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Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa
1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.
Nazwa kierunku
studiów i kod
programu wg USOS

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

Poziom kształcenia

studia doktoranckie

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Tytuł zawodowy
uzyskiwany przez
absolwenta

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Obszar/-y kształcenia

Nauki humanistyczne

Dziedzina nauki i
dyscyplina naukowa

Nauki humanistyczne/filologia polska/literaturoznawstwo

Różnice w stosunku do
innych programów o
podobnie
zdefiniowanych celach
i efektach kształcenia
prowadzonych na
uczelni
Liczba punktów ECTS
konieczna dla
uzyskania tytułu
zawodowego

39 ECTS

symbol

Efekt kształcenia dla
absolwenta

wiedza
DRL_W01

Doktorant ma
zaawansowaną wiedzę na
temat kierunków i
najnowszych tendencji w

Odniesienie do
efektów kształcenia
w obszarze
kształcenia w
zakresie nauk
humanistycznych

metodologii badań w
wybranej przez siebie
dziedzinie
literaturoznawstwa.
Tabela odniesień
efektów kierunkowych DRL_W02
do efektów
obszarowych

Doktorant zna wyniki
badań polskich i
zagranicznych
prowadzonych w zakresie
realizowanego tematu
rozprawy doktorskiej.

DRL_W03

Doktorant posiada wiedzę
ogólnohumanistyczną.

DRL_W04

Doktorant zna metodykę
pracy naukowej (metody
oceny prac naukowych,
tworzenia i realizowania
projektów badawczych,
finansowania badań
naukowych).

DRL_W05

Doktorant jest
przygotowany do
prowadzenia zajęć
animacyjnych i
popularyzujących wiedzę,
mających na celu
wprowadzenie zdobyczy
nauki do świadomości
społecznej i życia
kulturalnego.
umiejętności

DRL_U01

Doktorant samodzielnie i
krytycznie potrafi
korzystać z informacji,
dokonywać analizy
tekstów źródłowych i
literatury przedmiotu.

DRL_U02

Doktorant potrafi
prowadzić badania
naukowe, formułować
hipotezy badawcze,

przygotować i
zaprezentować ich
weryfikację posługując się
w mowie i piśmie polskim
językiem naukowym.
DRL_U03

Doktorant potrafi
zaplanować i
przeprowadzić projekt
badawczy .

DRL_U04

Doktorant potrafi szukać
źródeł finansowania
swego projektu, a także
przygotować wniosek i
stosowną dokumentację.

DRL_U05

Doktorant zna metodykę
dydaktyki akademickiej i
potrafi realizować jej
założenia w praktyce.

DRL_U06

Doktorant zna język obcy
w stopniu umożliwiającym
prezentowanie wyników
swoich badań.
kompetencje społeczne

DRL_K01

Doktorant potrafi
inicjować i podejmować
pracę zespołową.

DRL_K02

Doktorant potrafi
wartościować i
selekcjonować zakres
przekazywanych
informacji ze względu na
adresata.

