
Uchwała nr 172/2018 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie: określenia efektów kształcenia na studiach doktoranckich  

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 986 z późn zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1594) i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach  

i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 256), zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 4, 6 i 34 

Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Senat określa efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Opis zakładanych efektów kształcenia obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne uzyskane przez doktorantów w procesie kształcenia niezbędne do uzyskania 

kwalifikacji trzeciego stopnia.  

 

§ 2 

 

1. Efekty kształcenia obowiązują do studiów doktoranckich, których cykl kształcenia 

rozpoczyna się w roku akademickim 2018/2019 z wyjątkiem Studiów doktoranckich na 

Wydziale Ekonomiczno-Społecznym i Interdyscyplinarnych stacjonarnych studiów 

doktoranckich „Nauki o Zwierzętach” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk  

o Zwierzętach, których powołanie uwarunkowane było określeniem zakładanych efektów 

kształcenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1696).  

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 353/2012 Senatu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: określenia 

efektów kształcenia na studiach doktoranckich. 

3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                                                                                            

    R e k t o r  

 

    

      prof. dr hab. Jan Pikul                             



Załącznik do Uchwały  

nr 172/2018  Senatu UPP  

 

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu 

 

Absolwenci studiów doktoranckich na wydziałach UPP prowadzących studia doktoranckie, 

po zrealizowaniu określonego programu studiów i uzyskaniu dyplomu doktorskiego, 

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia*, powinni osiągnąć następujące 

efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

 

1. W zakresie wiedzy absolwent P8U_W: 

a) zna i rozumie światowy dorobek naukowy dotyczący szczegółowych zagadnień 

związanych z daną dyscypliną naukową oraz wynikające z niego implikacje dla 

praktyki,   

b) zna najnowsze teorie i trendy w zakresie dyscyplin naukowych, w której 

realizowane były SD, które pozwolą na kreowanie oryginalnych koncepcji 

badawczych i ich interpretację naukową, 

c) zna zasady planowania i finansowania badań naukowych oraz oceny projektów,  

d)  zna uwarunkowania dotyczące własności intelektualnej i zasad poufności 

związanych z działalnością naukową i dydaktyczną. 

 

2. W zakresie umiejętności absolwent P8U_U: 

a) potrafi wykorzystać wiedzę do twórczego formułowania własnych problemów 

badawczych, 

b) potrafi innowacyjnie rozwiązywać zadania o charakterze badawczym stosując 

samodzielnie zdobytą wiedzę dotyczącą najnowszych metod i narzędzi 

badawczych, 

c) potrafi transferować wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej, 

d) potrafi samodzielnie planować i realizować własny rozwój naukowy oraz 

inspirować i/lub organizować rozwój innych osób, 

e) potrafi  prowadzić zajęcia dydaktyczne i  weryfikować przekazane treści, 

f) potrafi przygotować wnioski o finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych. 

  

3. W zakresie kompetencji społecznych absolwent P8U_K: 

a) jest gotów do niezależnego planowania badań i samodzielnego powiększania 

istniejącego dorobku naukowego, 

b) jest gotów do twórczego podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej, 

z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, 

c) jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, 

d) jest gotów do kształtowania wzorów właściwego postępowania w pracy 

zespołowej, 

e) jest gotów do podtrzymywania, rozwijania znaczenia i roli środowisk twórczych  

w życiu społecznym. 

 

* Określenie „kwalifikacje trzeciego stopnia” oznacza, zgodnie z art.2 ust.1 pkt 18h ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2183 

z późn. zm.) - uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 

ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  

i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie 

dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, 

potwierdzone odpowiednim dyplomem. 


