
SYLABUS PRZEDMIOTU DLA SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 

1. Nazwa przedmiotu 
Prawne podstawy działalności naukowej 
Legal Basis for Academic Research 

2. 
Jednostka prowadząca przedmiot/ 
moduł 

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego 

3. Kod przedmiotu/ modułu 63-1-PPDN 

4. Rodzaj przedmiotu/ modułu 
Do wyboru z grupy przedmiotów 
ogólnouczelnianych 

5. Rok studiów (jeśli obowiązuje) 

6. Semestr (zimowy lub letni) 

7. Forma zajęć i liczba godzin Wykład/6H 

8. Zakładane efekty kształcenia 

Doktorant: 

• ma wiedzę o zasadach prowadzenia i 
finansowania badań naukowych, zna 
procedury związane z awansem naukowym 
oraz zasady funkcjonowania szkoły 
doktorskiej, 

• pewnie identyfikuje zależności między 
prawem dotyczącym szkolnictwa wyższego 
i nauki a innymi systemami społecznymi, 
samodzielnie potrafi zdobywać wiedzę i 
poszerzać własne kompetencje oraz 
podejmować skuteczne działania 
zmierzające do własnego rozwoju, 

• ma świadomość roli i pozycji uczonego 
oraz wykazuje przynależność do wspólnoty 
naukowej, 

• ma podstawowe kompetencje i 
umiejętności w zakresie ubiegania się o 
awanse zawodowe i pozyskiwanie środków 
finansowych na działalność naukową. 

Odniesienie do Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego:  
P8S_WG, P8S_WK 
P8S_UW, P8S_UK, P8S_UO, P8S_UU 
P8S_KK, P8S_KO, P8S_KR 

9. Treści programowe 

• Finansowania nauki. Badania podstawowe. 
Badania stosowane. Badania przemysłowe. 
Prace rozwojowe 

• Jednostki naukowe – prowadzące w 
sposób ciągły badania naukowe lub prace 
rozwojowe. Podmioty działające na rzecz 
nauki. Konsorcjum naukowe. Sieć 
naukowa. Polska Akademia Nauk. NCN. 
NCBR.  

• Stopnie i tytuły naukowe. Procedura 
awansowa oraz kryteria oceny. Zasady 
funkcjonowania kształcenia w szkołach 
doktorskich.  

• Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 
kierunki polityki naukowej. 

• Parametryzacja i ocena jednostek 
naukowych oraz pracowników nauki. 

10. Język przedmiotu Polski 



11. Formy i metody prowadzenia przedmiotu Wykład 

12. 
Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej 
przedmiot 

dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr 

13. 

Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej 
bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, 
gdy nie jest nim osoba prowadząca dany 
przedmiot 

------------------------------------------------------------- 

14. Obciążenie pracą doktoranta  

 

Forma aktywności doktoranta Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z 
nauczycielem: 
- wykład: 
- ćwiczenia: 
- laboratorium: 
- seminarium: 
- inne: 

 
6 h - wykład 

Praca własna doktoranta, np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- opracowanie wyników: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- napisanie raportu z zajęć: 
- przygotowanie do egzaminu: 

10 h – przygotowanie do zająć 
10 h – czytanie literatury i materiałów 

Suma godzin 26 h 

Liczba punktów ECTS 1 

15. 

Warunki zaliczenia przedmiotu, w tym 
zasady dopuszczenia do egzaminu, obrony 
doktoratu, zaliczenia z przedmiotu, a także 
formę i warunki zaliczenia poszczególnych 
form zajęć wchodzących w zakres danego 
przedmiotu 

Zaliczenie na podstawie aktywności i uczestnictwa 
doktoranta w wykładzie 

16. 
Wykaz literatury obowiązkowej i 
uzupełniającej 

• USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 
2020 r. poz. 85 ze zm) 

• USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 
2018 r., poz. 1669 ze zm.) 

• USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1384., z poźn. zm.) 

• USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, 2020, z 2020 r. 
poz. 284, 695., z poźn. zm.) 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I 
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 
2019 r. w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej (Dz. U. z 2019 poz. 
392) 

• oraz akty wykonawcze do wskazanych 
ustaw oraz dokumenty wewnętrzne UWR 
w zakresie uzyskiwania stopni i tytułów 



naukowych oraz funkcjonowania szkoły 
doktorskiej. 

 


