Uchwała nr 8/VII/2013
Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
z dnia 12 lipca 2013 roku
w sprawie zmian dotyczących lektoratów dla studentów studiów III stopnia
§1
Rada WF UPJPII zatwierdza następujące zmiany dotyczące lektoratów dla studentów
studiów doktorskich (III stopień) na Wydziale Filozoficznym UPJPII:
1. Język starożytny: w czasie trwania dwóch pierwszych lat studiów doktorant może
zostać zobowiązany przez promotora do realizacji i zdania języka łacińskiego. Forma
realizacji lektoratu jest następująca: semestr I, II, III – zaliczenie z oceną, semestr IV –
egzamin. Kurs obejmuje 120 godzin (60 godzin rocznie, 30 godzin semestralnie).
Zajęcia będą prowadzone dla Wydziału Filozoficznego, Wydziału Historii i
Dziedzictwa Kulturowego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Teologicznego
łącznie z cyklem licencjatu kościelnego na Wydziale Teologicznym. Doktoranci mają
możliwość zdobycia zaliczenia uczestnicząc regularnie w zajęciach lektoratowych,
albo mogą zaliczać materiał bez obowiązku frekwencyjnego po wcześniejszym
ustaleniu z lektorem prowadzącym terminów kolejnych zaliczeń pod warunkiem, że
mają decyzję o indywidualnej organizacji studiów wydaną przez Kierownika studiów
doktorskich (do 31.10 zobowiązani są zadeklarować, jaką formę zaliczenia wybierają i
ustalić terminy z prowadzącym).
2. Język nowożytny: doktoranci mają obowiązek zdania egzaminu z jednego języka
nowożytnego na poziomie B2. Warunkiem nieodzownym jest wcześniejsze otwarcie
przewodu doktorskiego. Egzamin ten ma charakter komisyjny. Na I i II roku studiów
uczelnia zorganizuje zajęcia lektoratowe przygotowujące do egzaminu na poziomie
B2, pod warunkiem, że z danego języka (do wyboru języki: włoski, niemiecki,
francuski, rosyjski, angielski, hiszpański) powstanie grupa licząca nie mniej niż 10
osób realnie pracujących w grupie. Kurs obejmuje 120 godzin (4 semestry po 30
godzin, każdy na zaliczenie z oceną) Doktorant, który zadeklaruje udział w lektoracie,
po skończonym kursie, ale nie wcześniej niż nastąpi otwarcie przewodu doktorskiego,
jest zobowiązany przystąpić do egzaminu na poziomie (minimalnym) B2. Doktoranci,
którzy nie wybrali języka nowożytnego na I i II roku studiów, mogą realizować język
na III i IV roku, przed przystąpieniem do egzaminu na poziomie B2. Doktoranci mają
możliwość zdobywać zaliczenia uczestnicząc w regularnych zajęciach lektoratowych,

albo mogą zaliczać materiał bez obowiązku frekwencyjnego, po wcześniejszym
ustaleniu z lektorem prowadzącym terminów kolejnych zaliczeń pod warunkiem, że
mają decyzję o indywidualnej organizacji studiów wydaną przez Kierownika studiów
doktorskich (do 31.10 zobowiązani są zadeklarować, jaką formę zaliczenia wybierają i
ustalić terminy z prowadzącym). Jeżeli z danego języka nowożytnego nie powstanie
grupa spełniająca minimum osobowego (10 osób), studenci będą mogli dołączyć m.in.
do grup międzywydziałowych lub innych grup prowadzonych przez MSJO.
3. Zakłada się, że doktoranci Wydziału Filozoficznego przystępują do zajęć
lektoratowych z języka nowożytnego na roku I studiów z poziomem minimalnym B1,
tak, żeby z końcem kursu dwuletniego osiągnąć poziom minimalny B2.
4. Od roku akademickiego 2013/2014 doktorantów Wydziału Filozoficznego nie
obowiązuje zaliczenie i zdawanie dwóch języków nowożytnych, ale jednego,
zdawanego na poziomie B2 po otwarciu przewodu doktorskiego.
5. Doktoranci mogą być zwolnieni z egzaminu z języka nowożytnego na podstawie
certyfikatu z listy zaakceptowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(wykaz certyfikatów wg: „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania

czynności

w

przewodach

doktorskich,

w

postępowaniu

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora”: rozdz. 1, §1, p. 3;1)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

