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Program Szkoły Doktorskiej KUL 
 
 

 

 
Unikalny program kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL odwołuje się do metafory świątyni opartej  
na czterech kolumnach. 
 
Kolumna 1. Kompetencje akademickie 
Kolumna 2. Upowszechnianie wiedzy 
Kolumna 3. Kompetencje metodologiczne 
Kolumna 4. Kompetencje specjalistyczne 

 
Te cztery kolumny stanowią podstawę dla dążenia do prawdy i dzielenia się nią z innymi.  
Szczerze dążąc do prawdy poznajemy Prawdę wiekuistą. 
 

 

c - kapitel W konstrukcji każdej kolumny można wyodrębnić trzy części,  
każdej z nich odpowiada specyficzny rodzaj zajęć: 
 
a. baza – zajęcia obowiązkowe, wspólne dla wszystkich doktorantów, 
b. trzon – zajęcia do wyboru, w tym interdyscyplinarne 
c. kapitel – aktywność własna doktoranta. 
 
Tak, jak na takiej samej bazie mogą być budowane różne trzony i kapitele, tak duży wybór różnych zajęć  
i form aktywności pozwala na zindywidualizowanie programu, stosownie do potrzeb doktoranta. 

 
 
b – trzon 
 
 
a - baza 

 
 
Zajęcia realizowane są w dwóch ścieżkach językowych: polskiej i angielskiej.  
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Kolumna 1. Kompetencje akademickie 
Celem tego bloku zajęć jest rozwój podstawowych umiejętności akademickich doktoranta. Zajęcia w ramach tego bloku mają umożliwić 
zdobycie i rozwój umiejętności niezbędnych do przedstawiania wyników badań w publikacjach naukowych, a także przygotować do 
pozyskiwania środków na realizację badań.  
 
 
Kolumna 2. Upowszechnianie wiedzy 
Celem tego bloku zajęć jest rozwój umiejętności dzielenia się wiedzą, komunikowania wyników badań naukowych szerszemu otoczeniu i 
popularyzacji wiedzy. Ma on rozwinąć kompetencje dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, oraz umiejętności 
prezentowania badań podczas konferencji naukowych. 
 
 
Kolumna 3. Kompetencje metodologiczne 
Celem tego bloku zajęć jest rozwój wiedzy i umiejętności metodologicznych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych w konkretnej 
dyscyplinie. Ma on zapoznać doktoranta z najnowszymi osiągnięciami w zakresie teorii i metodologii badań danej dyscypliny, co pozwoli mu na 
projektowanie badań w nawiązaniu do standardów światowych. 
 
 
Kolumna 4. Kompetencje specjalistyczne  
Celem tego bloku zajęć jest rozwój kompetencji specjalistycznych niezbędnych do przygotowania i realizacji indywidualnego planu badawczego, 
a w konsekwencji przygotowywania rozprawy doktorskiej. Ma on rozwinąć umiejętność prowadzenia badań naukowych w danej dyscyplinie 
oraz umiejętność wymiany interdyscyplinarnej.  
 
Suma godzin dla doktoranta:  
min. 545, max. 550 + 30 godzin i 5CTS zajęć do wyboru z programu na poziomie magisterskim. 
 
Wymagane do zaliczenia roku: 

 baza – zajęcia obowiązkowe 

 trzon – min. 8 ECTS/rok 

 kapitel – min. 5 ECTS/rok 
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       Kolumna 1. Kompetencje akademickie 
 

 Nazwa zajęć 
Rok/semestr 

Liczba 
godzin ECTS  

Forma 
zajęć  Rodzaj zajęć Forma zaliczenia PRK8 ECTS uwagi 

K1a. baza – zajęcia obowiązkowe, wspólne dla wszystkich doktorantów    PL i ANG        

1. Vademecum naukowca I/1 6 1 warsztaty obowiązkowe zaliczenie bez oceny P8S_WG4   

2. Aspekty etyczne i prawne prowadzenia 
badań naukowych I/1 8 1 wykład obowiązkowe zaliczenie bez oceny P8S_WK2  

3. Przygotowywanie publikacji naukowych  I/2, II/1 30 3 warsztaty obowiązkowe zaliczenie na ocenę P8S_WG4  

4. Przygotowywanie wniosków grantowych I/2 15 2 warsztaty obowiązkowe zaliczenie na ocenę P8S_WK2  

 

K1b. trzon – zajęcia do wyboru     min. 4 ECTS/4 lata PL lub ANG        

1. Advanced academic writing  (kurs 
rozszerzony tylko w jęz. ang.) II-III-IV 10 2 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę P8S_UK5 

 2. Recenzowanie artykułów naukowych IV 10 2 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę P8S_UW2 
 3. Przygotowywanie wniosków grantowych 

(kurs rozszerzony) II-III-IV 10 2 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę P8S_UO1 
 4. Przygotowywanie przekładów II-III-IV 10 2 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę P8S_UO1 
  

K1c. kapitel – aktywność własna doktoranta    min. 6 ECTS/4 lata          

1. Opublikowanie artykułu, monografii, 
rozdziału (lista MNiSW) 

I-IV 
 

0 
aktywność 
własna obowiązkowe zaliczenie bez oceny 

P8S_UK2 
P8S_KK1 
P8S_KK2 
P8S_KK3 
P8S_UW1 
P8S_KR1 min. 1, ustawowe 

2. Opublikowanie artykułu, monografii, 
rozdziału (spoza listy MNiSW) 

I-IV 
 

1 
aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_UK2 
P8S_KK1 
P8S_KK2 
P8S_KK3 
P8S_UW1 
P8S_KR1 

 



4 
 

3. Złożenie wniosku grantowegodo krajowej 
lub zagranicznej agencji finansującej 
działalność naukową w drodze 
konkursowej lub udział w realizacji projektu 
badawczego  (NCN, NCBiR, NPRH, 
instytucje międzynarodowe) I-IV 

 
3 

aktywność 
własna obowiązkowe zaliczenie bez oceny 

P8S_UO1 
P8S_KK2 
P8S_KO3 

 4. Przygotowanie recenzji naukowej (dla 
czasopisma) I-IV 

 
1 - 2 

aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny P8S_UW2 

po 1 ECTS, max 2 ECTS  
w ciągu 4 lat 

5. Działalnośc w ramach kół naukowych, 
organizacji, stowarzyszeń naukowych  I-IV 

 
1 - 2 

aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_KO1 
P8S_KO2 

po 1 ECTS za rok; max 2 ECTS 
w ciągu 4 lat 

6. Wolontariat w redakcji czasopisma, 
wydawnictwie I-IV 

 
1 - 2 

aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_KO1 
P8S_KO2 

min. 30 g., po 1 ECTS za rok;  
max 2 w ciągu 4 lat 

 

  Suma dla doktoranta   79 - 84 18 - 21        
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        Kolumna 2. Upowszechnianie wiedzy 
 

 Nazwa zajęć Rok 
studiów 

Liczba 
godzin ECTS  

Forma 
zajęć  Rodzaj zajęć Forma zaliczenia PRK8 ECTS uwagi 

K2a. baza – zajęcia obowiązkowe, wspólne dla wszystkich doktorantów  PL i ANG       

1. Dydaktyka akademicka II/2 15 2 warsztaty obowiązkowe zaliczenie na ocenę P8S_UU2 ustawowe 

2. Wystąpienia publiczne II/1 15 2 warsztaty obowiązkowe zaliczenie na ocenę P8S_UK1 
 3. Upowszechnianie i 

komercjalizacja wyników badań III/1 6 1 wykład obowiązkowe zaliczenie na ocenę 
P8S_WK3, 
P8S_KO2 

  

K2b. trzon – zajęcia do wyboru     min. 6 ECTS/4 lata  PL lub ANG       

1. Praktyka dydaktyczna 
(asystowanie w prowadzeniu 
zajęć) I-II 30 asys 1 - 2 praktyka obowiązkowe zaliczenie bez oceny P8S_UU2 po 1 ECTS za 30 g., max. 2 w ciągu 4 lat 

2. Prowadzenie zajęć 
dydaktycznych (samodzielne, po 
ocenie śródokresowej) III-IV max 60 1 - 4 praktyka fakultatywne zaliczenie bez oceny P8S_UU2 po 1 ECTS za 15 g., max. 4 w ciągu 2 lat 

3. Pomoc w przeprowadzeniu 
egzaminów I-IV 

 
1 - 4 praktyka fakultatywne zaliczenie bez oceny P8S_UU2 

po 1 ECTS za 1 egzamin/przedmiot,  
max. 4 w ciągu 4 lat 

4 Opieka tutorska nad 
uczesynikami programu 
Akademia Młodych Humanistów 
lub innego programu 
edukacyjnego KUL II-IV 

 
1 - 4 praktyka fakultatywne zaliczenie bez oceny P8S_UU1 

po 1 ECTS za 1 kurs/program,  
max. 4 w ciągu 4 lat 

 

K2c. kapitel – aktywność własna doktoranta  min. 6 ECTS/4 lata          

1. Opublikowanie artykułu 
popularno-naukowego 

I-IV 
 

1 - 2 
aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_UK2, 
P8S_UW3, 
P8S_KO1 po 1 ECTS; max 2 ECTS w ciągu 4 lat 

2. Wystąpienie na lokalnej 
konferencji naukowej 

I-IV 
 

1 - 2 
aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_UK4, 
P8S_UW3, 
P8S_KO1 po 1 ECTS; max 2 ECTS w ciągu 4 lat 

3. Wystąpienie na konferencji 
naukowo-metodycznej, 
naukowo-szkoleniowej I-IV 

 
1 - 2 

aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_UK4, 
P8S_UW3, 
P8S_KO1 po 1 ECTS; max 2 ECTS w ciągu 4 lat 
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4. Wystąpienie na ogólnopolskiej 
konferencji naukowej  

I-IV 
 

1 - 2 
aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_UK4, 
P8S_UW3, 
P8S_KO1 po 1 ECTS; max 2 ECTS w ciągu 4 lat 

5. Wystąpienie na 
międzynarodowej konferencji 
naukowej  

I-IV 
 

3 - 6 
aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_UK1, 
P8S_UK4, 
P8S_UW3, 
P8S_KO1 po 3 ECTS; max 6 ECTS w ciągu 4 lat 

6. Przeprowadzenie warsztatów 
np. Uniwersytet Otwarty/ 
program Ambasador KUL/ 
Lubelski Festiwal Nauki I-IV 

 
1 - 2 

aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_UK2 
P8S_UW3, 
P8S_KO1 po 1 ECTS; max 2 ECTS w ciągu 4 lat 

7. Zaprojektowanie kursu e-
learningowego 

I-IV 
 

1 - 2 
aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_UK2 
P8S_UW3, 
P8S_KO1 po 1 ECTS; max 2 ECTS w ciągu 4 lat 

8. Prowadzenie strony 
internetowej/ bloga służącego 
upowszechnianiu wiedzy  I-IV 

 
1 - 2 

aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_UK2 
P8S_UW3, 
P8S_KO1 po 1 ECTS; max 2 ECTS w ciągu 4 lat 

9. Wolontariat w instytucjach 
związanych z kierunkiem 
kształcenia (archiwa, biblioteki, 
muzea, instytucje kultury, 
placówki edukacji szkolnej, 
poradnie psychologiczne, 
kancelarie adwokackie, organy 
sądownicze, wspólnoty religijne) I-IV 

 
1 - 2 

aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_KO1 
P8S_KO2, 
P8S_UW3 

min. 30 godz, po 1 ECTS;  
max 2 ECTS w ciągu 4 lat 

 

  Suma dla doktoranta   36 20 do 41          
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       Kolumna 3. Kompetencje metodologiczne 
 

 Nazwa zajęć Rok 
studiów 

Liczba 
godzin ECTS  Forma zajęć  Rodzaj zajęć Forma zaliczenia PRK8 ECTS uwagi 

K3a. baza – zajęcia obowiązkowe, wspólne dla wszystkich doktorantów       PL i ANG       

1. Podstawy metodologii badań naukowych I/1 15 1 wykład obowiązkowe zaliczenie na ocenę P8S_WG3 
  

K3b. trzon – zajęcia do wyboru   180g. 12 ECTS dla doktoranta, do wyboru z puli, min. 90g.  z własnej  dyscypliny, PL lub ANG  

1. Współczesne koncepcje metodologiczne w socjologii 

I/2-III/1 120 12 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę 
P8S_WG3 
P8S_UW1 

 2. Współczesne koncepcje metodologiczne w pedagogice 

I/2-III/1 120 12 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę 
P8S_WG3 
P8S_UW1 

 3. Współczesne koncepcje metodologiczne w psychologii  

I/2-III/1 120 12 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę 
P8S_WG3 
P8S_UW1 

 4. Aktualne tendencje metodologiczne literaturoznawstwa 

I/2-III/1 120 12 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę 
P8S_WG3 
P8S_UW1 

 5. Aktualne tendencje metodologiczne językoznawstwa 

I/2-III/1 120 12 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę 
P8S_WG3 
P8S_UW1 

 6. Aktualne tendencje metodologiczne badań historycznych 

I/2-III/1 120 12 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę 
P8S_WG3 
P8S_UW1 

 7. Aktualne tendencje metodologiczne nauk o sztuce 

I/2-III/1 120 12 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę 
P8S_WG3 
P8S_UW1 

 8. Metody badań teologicznych 

I/2-III/1 120 12 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę 
P8S_WG3 
P8S_UW1 

 9. Główne metody filozofii 

I/2-III/1 120 12 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę 
P8S_WG3 
P8S_UW1 

 10. Metodologia badań w zakresie prawa 

I/2-III/1 120 12 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę 
P8S_WG3 
P8S_UW1 
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11. Metodologia badań w zakresie prawa kanonicznego 

I/2-III/1 120 12 warsztaty fakultatywne zaliczenie na ocenę 
P8S_WG3 
P8S_UW1 

  

K3c. kapitel – aktywność własna doktoranta     min. 6 ECTS/4 lata         

1. Wizyta w krajowym ośrodku naukowym 

I-IV 
 

1 - 2 
aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny P8S_UK1 

min. 5 dni,  
po 1 ECTS za staż;  
max 2 ECTS w ciągu  
4 lat 

2. Wizyta w międzynarodowym ośrodku naukowym 

I-IV 
 

2 - 4 
aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny P8S_UK1 

min. 5 dni,  
po 2 ECTS za staż;  
max 4 ECTS w ciągu  
4 lat 

3. Udział naukowej szkole letniej lub zimowej  

I-IV 
 

2 - 4 
aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny P8S_UK1 

po 2 ECTS;  
max 4 ECTS w ciągu  
4 lat 

4. Uczenie się wzajemne doktorantów (peer-tutoring) 
I-IV 

 
0 

aktywność 
własna fakultatywne bez zaliczenia P8S_UU1 

 5. Realizacja certyfikowanych kursów i szkoleń podnoszących 
kompetencje zawodowe i badawcze (np. obsługi programów 
komputerowych i aparatury niezbędnej do prowadzenia 
badań) 

I-IV 
 

0 
aktywność 
własna fakultatywne bez zaliczenia P8S_UU1 

  

  Suma dla doktoranta   195 18 - 23          
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      Kolumna 4. Kompetencje specjalistyczne  
 

 Nazwa zajęć Rok 
studiów 

Liczba 
godzin ECTS  Forma zajęć  Rodzaj zajęć Forma zaliczenia PRK8 ECTS uwagi 

K4a. baza – zajęcia obowiązkowe, wspólne dla wszystkich doktorantów                             PL lub ANG 

1. Praca nad rozprawą  doktorską 
pod opieką promotora 

I-IV 120 8 tutoring obowiązkowe zaliczenie bez oceny 

P8S_KK1 
P8S_KK2 
P8S_KK3 
P8S_KR1 15g, 2 ECTS/sem 

 

K4b. trzon – zajęcia do wyboru     min. 10 ECTS /4 lata PL lub ANG       

1. Seminarium interdyscyplinarne 

I-IV 60 4 seminarium obowiązkowe zaliczenie na ocenę 

P8S_WK1 
P8S_UK1 
P8S_UK3 
P8S_UK4 
P8S_UW1 
P8S_UW2 z puli do wyboru 

2. Zajęcia prowadzone przez 
profesorów wizytujących 

I-IV 30 2 wykład obowiązkowe zaliczenie bez oceny 

P8S_WG1 
P8S_WG2 
P8S_WK1 

z puli do wyboru, mogą być krótsze,  
sumujące się do 30 g. 

3. Zajęcia z dyscypliny dodatkowej 
I-IV 30 2 

wykład/ 
warsztaty obowiązkowe zaliczenie na ocenę P8S_UU1 z puli dostępnych na poziomie mgr 

4. Seminarium środowiskowe 

II/2, IV/2 30 2 seminarium obowiązkowe zaliczenie na ocenę 

P8S_WG1 
P8S_WG2 
P8S_WK1 
P8S_UK1 
P8S_UK3 
P8S_UK4 
P8S_UW1 
P8S_UW2 

15g./1 semin, dwudniowe, 
może być wyjazdowe,  
prezentacje prac przygotowujące  
do oceny śródokresowej i obrony 

5. Wybrane zajęcia z puli dostępnej 
na uczelni, np. kursy językowe 

I-IV 0 - 90 5 

wykład/ 
ćwiczenia/ 
warsztaty fakultatywne 

zgodnie z kartą 
przedmiotu P8S_UU1 suma ECTS przypisanych do danych zajęć 
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K4c. kapitel – aktywność własna doktoranta  min. 6 ECTS/4 lata         

1. Indywidualny plan badawczy 

I/2 
 

0 

aktywność 
własna, 
mentoring obowiązkowe zaliczenie bez oceny 

P8S_UO1 
P8S_UU1 ustawowe 

2. Ocena śródokresowa 

II/2 
 

0 

aktywność 
własna, 
mentoring obowiązkowe zaliczenie bez oceny 

 
ustawowe 

3. Udział w pracach zespołu 
naukowego (np. laboratorium 
badawcze) I-IV 

 
1 - 2 

aktywność 
własna, 
mentoring fakultatywne zaliczenie bez oceny P8S_UO1 

po 1 ECTS za rok/min. 30g;  
max 2 ECTS w ciągu 4 lat 

4. Udział w zespołowym projekcie 
badawczym (wykonawca grantu) 

I-IV 
 

2 

aktywność 
własna, 
mentoring fakultatywne zaliczenie bez oceny P8S_UO1 

 5. Realizacja własnego grantu 
badawczego 

I-IV 
 

4 
aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_UO1 
P8S_UU1 
P8S_KK3 
P8S_KO3 

 6. Udział w seminarium naukowym z 
dyscypliny 

I-IV 
 

2 - 4 
aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny 

P8S_WG1 
P8S_WG2 
P8S_WK1 
P8S_UK1 
P8S_UK3 
P8S_UK4 
P8S_UW1 
P8S_UW2 

2 ECTS za 30 g.,  max 4 ECTS w ciągu 4 lat  
może być także  na innej uczelni,  
w uzgodnieniu  
z promotorem 

7. Kwerenda naukowa 
I-IV 

 
1 - 4 

aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny P8S_WG1 1 ECTS za 3 dni, max 4 w ciągu 4 lat 

8. Uczestnictwo w programie 
Diament Szkoły Doktorskiej KUL I-IV 

 
1 - 2 

aktywność 
własna fakultatywne zaliczenie bez oceny P8S_UU1 

1 ECTS za 1 warsztat, max 2 ECTS  
w ciągu 4 lat 

 Suma dla doktoranta  270 - 360 29 do 43          


