
Załącznik nr 1 
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY ŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na 
studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169); 

„§  5. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w 
szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: 
 1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, 

obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań 
naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki; 

 2) umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych; 
 3) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego lub artysty.” 
 
 
 
 
 

 
Przyjęcie opisu efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych dla studiów III stopnia w programie kształcenia na studiach doktoranckich 
prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii jest niezbędne z uwagi na: 
- brak prawnego określenia kategorii i rodzajów efektów kształcenia w tym zakresie (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określił efekty 
kształcenia wyłącznie dla studiów I i II stopnia) , 
- konieczność sformułowania kierunkowych efektów kształcenia na studiach doktoranckich w odniesieniu do efektów kształcenia w obszarze 
nauk społecznych. 
W opisie obszarowych efektów kształcenia wykorzystano w odpowiedni sposób opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia z zakresu nauk 
społecznych, zawarty w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) w sprawie 
Krajowych Ram Kwalifikacji  dla Szkolnictwa Wyższego oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w 
sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. nr 196, poz. 1169), przyjęto następujący opis 
efektów kształcenia na studiach doktoranckich.  

 
 
 
 
 



 
OPIS OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAU K SPOŁECZNCYH DLA 
STUDIÓW III STOPNIA (profil ogólnoakademicki) 
 

 
 Symbol 

Kategoria kwalifikacji/poszczególne kategorie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych 
 

 WIEDZA 

S3A_W01 
ma zaawansowaną wiedzę obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki o charakterze nauk 
społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk 

S3A_W02 
ma zaawansowaną wiedzę obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki o różnych rodzajach struktur i 
instytucji społecznych oraz ich wzajemnych relacjach   

 
 

S3A_W03 

 
 
 
ma zaawansowaną wiedzę obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki o różnych rodzajach więzi 
społecznych i występujących między nimi prawidłowościach  

S3A_W04 
ma zaawansowaną wiedzę obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki o człowieku jako twórcy 
kultury,  

S3A_W05 
zna w zaawansowanym zakresie narzędzia i metody modelowania struktur społecznych i 
procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości  

S3A_W06 

 
ma zaawansowaną wiedzę obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki na temat wybranych systemów 
norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach 
oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania 

S3A_W07 
ma zaawansowaną wiedzę obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki o procesach zmian wybranych 
struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości  

S3A_W08 
ma zaawansowaną wiedzę dotycząca języków obcych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

S3A_U01 
 

potrafi w sposób zaawansowany analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, 
formułować własne zaawansowane opinie na ten temat oraz stawiać  zaawansowane hipotezy 



badawcze i je weryfikować, dobierając krytycznie dane i metody analiz  

S3A_U02 
 

potrafi prognozować i modelować zaawansowane procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych 
obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku  

S3A_U03 
 

posiada zaawansowaną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o 
umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem 
metody badawczej  

S3A_U04 
 

posiada zaawansowaną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i 
języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 
dla studiowanego kierunku  

S3A_U05 
 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku 
obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku  

S3A_U06 
 

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
S3A_K01 

 
rozumie potrzebę pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności przez całe życie 

S3A_K02 
 

potrafi prowadzić działalność badawczą w grupie, przyjmując w niej różne role 

S3A_K03 
 

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania badawczego 

S3A_K04 
 

umie uczestniczyć w przygotowaniu zaawansowanych projektów badawczych 

S3A_K05 
 

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar 
interdyscyplinarny 

S3A_K06 
 

potrafi zapewnić warunki finansowania prowadzonych badań naukowych 

S3A_K07 
 

Potrafi prowadzić badania naukowe z wykorzystaniem  biegłej znajomości języków obcych w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 
 
 



 
 
EFEKTY KSZTAŁCENIA  
 
 
 
 

 
Uwzględniając specyfikę kierunku studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków 

Międzynarodowych Krakowskiej Akademii  im. A. F. Modrzewskiego oraz ustalone obszarowe efekty kształcenia na 
poziomie  III stopnia, przyjęto poniższe kierunkowe efekty kształcenia, tj. kwalifikacje, które mają być osiągnięte przez 

każdego z absolwentów studiów doktoranckich  z zakresu Prawa i Nauki o polityce. 
 

 Kierunkowe efekty kształcenia  
 

Symbol 
efektów 

kierunkowych 

 
WIEDZA 

Symbol  efektów 
obszarowych 

Pokrycie 

K_W01 

Posiada zaawansowaną wiedzę o różnych systemach normatywnych; 
wie jaki charakter mają nauki prawne i jakie jest ich miejsce w systemie 
nauk oraz relacje do innych nauk. Pogłębia wiedzę w zakresie nauk 
politycznych , zna ich specyfikę przedmiotową oraz rozumie ich miejsce 
w systemie nauk społecznych. 

S3A_W01; 
S3A_W06;  

 

Seminarium 
doktorskie ++, 

Filozofia +, 
dodatkowe pokrycie 

wskazane 
przedmioty 

fakultatywne 

K_W02 
Posiada zaawansowaną wiedzę na temat rodzajów i zasad 
funkcjonowania systemów i dyscyplin prawnych  oraz ich ewolucji, 
zasadach stasowania zróżnicowanych metod badawczych. 

S3A_W05; 
S3A_W06;  

 

Seminarium 
doktorskie++, 

Elementy 
socjologii++, 
Ekonomia ++  

Elektroniczne bazy++ 
Elementy statystyki++ 
dodatkowe pokrycie 

wskazane 



przedmioty 
fakultatywne,   

 
 
 

K_W03 

 
 
 Posiada pogłębioną wiedzę o wybranej przez siebie gałęzi prawa oraz o 
metodzie regulowania stosunków społecznych nią objętych. Posiada 
pogłębioną wiedzę o zasadach wykładni prawa i reguł argumentacji 
prawniczej. 

 
S3A_W06; 
S3A_W04;  
S3A_W05; 

Seminarium 
doktorskie++, 

Elementy 
socjologii++, 
Filozofia++, 

Ekonomia++, 
dodatkowe pokrycie 

wskazane 
przedmioty 

fakultatywne 

K_W04 

Posiada zaawansowaną wiedzę na temat  ewolucji, celów i zasad 
funkcjonowania w praktyce określonych instytucji prawnych. Ma 
wiedzę o człowieku, zna i rozumie jego miejsce we współczesnym 
świecie. 

S3A_W01; 
S3A_W06;  
S3A_W07; 

Seminarium 
doktorskie++, 

Elementy 
socjologii++, 
Filozofia++, 
Ekonomia+, 

dodatkowe pokrycie 
wskazane 

przedmioty 
fakultatywne 

K_W05 
Posiada zaawansowaną wiedzę  o najistotniejszych zagadnieniach 
filozoficznych z zakresu teorii poznania, ontologii, hermeneutyki oraz 
etyki. Zna zależności pomiędzy filozofią a kształtem ludzkiej cywilizacji. 

S3A_W02; 
S3A_W03;  

 

Seminarium  
doktorskie++, 

Elementy 
socjologii++, 
Filozofia++, 

dodatkowe pokrycie 
wskazane 

przedmioty 
fakultatywne 

K_W06 
   Zna i ma świadomość wagi i znaczenia  moralnych standardów 
wyznaczających funkcjonowanie  przedstawicieli zawodów zaufania 
publicznego i wolnych zawodów                                                                            

S3A_W05; Seminarium 
doktorskie++,  
Filozofia++, 



dodatkowe pokrycie 
wskazane 

przedmioty 
fakultatywne 

K_W07 
Zna w stopniu bardzo dobrym reguły ekonomii, zasad gospodarowania 
przez różne podmioty w zmieniających się warunkach społeczno-
gospodarczych. 

S3A_W06; 
S3A_W07; 

Seminarium 
doktorskie++, 

Elementy 
socjologii++, 

Ekonomia ++,  
Warunki 

prowadzenia i 
finansowania badań 

naukowych ++ 
dodatkowe pokrycie 

wskazane 
przedmioty 

fakultatywne 

K_W08 
Posiada wiedzę na temat pojęć i teorii socjologii.  Ma wiedzę na temat 
procesów regulujących życie społeczne. 

S3A_W06; 
S3A_W03; 

Seminarium 
doktorskie++,  
Filozofia++, 

Elementy 
socjologii++, 

dodatkowe pokrycie 
wskazane 

przedmioty 
fakultatywne 

K_W09 
Zna przepisy prawne  dotyczące praw autorskich i własności 
intelektualnej. Zna reguły odpowiedzialności za popełnianie plagiatów.  
 

S3A_W06; 
 

Seminarium 
doktorskie++,  

Prawo autorskie++, 
dodatkowe pokrycie 

wskazane 
przedmioty 

fakultatywne 

K_W10  Zna podstawowe kategorie opisu i wyjaśnienia zachowań S3A_W03; Seminarium 



indywidualnych oraz społecznych. Ma wiedzę dotyczącą celu, metod i 
zasad prowadzenia badań socjologicznych oraz ich wykorzystywania w 
pracy naukowe z zakresu nauk społecznych. 

S3A_W04; 
S3A_W06; 

 

doktorskie++,  
Filozofia ++, 

Elementy 
socjologii++, 

dodatkowe pokrycie 
wskazane 

przedmioty 
fakultatywne 

K_W11 
 Posiada pogłębioną wiedzę o metodologii nauk prawnych i nauk o 
polityce. Ma wiedzę w zakresie zasad i trybu realizacji pracy badawczej, 
w tym warsztatu pisarskiego. 

S3A_W04; 
S3A_W06; 

 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii nauk++, 

Warunki 
prowadzenia i 

finansowania badań 
naukowych ++ 

Przygotowanie i 
redakcja tekstu 
naukowego+++ 

Zajęcia praktyczne 

K_W12 

Posiada pogłębioną wiedzę na temat zagadnień i problematyki prawnej 
i społecznej krajów obcojęzycznych.  Student posiada wiedzę na temat 
instytucji prawnych w obcych systemach prawnych dzięki biegłemu 
opanowaniu języka  obcego w mowie i w piśmie. 

S3A_W06; 
 

Język obcy++ 

 
 
 
 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 
potrafi w sposób zaawansowany analizować przyczyny i przebieg 
procesów i zjawisk społecznych, potrafi interpretować regulacje prawne i 
umie wskazać znaczenie zależności pomiędzy normami prawnymi. 

S3A_U01; 
S3A_U02; 

 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 



  metodologii 
nauk++, elementy 

statystyki+, 

K_U02 

Rozumie mechanizmy społeczne i polityczne, które determinują treść 
prawa. Potrafi przewidzieć skutki regulacji normatywnych w oparciu o 
dorobek doktryny i judykatury. 
 
 

S3A_U01; 
S3A_U03; 

 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii 

nauk++, elementy 
statystyki++, 

K_U03 
Umie dokonywać analizy dotyczącej nowych przepisów prawnych, 
dokonywać ich zmian i formułować wnioski de lege ferenda 

S3A_U01; 
S3A_U02; 

 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii 

nauk++, elementy 
statystyki++, 

K_U04 
Umie dokonać analizy określonych instytucji prawnych, politycznych i 
społecznych, wskazując jednocześnie nowe propozycje ich  klasyfikacji i 
typologii. Potrafi wskazać nowe zasady ich funkcjonowania . 

S3A_U01; 
S3A_U02; 
S3A_U03; 

 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii nauk+, 

przygotowanie i 
redakcja tekstu 
naukowego++, 
elektroniczne 

bazy++, elementy 
statystyki+, 

warunki 
prowadzenia i 
finansowania 

badań+, prawo 
autorskie+ 

K_U05 Potrafi wskazać główny cel badań oraz cele poboczne.  

S3A_U01; 
 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii nauk+, 



K_U06 
Potrafi formułować hipotezy badawcze, w kontekście prowadzonych 
badań, wykorzystując dotychczasową wiedzę i  dorobek naukowy. 

S3A_U01; 
 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii nauk+, 

K_U07 
Umie planować proces badawczy, poprzez wyznaczenie poszczególnych 
jego elementów. Potrafi zastosować odpowiednie metody i techniki 
badawcze. 

S3A_U01; 
S3A_U03; 

 
 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii nauk+, 

K_U08 
Potrafi rozwiązywać problemy badawcze, argumentować, , z 
zastosowaniem poprawnych metod weryfikacji hipotez badawczych. 

S3A_U01; 
S3A_U03; 

 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii nauk+, 

K_U09 
 Umie posługiwać się terminologią z zakresu nauk prawnych, nauk o 
polityce, socjologicznych i innych w ramach prowadzonych badań.  

S3A_U03; 
S3A_U04; 
S3A_U05; 

 

Seminarium 
doktorskie++, 

Elementy 
socjologii++, 

Ekonomia ++, 
dodatkowe 

pokrycie wskazane 
przedmioty 

fakultatywne. 
Filozofia+,  

Zajęcia praktyczne 

K_U10 
Umie zastosować właściwą metodę i technikę wywodu do przygotowania  
odpowiedniego rodzaju utworu np. artykuł, glosa, referat 

S3A_U03; 
S3A_U04; 
S3A_U06; 

 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii nauk+, 

Przygotowanie i 
redakcja tekstu 
naukowego++ 

 

K_U11 
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w 
języku polskim i języku obcym, w zakresie wybranej dyscypliny 
naukowej, prowadzenia wykładu  lub wygłoszenie referatu 

S3A_U03; 
S3A_U5; 
S3A_U06; 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 



 metodologii nauk+, 
Przygotowanie i 
redakcja tekstu 
naukowego++ 

 Zajęcia praktyczne 

K_U12 

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego, która pozwala na zdanie egzaminu 
doktorskiego 

S3A_U06; 
 

Język obcy +++ 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

K_K01 
Potrafi  formułować problemy, stawiać pytania w zakresie nauk prawnych 
i nauk o polityce.  Potrafi formułować własne poglądy. 

S3A_K01; 
S3A_K03; 

 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii nauk++, 

filozofia+ 
dodatkowe pokrycie 

wskazane 
przedmioty 

fakultatywne 

K_K02 
potrafi przygotować projekt badawczy w zakresie funkcjonowania 
wybranych instytucji, we współudziale innych podmiotów 

S3A_K02; 
S3A_K03; 

 
 

Seminarium 
doktorskie+, 

podstawy 
metodologii nauk+, 

warunki 
prowadzenia i 
finansowania 

badań++, prawo 
autorskie+ 

K_K03 
potrafi odpowiednio w formie komunikatywnej przekazywać 
dotychczasowe wyniki badań naukowych i zasób swojej wiedzy 

S3A_K03; 
 

Seminarium 
doktorskie+, 

podstawy 
metodologii nauk++, 



Przygotowanie i 
redakcja tekstu 
naukowego++ 

 elementy 
statystyki+, 
ekonomia+, 

Zajęcia praktyczne 

K_K04 
Ma świadomość samodzielnej pracy naukowej, działalności 
popularyzatorskiej. Potrafi przedstawiać i konfrontować wyniki  swoich 
badań z wynikami  badan innych naukowców. 

S3A_K03; 
S3A_K04; 

 
 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii nauk+, 

przygotowanie i 
warunki 

prowadzenia i 
finansowania 

badań++,   
Przygotowanie i 
redakcja tekstu 
naukowego++ 

elementy socjologii+, 
ekonomia+, prawo 

autorskie+ 

K_K05 
Ma świadomość  potrzeby prowadzenia badań naukowych przy 
wykorzystaniu innych nauk społecznych . Zna własne kompetencje co do 
wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłe dokształcania się. 

S3A_K04; 
 

Seminarium 
doktorskie++, 

podstawy 
metodologii nauk++, 

elektroniczne 
bazy++, 



K_K06  Docenia  znaczenia przestrzegania zasad etyki zawodowej. 

S3A_K05; 
S3A_K03; 

 

Seminarium 
doktorskie+, 

podstawy 
metodologii nauk+, 

przygotowanie i 
warunki 

prowadzenia i 
finansowania 

badań+++, 

K_K07 
Rozumie znaczenia badań naukowych, rolę instytucji akademickich  w 
społeczeństwie , zna przepisy prawne dotyczące własności intelektualnej i 
etos akademicki. 

S3A_K06; 
 

Seminarium 
doktorskie+, 

podstawy 
metodologii nauk+, 

przygotowanie i 
warunki 

prowadzenia i 
finansowania 

badań+++, 

K_K08 
Potrafi prowadzić badania z wykorzystaniem znajomości języka obcego, 
dbając o pogłębianie zdobytej wiedzy i umiejętności językowych. Jest 
kompetentnym użytkownikiem  języka obcego. 

S3A_K01; 
S3A_K02; 

 

Język obcy++ 

 
 


