając 
kwestie etyczne i ży-
cie społeczne. 

Udział w projektach 
badawczych 
 
Udział w zajęciach fa-
kultatywnych 

Ocena kierownika 
projektu 
 
Ocena roczna opieku-
na naukowe-
go/promotora 
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NoRD_K07 Jest gotów do rozwi-
jania etosu środowi-
ska badawczego po-
przez prowadzenia 
badań w sposób nie-
zależny oraz respek-
tujący zasady pu-
blicznej własności 
wyników badań nau-
kowych z uwzględ-
nieniem zasad ochro-
ny własności intelek-
tualnej. 

Udział w konferencjach 
naukowych 
 
Przygotowywanie wy-
stąpień 
 
Przygotowywanie pu-
blikacji 

Opinia opiekuna nau-
kowego/promotora 
 
Przyjęcie referatu 
 
 
Recenzja publikacji 

P8S_KR 

NoRD_K08 Jest gotów do kształ-
towania w sobie kry-
tycznej, autonomicz-
nej i twórczej posta-
wy wobec zawodu 
nauczyciela akade-
mickiego. 

Konsultacje z promoto-
rem/opiekunem nau-
kowym 

Ocena roczna opieku-
na naukowe-
go/promotora 

 
 

 
 


