Uchwała
Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 lutego 2007 roku
w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ze zmianami z dnia 27 września 2010 roku

I. Blok przedmiotów ogólnych
Przedmioty obowiązkowe
1. Metodologia nauk prawnych – 30-45 godz. (I rok – egzamin).
2. Etyka prawnicza – 30 godz. (III lub IV rok – egzamin).
3. Przedmiot pokrewny do przedmiotu, z którego doktorant przygotowuje pracę
doktorską (II, III lub IV rok – egzamin) – 45-60 godz.
Przedmioty do wyboru (obowiązek wybrania przynajmniej
kończących się egzaminem i 1 kończącego się zaliczeniem).
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przedmiotów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podstawy socjologii (I, II lub III rok – egzamin).
Filozofia – 30-45 godz. (I, II lub III rok – egzamin).
Ekonomia – 30-45 godz. (I, II lub III rok – egzamin).
Argumentacja prawnicza – 30 godz. (II, III lub IV rok – egzamin).
Podstawy rachunkowości – 30 godz. (II, III lub IV rok – zaliczenie).
Elementy statystyki – 30 godz. (II, III lub IV rok – zaliczenie).
Główne nurty współczesnej filozofii politycznej – przegląd stanowisk
(I – IV rok) – wykład monograficzny.
8. Narzędzia informatyczne – 30 godzin zajęć przy komputerze.
II. Blok przedmiotów „europejskich” (obowiązek wybrania przynajmniej dwóch
przedmiotów po 30-45 godz. – II, III lub IV rok – egzamin).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Europejskie prawo cywilne.
Europejskie prawo karne.
Europejskie prawo administracyjne.
Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Europejskie prawo finansowe.
Europejskie prawo prywatne międzynarodowe.
Postępowanie przed trybunałami europejskimi i międzynarodowymi.

III. Blok przedmiotów prowadzonych w językach obcych i wykładów gościnnych
(obowiązek zaliczenia podczas studiów 2 przedmiotów w języku obcym i 4 wykładów
gościnnych lub obowiązek ukończenia szkoły prawa obcego).
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Do wyboru:
1. Przedmioty w językach obcych prowadzone na stacjonarnych studiach kierunku
prawo. Obowiązek ten może być zastąpiony przez zaliczenie stażu w zagranicznym ośrodku
naukowym w wymiarze co najmniej 3 miesięcy.
2. Przedmioty w językach obcych prowadzone przez gości zagranicznych (np. na
Europejskich Studiach Doktoranckich).
3. Wykłady gościnne prowadzone przez zaproszone osoby z kraju lub z zagranicy
(4 – 15 godz.).
IV. Inne
1. Seminarium doktoranckie (podczas całych studiów).
2. Język obcy – 60 godz. (nieobowiązkowy)
(przepisy przewidują możliwość sfinansowania jedynie 60 godz. lektoratu).
3. Uczestniczenie w zajęciach lub prowadzenie zajęć (ćwiczeń) wg następującego
planu:
I rok – uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez asystenta lub samodzielne
prowadzenie zajęć (do 60 godz.) – w sumie do 90 godz.
II, III i IV rok – samodzielne prowadzenie zajęć lub uczestniczenie w zajęciach
prowadzonych przez asystenta – w sumie do 90 godz. rocznie.
4. Uczestniczenie w wykładzie lub seminarium magisterskim, prowadzonym przez
swojego opiekuna naukowego – (I rok).
Zajęcia w blokach I i II są uruchamiane przy zgłoszeniu się co najmniej 15 osób
(łącznie ze studentami EKD).
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