Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Naukowej IBL PAN nr 1 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie wniosku do Dyrektora IBL PAN o utworzenie studiów doktoranckich

Wykaz efektów kształcenia na Studiach Doktoranckich
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

1. W celu umożliwienia doktorantom Studiów Doktoranckich Instytutu Badań Literackich Polskiej
Akademii Nauk pełnej realizacji przewidzianych efektów kształcenia, ze strony organizatorów
tych studiów szczególny nacisk kładziony jest na:
a. indywidualną pracę naukową doktoranta pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora) o cechach humanistycznej relacji mistrza i ucznia;
b. integrację realizowanego przez doktorantów programu studiów doktoranckich z planowymi działaniami pracowni i zespołów badawczych Instytutu Badań Literackich Polskiej
Akademii Nauk;
c. integrację realizowanego przez doktorantów programu studiów doktoranckich z pracami
zespołów prowadzących granty badawcze afiliowane w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk;
d. udział doktorantów w międzynarodowych przedsięwzięciach naukowych i edukacyjnych;
e. możliwość udziału pracowników Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w
przewodach doktorskich w charakterze promotorów pomocniczych.
2. Efekty kształcenia na Studiach Doktoranckich Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk opisane zostały w nawiązaniu do obowiązujących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego odnoszących się do efektów kształcenia studiów drugiego stopnia o profilu
ogólnoakademickim w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz w zakresie
nauk społecznych (w dalszym ciągu wskazywane jako „KRK II°”), zawartych w Rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253 poz. 1520). Wyboru odnośnych efektów kształcenia KRK II° dokonano w myśl § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2011 nr 243 poz. 1445 z późn. zmianami). W
opisie kierunkowych efektów kształcenia uwzględniono propozycje programowe Projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym
jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” zawarte w publikacji Autonomia programowa
uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (ISBN 978-83-921765-5-8, s. 29-33, w dalszym ciągu wskazywane jako „Tabela III°”), opisujące nieuregulowane dotąd aktami wykonawczymi do Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz.
1365 z późn. zmianami) kierunkowe efekty kształcenia dla obszaru studiów humanistycznych
na studiach trzeciego stopnia.
3. Kwalifikacje trzeciego stopnia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 h Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) na Studiach
Doktoranckich Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk uzyskać może doktorant,
który wykazuje się następującą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi:
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Symbol
K_W01

A. WIEDZA doktoranta IBL PAN
zna na poziomie zaawansowanym terminologię używaną w naukach humanistycznych

K_W02

zna na poziomie zaawansowanym historyczne i współczesne
szkoły teoretyczne i metodologiczne literaturoznawstwa

K_W03

zna na poziomie zaawansowanym interdyscyplinarne związki
literaturoznawstwa z pozostałymi dyscyplinami nauk humanistycznych oraz wybranymi dyscyplinami innych dziedzin nauki i
sztuki
zna na poziomie ogólnym uwarunkowania prawne, ekonomiczne
i etyczne działalności naukowej i wykorzystywania własności
intelektualnej w dziedzinie nauk humanistycznych, a na poziomie zaawansowanym uwarunkowania prawne, ekonomiczne i
etyczne działalności naukowej i wykorzystywania własności intelektualnej w dyscyplinie literaturoznawstwa
zna na poziomie ogólnym zjawiska, tendencje i mechanizmy
współczesnej kultury i sztuki, a na poziomie zaawansowanym
wybrane zagadnienia współczesnego ruchu literackiego

K_W04

K_W05

Symbol
K_U01

B. UMIEJĘTNOŚCI doktoranta IBL PAN
umie lokalizować, pozyskiwać, gromadzić i systematyzować informacje ze źródeł zewnętrznych

K_U02

umie klasyfikować, selekcjonować, weryfikować i udostępniać
informacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych
umie analizować, interpretować, referować i integrować we własnych pracach naukowych aktualny stan badań nad wybranym
zagadnieniem literaturoznawczym

K_U03

K_U04

K_U05

Symbol
K_K01

Odesłania
KRK II°: H2A_W02 i
Tabela III°; H2A_W09 i
Tabela III°
KRK II°: H2A_W03;
H2A_W04 i Tabela III°;
H2A_W06 i Tabela III°;
H2A_W07 i Tabela III°
KRK II°: H2A_W05 i
Tabela III°; S2A_W01;
S2A_W05
KRK II°: H2A_W08 i
Tabela III°

KRK II°: H2A_W10;
H2A_K06; S2A_W05

umie racjonalnie projektować, skutecznie realizować i wiarygodnie dokumentować własne nowatorskie badania nad wybranym
zagadnieniem literaturoznawczym, mogące obejmować działania
interdyscyplinarne w dziedzinie nauk humanistycznych oraz innych dziedzinach nauki i sztuki
umie prezentować wyniki własnych prac naukowych ustnie i
pisemnie, także w języku innym niż rodzimy, w różnych formach i
za pomocą różnych środków przekazu, z pełnym uwzględnieniem
standardów danego sposobu prezentacji

Odesłania
KRK II°: H2A_U01 i
Tabela III°; H2A_U03 i
Tabela III°; H2A_U08 i
Tabela III°
KRK II°: H2A_U01 i
Tabela III°
KRK II°: H2A_U01 i
Tabela III°; H2A_U02 i
Tabela III°; H2A_U03 i
Tabela III°; H2A_U06 i
Tabela III°; H2A_U07 i
Tabela III°
KRK II°: H2A_U02 i
Tabela III°; H2A_U03 i
Tabela III°; H2A_U04 i
Tabela III°; H2A_U05;
H2A_K03
KRK II°: H2A_U08 i
Tabela III°; H2A_U09 i
Tabela III°; H2A_U10 i
Tabela III°

C. KOMPETENCJE SPOŁECZNE doktoranta IBL PAN
potrafi owocnie pracować w zespole badawczym na różnych
poziomach merytorycznych i organizacyjnych

Odesłania
KRK II°: H2A_K01;
H2A_K02; H2A_K03
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K_K02

K_K03

potrafi bezstronnie uczestniczyć w procedurach oceny projektów
badań naukowych, przebiegu badań naukowych lub wyników
badań naukowych, zarówno jako strona oceniająca, jak i jako
strona oceniana
potrafi kompetentnie, racjonalnie, odpowiedzialnie i komunikatywnie prezentować publicznie własne obserwacje, sądy i postulaty związane z ponadjednostkowymi problemami społecznymi o
charakterze lokalnym lub globalnym

KRK II°: H2A_K02;
H2A_K03; H2A_K04

KRK II°: H2A_U06;
H2A_U07 i Tabela III°;
H2A_U08 i Tabela III°;
H2A_K04; H2A_K05 i
Tabela III°; H2A_K06
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