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Sprawy związane z tokiem kształcenia:
Dyżur: poniedziałki między 11:00 a 12:15 (MS
- immatrykulacja,
Teams) lub po wcześniejszym umówieniu się
- przyjmowanie wniosków o powołanie
promotora, promotora
Sekretariat
pomocniczego i komitetów doktorskich,
mgr Justyna Mroczek
- przyjmowanie sprawozdań rocznych oraz
(12) 664-55-20, justyna.mroczek@uj.edu.pl
indywidualnych
planów badawczych,
Sprawy finansowe:
- przyjmowanie dokumentacji do
- przyjmowanie wniosków dot. tzw. minigrantów,
przeprowadzenia oceny
- udzielanie informacji nt. zasad wydatkowania
śródokresowej,
środków,
- dokonywanie zakupów infrastruktury badawczej, - obsługa toku kształcenia w systemie USOS,
- wydawanie zaświadczeń o odbywaniu
- rozliczanie wydatków poniesionych w ramach
kształcenia,
minigrantów.
- wymiana międzynarodowa,
- stypendia.
Doktoraty wdrożeniowe, doktoraty w ramach
specjalnej
mgr Marina Ten
procedury konkursowej:
(12) 664-56-17, marina.ten@uj.edu.pl
- immatrykulacja,
- nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych
Sprawy związane z:
i prawnych,
- dokonywanie zakupów infrastruktury badawczej. -programem STER,
-programem Erasmus+,
-oceną śródokresową doktorantów II roku
-obsługą cudzoziemców.

Czym jest
Indywidualny Plan
Badawczy?
Indywidualny Plan Badawczy jest
najważniejszym dokumentem,
przygotowywanym przez
Doktoranta/Doktorantkę
w ciągu pierwszego roku studiów
w szkole doktorskiej. Zawiera
szczegółowy opis projektu pracy
doktorskiej, planowanych
kursów oraz aktywności
dydaktycznych i naukowych
w trakcie kształcenia. Złożenie
Indywidualnego Planu
Badawczego w ciągu 12 miesięcy
od rozpoczęcia studiów w szkole
doktorskiej jest warunkiem
kontynuacji tych studiów, zaś
jego realizacja podlega ewaluacji
podczas oceny śródokresowej po
24 miesiącach nauki
(18 w przypadku trybu
sześciosemestralnego).

Finansowanie badań

Poza inicjatywami wewnętrznymi, Doktoranci i Doktorantki
mogą korzystać z grantów badawczych Narodowego
Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz programów
zewnętrznych.

Ocena śródokresowa
Ocena śródokresowa jest
ewaluacją dotychczasowych
postępów w realizacji
Indywidualnego Planu
Badawczego. Dokonywana
jest po 24 miesiącu
kształcenia przez niezależny
zespół oceniający. W jej
trakcie, Doktorant/
Doktorantka przedstawia

stan przygotowań pracy
doktorskiej oraz odpowiada na
pytania komisji. Pozytywne
przejście oceny
śródokresowej wiąże się ze
zwiększeniem kwoty
stypendium doktoranckiego,
zaś jej negatywny wynik
skutkuje zakończeniem
kształcenia w szkole
doktorskiej.

Komitet doktorski
Komitet doktorski jest ciałem
doradczym i opiniującym
w procesie przygotowania
Indywidualnego Planu Badawczego
oraz pracy doktorskiej. Składa się
z promotora, ewentualnego
współpromotora lub promotora
pomocniczego oraz pracowników
naukowych o znacznych
osiągnięciach w dyscyplinie,
w której przygotowywany jest
doktorat. Członków Komitetu
Doktorskiego wybiera Doktorant
lub Doktorantka; w przypadku
braku wyboru, Dyrektor Szkoły
powołuje zespół oceniający,
pełniący obowiązki Komitetu
Doktorskiego w zakresie
opiniowania pracy słuchacza lub
słuchaczki szkoły doktorskiej.

Promotor i promotor
pomocniczy
Promotor jest pracownikiem naukowym
w stopniu przynajmniej doktora
habilitowanego, pod kierunkiem którego
Doktorant/Doktorantka przygotowuje
pracę doktorską. Promotor czuwa nad
przebiegiem badań, doradza w kwestii
wyboru kursów oraz kariery dydaktycznej
i naukowej.
Promotor pomocniczy jest pracownikiem
naukowym w stopniu doktora (bez prawa
do promowania Doktorantów), jednak
posiadającym znaczne kompetencje
w tematyce powiązanej z przedmiotem
pracy doktorskiej. Sprawuje opiekę
merytoryczną nad przygotowaniem pracy
doktorskiej, wspomaga promotora
w czynnościach administracyjnych
i naukowych.

KIEROWNICY
PROGRAMÓW
DOKTORSKICH:
Ekonomia i finanse
dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ, rafal.wisla@uj.edu.pl
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna
dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ,
grzegorz.micek@uj.edu.pl
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ,
w.swierczynska-glownia@uj.edu.pl
Nauki o polityce i administracji
dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ,
dominik.sieklucki@uj.edu.pl
Nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ,
izabela.stanczyk@uj.edu.pl
Nauki prawne
dr hab. Michał Kowalski, michal.kowalski@uj.edu.pl
Nauki socjologiczne
dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ,
marcjanna.nozka@uj.edu.pl
Pedagogika
dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ,
a.sajdak@uj.edu.pl
Psychologia
dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ,
romuald.polczyk@uj.edu.pl
Society of the future
prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor,
m.florczak-wator@uj.edu.pl
Cognes
dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ,
michal.wierzchon@uj.edu.pl

Sprawozdanie
roczne

Sprawozdanie roczne jest
podsumowaniem pracy
Doktoranta lub Doktorantki
w danym roku akademickim.
Stanowi podstawę do
rozliczenia roku i promocji na
rok następny. Formularz
sprawozdania dostępny jest
na stronie internetowej
SDNS UJ i obejmuje kwestie
związane m.in. z przebiegiem
pracy nad projektem
badawczym, realizacją
kursów, dodatkowych
aktywności naukowych oraz
praktyk.

Kursy w SDNS UJ

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ
odbywa się w czterech modułach, którymi są:

Moduł I Kształcenie specjalistyczne
Moduł II Kształcenie metodologiczne
Moduł III Kompetencje akademickie
Moduł IV Kompetencje zawodowe i miękkie.
Rejestracja na kursy odbywa się poprzez portal USOSweb,
a informacje o ich terminach dostępne są na portalu i stronie
internetowej SDNS UJ z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wymiana międzynarodowa
Podczas kształcenia,
Doktoranci i Doktorantki
mają liczne możliwości
uczestnictwa w wymianach
międzynarodowych
w ramach programów
ERASMUS+, CEEPUS, UNA
EUROPA, wymian
bilateralnych, a także
programów zewnętrznych.

Przydatne linki:
https://id.uj.edu.pl/pob - Inicjatywa Doskonałości, Priorytetowe Obszary
Badawcze
https://cawp.uj.edu.pl/ - Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
https://studiuje.uj.edu.pl/ - "Sprawy studentów i doktorantów"
https://biurokarier.uj.edu.pl/ - Biuro karier
https://dydaktyka.uj.edu.pl/ - Centrum wsparcia dydaktyki

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim
2021/2022
Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30
września 2022 roku
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2021 roku do 24 lutego 2022 roku
Letni: od 25 lutego do 30 września 2022 roku
Terminy zajęć dydaktycznych:
od 1 października do 22 grudnia 2021 roku
od 3 do 28 stycznia 2022 roku
od 25 lutego do 14 kwietnia 2022 roku
od 20 kwietnia do 15 czerwca 2022 roku

Sesje egzaminacyjne
Zimowa: od 29 stycznia do 11 lutego 2022 roku
Zimowa poprawkowa: od 19 do 24 lutego 2022 roku
Letnia: od 17 do 30 czerwca 2022 roku
Letnia poprawkowa: od 1 do 15 września 2022 roku

Dni wolne od zajęć
Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku
Przerwa semestralna: od 12 do 18 lutego 2022 roku
Przerwa świąteczna: od 15 do 19 kwietnia 2022 roku
Przerwa wakacyjna: od 1 lipca do 30 września 2022 roku
Dodatkowo: 12.11.2021r., 02.05.2022r., piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

STER Programme
What kind of activities are covered by the
programme?
activities related to the acquisition of
foreign doctoral students
providing NAWA scholarships for the best
doctoral students implementing doctoral
projects in international cooperation and
aiming at obtaining a joint degree or
double degree

Why STER
Programme?

providing support of foreign mobility for the
best doctoral students from 1 to 10 months,
receiving education at the doctoral school
developing activities related to
internationalisation “at home”
activities related to the development of
international cooperation of doctoral schools
activities related to content management of
the Project
summer/winter schools, scholarships,
international mobility, Nobel Prize winners
or candidates seminars

Systemic support for the internationalisation of Polish
doctoral schools within the following scope:
improving the quality of education and research
increasing the international mobility of doctoral students
and staff
supporting long-term international cooperation of
doctoral schools
acquiring doctoral students and supervisors from abroad
providing scholarships for doctoral students implementing
doctoral projects in international cooperation and aiming
at obtaining a joint degree or double degree
implementing research projects of international character

