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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Prawa i Administracji

3

Nazwa studiów trzeciego stopnia

studia III stopnia w dycyplinie prawo

4

Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny,
dyscyplina naukowa

5

Kwalifikacje uzyskiwane przez absolwenta

6

Cele kształcenia

Obszar/y: obszar nauk społecznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk prawnych,
Dyscyplina/y: prawo,
Dyscyplina wiodąca: prawo
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 i 18h ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), studia doktoranckie kończą się uzyskaniem
kwalifikacji trzeciego stopnia, tj. uzyskaniem stopnia doktora.
Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej (tj. na poziomie wyższym niż na
studiach magisterskich), wiedzy prawniczej. Ponadto, w procesie kształcenia doktorant
przygotowywany jest do pracy badawczej i twórczej, w zamierzeniu ma on bowiem (tzn.
oprócz zdobycia zaawansowanej wiedzy) przygotować rozprawę doktorską.
Absolwent studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji US
posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia pracy
badawczej i naukowej, a także pracy dydaktycznej ze studentami. Kwalifikacje absolwenta o
charakterze ogólnym i szczegółowym dotyczą trzech obszarów: wiedzy, umiejętności i postaw
(kompetencji społecznych). W zakresie zdobytej wiedzy – absolwent ma opanowaną
znajomość nie tylko zagadnień teoretycznoprawnych oraz z wybranej przez siebie dyscypliny i
doskonalonej pod kierunkiem opiekuna naukowego, ale także posiada wiedzę na temat
zasad, form i instrumentów prowadzenia badań naukowych. Ponadto zdobywa wiedzę z
dziedzin, które w przewodzie doktorskim są przedmiotem egzaminów (dziedzina podstawowa
i dodatkowa oraz ewentualnie język nowożytny). W odniesieniu do umiejętności, absolwent
potrafi dokonać wyboru i określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych z
wybranego zakresu (dyscypliny) oraz przygotować ich realizację. Przy wykorzystaniu
uzyskanej wiedzy, dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem pojawiających się problemów
praktycznych Ponadto absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać zdobyte już wiadomości.
Duże znaczenie mają także wykształcone podczas studiów kompetencje społeczne. Są to w
szczególności:
- świadomość konieczności ciągłego, systematycznego samokształcenia;
- przekonanie, że równie ważnymi z uzyskaną wiedzą i umiejętnościami są także zasady
etycznego postępowania w życiu zawodowym;
- umiejętność pracy w grupie badawczej;
- poczucie odpowiedzialności związane z pracą naukowca oraz dydaktyka.
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Związek programu kształcenia z misją i
strategią

Nadrzędną misją Uniwersytetu Szczecińskiego jest jedność nauki i kształcenia. Na tym polu
realizacja misji przez Wydział Prawa i Administracji dokonuje się przez adekwatne
ukształtowanie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich.
Misję społeczną Uniwersytetu, którą jest umożliwienie dostępu do wiedzy i jej
upowszechnianie, na Wydziale Prawa i Administracji realizuje się w szerokim zakresie.
Wydział prowadzi studia na wszystkich stopniach, umożliwiając dostęp do wiedzy każdemu
chętnemu do jej uzyskania. Nauczyciele akademiccy Wydziału prowadząc zajęcia z
doktorantami w wielu formach, w pełni upowszechniają wyniki swoich badań naukowych,
zapewniając w ten sposób należyty dostęp do wysokospecjalistycznej wiedzy dotyczącej
prawa.
Misja obywatelska Uniwersytetu, przejawiająca się w kształtowaniu elit i liderów społecznych,
jest wspomagana także przez Wydział Prawa i Administracji. Wpływ Wydziału na różne sfery
życia publicznego w wymiarze lokalnym jest bardzo poważny. Na poziomie krajowym i
międzynarodowym znaczenie Wydziału także jest istotne. Podstawową funkcją Wydziału jako
jednostki organizacyjnej Uczelni jest kształcenie magistrów i doktorów prawa oraz licencjatów
i magistrów administracji. Absolwenci Wydziału (w tym doktorzy) stanowią poważną część
władzy sądowniczej w województwie zachodniopomorskim. Pomocnicze organy wymiaru
sprawiedliwości, takie jak: prokuratura, adwokatura, komornicy sądowi, a także notariat i
palestra radcowska, w wysokim stopni są zasilane osobami, które jednolite studia
magisterskie oraz studia doktoranckie ukończyły na Uniwersytecie w Szczecinie. Wydział
kształci absolwentów nie tylko na potrzeby władzy sądowniczej i samorządów prawniczych,
ale także administracji publicznej o charakterze samorządowym oraz terenowym i na potrzeby
szeroko rozumianego rynku gospodarczego. Absolwenci wydziału mają też ambicje o
charakterze naukowym, społecznym, politycznym i kulturotwórczym, dzięki czemu
realizowana jest także misja kulturowa Uniwersytetu, przejawiająca się w twórczym
uczestnictwie w lokalnych i globalnych procesach kulturotwórczych.
Zapewnienie realizacji celów misyjnych Uczelni dokonuje się poprzez wysoką jakość badań
naukowych i odpowiadający temu wysoki poziom kształcenia. Tego rodzaju osiągnięcia są
możliwe dzięki staraniom nauczycieli akademickich oraz sprawności organizacyjnej władz
Wydziału zapewniających wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego Uniwersytetu oraz
stymulowanie współpracy z otoczeniem, w szczególności ze szczecińskim środowiskiem
prawniczym.
W odniesieniu do strategii, kształcenie na studiach doktoranckich ma umożliwiać m.in.:
- intensyfikację badań naukowych, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w uznanych
wskaźnikach aktywności naukowej;
- wykorzystywanie wyników badań naukowych w działalności dydaktycznej;
- zapewnienie wysokich kwalifikacji absolwentów, które właściwie przygotowują do pracy
zawodowej i pełnienia ról publicznych;
- przygotowanie kadry zdolnej do funkcjonowania w innowacyjnej gospodarce;
- zapewnienie dobrego tempa doktoryzowania.

8

Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji

UCHWAŁA nr 42/2013/2014 RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie kryteriów i zasad kwalifikacji obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne III
stopnia na rok akademicki 2014/2015.
Na podstawie § 42 pkt 18 uchwały nr 78/2011 Senatu US z dnia 29 września 2011 r. Statut
Uniwersytetu Szczecińskiego Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego stanowi, co następuje:
§ 1. 1. Rada ustala następujące zasady i kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na I
rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie):
Lp.Kryteria kwalifikacjiMaksymalna liczba punktów
1.Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich lub I i II stopnia)11
2.Ocena na dyplomie ukończenia studiów9
3.Udokumentowana znajomość języka obcego5
4.Udokumentowana praca w kołach naukowych3
5.Udokumentowane publikacje naukowe12
6.Udokumentowany udział w konferencjach naukowych8
7.Udokumentowane staże krajowe i zagraniczne12
8.Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie przedmiotu zbieżnego z proponowanym tematem pracy
doktorskiej, wiedzy ogólnej związanej z tematem, znajomości warsztatu badawczego i
metodologii (kandydat może złożyć projekt badawczy - 2-3 strony tekstu)40
Łącznie 100
2. Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą
zasadą: kandydat uzyska 1 pkt. za średnią 3,0 i 0,5 pkt. za każdą pełną 0,1 części całkowitej
średniej ze studiów powyżej 3,0 ( np. 1,5 pkt. za średnią 3,1; 9,5 pkt. za średnią 4,7)
3. Ocena na dyplomie ukończenia studiów będzie przeliczana na punkty w następujący
sposób:
3,0 – 1pkt
3,5 – 3 pkt
4,0 – 5 pkt
4,5 – 7 pkt
5,0 – 9 pkt
4. Za udokumentowaną znajomość jednego (albo większej liczby) języka obcego (certyfikaty,
zaświadczenia, dyplomy) kandydat uzyskuje maksymalną liczbę 5 punktów.
5. Za udokumentowaną pracę w kołach naukowych kandydat (niezależnie od liczby kół, w
których pracował) uzyskuje maksymalną liczbę 3 punktów.
6. Za udokumentowane publikacje naukowe (kserokopie publikacji ze wskazaniem miejsca
publikacji) kandydat uzyskuje po 2 punkty za każdą publikację, nie więcej jednak niż 12
punktów.
7. Za udokumentowany udział w konferencjach naukowych kandydat uzyskuje po 2 punkty za
każdą konferencję, nie więcej jednak niż 8 punktów.
8. Za udokumentowany udział w stażach krajowych i zagranicznych kandydat uzyskuje po 4
punkty za każdy staż, nie więcej jednak niż 12 punktów.
9. Za rozmowę kwalifikacyjną kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
§ 2. Uzyskane przez kandydata punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym będą przeliczane na
ocenę końcową, zgodnie z następującą zasadą:
40 – 0 pkt. – 2
40,5 – 55 pkt. – 3
55,5 – 66 pkt. – 3,5
66,5 – 77 pkt. – 4
77,5 - 88 pkt. – 4,5
88,5 - 100 pkt – 5
§ 3. Rekrutacja na studia odbywa się w drodze konkursu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr I.2

