Plan studiów doktoranckich
w Studium Doktoranckim Wydziału Anglistyki
§ 1. Adres Studium Doktoranckiego Wydziału Anglistyki:
Wydział Anglistyki UAM
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
tel. (48) 061 829-35-06
(48) 061 829-35-21
fax (48) 061 852-31-03
§ 2. Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Anglistyki:
Kierownikiem Studium Doktoranckiego jest profesor lub doktor habilitowany Wydziału
Anglistyki. Wnioski o przyjęcie do Studium kierowane są na ręce Kierownika Studium.
Bieżącą administrację Studium prowadzi dziekanat WA.
Kierownik SD WA: dr hab. Joanna Pawelczyk, Prof. UAM (tel. +48 61 829 3509 pok. 104A,
e-mail: pasia@wa.amu.edu.pl)
§ 3. Program kształcenia na studiach doktoranckich w Wydziale Anglistyki
1. Program kształcenia na studiach doktoranckich w Wydziale Anglistyki obejmuje prowadzenie
samodzielnych badań naukowych i realizację zorganizowanego programu studiów.
2. Prowadzenie samodzielnych badań naukowych skutkuje m.in.:
a) prezentacją wyników badań na konferencjach krajowych i/lub zagranicznych,
b) pisaniem publikacji naukowych;
c) pisaniem projektów badawczych;
d) uczestnictwem w projektach badawczych;
e) napisaniem pracy doktorskiej.
3. Zorganizowany program studiów obejmuje:
a) zajęcia obowiązkowe;
b) zajęcia fakultatywne;
c) praktyki zawodowe.
4. Zajęcia obowiązkowe obejmują:
a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki w wymiarze nie mniejszym niż jedno
seminarium (2 godz. lekcyjne) w miesiącu w trakcie trwania semestrów;
b) seminaria prowadzone w grupach badawczych w wymiarze nie mniejszym niż jedno
seminarium (1 godz. lekcyjna) na tydzień w trakcie trwania semestrów.
5. Zajęcia fakultatywne obejmują:
a) zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne ( na których doktorant zdobywa
kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć
dydaktycznych);
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b) wykłady/konwersatoria do wyboru z językoznawstwa lub literaturoznawstwa
angielskiego oraz z dziedzin pokrewnych;

c) wykłady ogólnouczelniane do wyboru (w wymiarze nie mniej niż 10 godz.) z dyscypliny
innej niż ta, w której prowadzone są badania naukowe (np. przygotowujące do egzaminu
doktorskiego z dyscypliny dodatkowej);
d) zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe, przygotowujące doktoranta do pracy o
charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym.
6. Praktyki zawodowe w postaci prowadzenia lub uczestnictwa w prowadzeniu zajęć
dydaktycznych w wymiarze 60 – 90 godzin rocznie (studia stacjonarne) oraz 10 – 90 godzin
rocznie (studia niestacjonarne). Doktoranci, którzy odbywają staże naukowe (minimalnie 3
miesięczne) poza jednostką macierzystą mają prawo do obniżenia wymiaru praktyk
zawodowych do 10 godzin rocznie.
7. Punktacja ECTS obejmuje zajęcia wyszczególnione w punktach 3 – 6.
Łączny obowiązkowy wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów odpowiada 38
punktom ECTS. Jeden punkt ECTS odpowiada 25 – 30 godzinom pracy przeciętnego
doktoranta, koniecznej do uzyskania przez niego opisanych w programie efektów kształcenia.
§ 4. Obowiązkowe uczestnictwo doktorantów w zajęciach dydaktycznych:
1. Wydział i Uniwersytet proponują słuchaczom Studium Doktoranckiego konwersatoria, wykłady
i seminaria z zakresu: metodologii nauk humanistycznych, językoznawstwa, literaturoznawstwa
oraz dziedzin pokrewnych, zgodnie z programem studiów doktoranckich przyjętych przez Radę
Wydziału Anglistyki i zatwierdzonych uchwałą Senatu UAM. Doktoranci mogą korzystać z
oferty zajęć wydziałowych oraz ogólnouniwersyteckich.
2. Doktorant studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ma obowiązek uzyskania w ciągu czterech
lat studiów co najmniej 38 punktów ECTS, zgodnie z programem studiów. Na poszczególnych
latach obowiązkowe ilości punktów ECTS wynoszą: 11 punktów na 1 roku, 11 punktów na roku
2, 9 punktów na roku 3 oraz 7 punktów na roku 4.
3. Udział doktoranta w zajęciach musi być poświadczony na piśmie przez prowadzącego zajęcia z
podaniem formy zaliczenia i uzyskanej oceny. Prowadzący zajęcia przeprowadza egzamin
końcowy dla doktorantów studiów doktoranckich, a także dla tych spośród doktorantów
niestacjonarnych, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w nim. O formie egzaminu decyduje
prowadzący zajęcia. Oceny zostają wprowadzone przez prowadzących zajęcia do systemu
USOS.
4. Uczestnik studiów doktoranckich składa kierownikowi studiów do 30 czerwca każdego roku
sprawozdanie z pracy naukowej, złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń oraz z pracy
dydaktycznej. Do sprawozdania dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora o
postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także o pracy
dydaktycznej.
5. Doktorant ma obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie znajomości języków
obcych. Z tego obowiązku doktorant jest zwolniony, jeżeli:
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a) posiada dyplom licencjata lub magistra filologii w zakresie obcego języka nowożytnego,
lub:
b) posiada międzynarodowo uznany certyfikat na poziomie średnio-zaawansowanym, lub:
c) jest laureatem ogólnopolskiej olimpiady języka obcego nowożytnego.
6. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem do publicznej obrony doktorant musi
zdać egzaminy z:
a) dyscypliny podstawowej w zakresie szerszym niż tematyka rozprawy doktorskiej,
b) obcego języka nowożytnego (z uwzględnieniem możliwości zwolnienia z tego egzaminu
przewidzianej w Ustawie)
c) dyscypliny dodatkowej – do wyboru:
1) historii filozofii u prof. dr hab. Bolesława Andrzejewskiego, kierownika Zakładu
Historii Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii UAM (Poznań, ul. Szamarzewskiego
89), lub
2) filozofii języka u prof. dr hab. Zdzisława Wąsika (Zakład Pragmatyki Języka
Angielskiego, WA UAM, Collegium Novum, al. Niepodległości 4, blok A).
§ 5. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktorantów
1. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, które doktorant stacjonarny powinien prowadzić w
samodzielnie w ramach praktyk wynosi 90 godzin w roku akademickim.
2. Doktorant niestacjonarny ma obowiązek uczestniczyć w prowadzeniu co najmniej 10 godzin
zajęć dydaktycznych w roku akademickim.
3. Zajęcia dydaktyczne doktorantów są co roku oceniane przez studentów za pomocą anonimowej
ankiety i przez władze Wydziału. Ocena ta jest integralną częścią opinii wystawionej
doktorantowi. Opinię taką powinien sformułować na sprawozdaniu za semestr letni, składanym
Kierownikowi SD, prodziekan ds. studenckich lub opiekun naukowy doktoranta (promotor), po
uprzednim przeprowadzeniu ankiety studenckiej. Doktorant musi być powiadomiony o
wynikach tej ankiety.
4. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktoranta powinny być hospitowane przez opiekuna
naukowego (promotora) lub Kierownika danego Zakładu w ciągu I i III roku studiów
doktoranckich.
§ 6. Obowiązkowy referat naukowy:

1. W pierwszym lub drugim roku nauki, ale nie później niż do dnia 31 maja II roku, doktorant
zobowiązany jest do złożenia na ręce Kierownika Studium Doktoranckiego jednego
egzemplarza pozytywnie zaopiniowanego przez opiekuna naukowego referatu z dziedziny, w
ramach której wykonywana jest rozprawa doktorska. Kierownik SD WA przekazuje następnie
referat do oceny dodatkowemu recenzentowi wybranemu spośród pracowników Wydziału,
reprezentującemu tę samą bądź pokrewną dziedzinę wiedzy. Ocena referatu ma formę pisemną
(na jednolitym formularzu) i jest przekazywana do wiadomości doktorantowi.

2. W wypadku otrzymania oceny negatywnej doktorant winien w ciągu trzech miesięcy
przedstawić do oceny kolejną, poprawioną wersję referatu.

3. Z przedstawienia obowiązkowego referatu naukowego doktorant jest zwolniony, jeżeli:
a) ma opublikowany artykuł z dziedziny, w ramach której pisze pracę doktorską, lub z
dziedziny pokrewnej,
b) przedłoży pisemne zaświadczenie redaktora naczelnego czasopisma naukowego o przyjęciu
swojego artykułu do druku,
c) przedstawił referat, komunikat lub poster na konferencji lub kolokwium naukowym, co
zostanie potwierdzone przez opiekuna naukowego (promotora) z podaniem daty, miejsca,
organizatora i tematyki tej konferencji (kolokwium).
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§ 7. Składanie wniosków grantowych
1. Doktorant studiów stacjonarnych powinien ubiegać się o finansowanie badań własnych
podczas studiów doktoranckich.
2. Dokument poświadczający aplikowanie o grant (lub współudział we wniosku grantowym),
doktorant składa na ręce Kierownika SD WA w roku, w którym wniosek grantowy został
złożony.
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