
Uchwała nr 74/11/2022 

Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 17.11.2022 r. 

 

§1 

Działając na podstawie § 1 ust. 6 uchwały nr 73/10/2022 r. Rada Naukowa Kolegium Nauk 

Humanistycznych określa szczegółowe zasady weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomie 8 PRK dla dyscyplin naukowych prowadzonych w Kolegium Nauk 

Humanistycznych:     

I. Dyscyplina archeologia: 

1. Rozmowa z Kandydatem 

2. Przedstawienie autoreferatu wraz z prezentacją dorobku naukowego oraz 

założeniami dysertacji doktorskiej Kandydata. 

II. Dyscyplina filozofia:  

1. Złożenie przez Kandydata od 2 do 4 egzaminów obejmujących zagadnienia 

obszaru: historii filozofii, metodologii badań filozoficznych, antropologii, etyki, 

filozofii kultury, filozofii społecznej. 

III. Dyscyplina historia: 

1. Weryfikacja dla Kandydatów, którzy ukończyli studia historyczne drugiego 

stopnia odbywa się na podstawie rozmowy. 

2. Weryfikacja dla Kandydatów, którzy nie ukończyli studiów historycznych 

drugiego stopnia odbywa się w dwóch etapach: 

- etap 1: przeprowadzenie 4 egzaminów w tym: z metodologii historii oraz 3 

egzaminów z wybranych epok historycznych (historia starożytna, historia 

średniowieczna, historia nowożytna, historia XIX wieku, historia najnowsza), w 

tym z epoki historycznej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej oraz 

dwóch epok najbliższych chronologicznie; 

- etap 2:  rozmowa z Kandydatem 

IV. Dyscyplina językoznawstwo: 

1. Weryfikację efektów uczenia się przeprowadza się w formie egzaminów. 

2. Zakres egzaminów obejmuje:  

a. Metodologię badań prowadzonych w ramach dyscypliny, 

b. Podstawy teoretyczne i założenia empiryczne prowadzonych badań.  

V. Dyscyplina literaturoznawstwo: 

1. Weryfikacja odbywa się na podstawie złożonych egzaminów ustnych z zakresu:   



a. Metodologii badań literaturoznawczych, 

b. Problemów i kontekstów literatury polskiej wybranej epoki (lub literatury 

danego obszaru językowego wybranej epoki – w przypadku neofilologów) oraz 

interpretacji dzieła literackiego w perspektywie teoretycznoliterackiej i 

historycznoliterackiej. 

VI. Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 

1. Przegląd dorobku artystycznego Kandydata (aktywności wystawienniczej, 

udział w konkursach, projektach, otrzymanych nagród i wyróżnień, 

umieszczenia dzieł w prestiżowych kolekcjach itp.) 

2. Rozmowa z Kandydatem. 

VII. Dyscyplina sztuki muzyczne: 

1. Przegląd działalności naukowo-badawczej i artystycznej Kandydata w tym: 

opracowanie referatów naukowych i prezentacja na seminariach/konferencjach, 

publikacje, recenzowane artykuły/ rozdziały w monografiach, udział w 

koncertach i projektach artystycznych. 

2. Przegląd działalności dydaktycznej Kandydata w tym: udział w przygotowaniu 

materiałów dydaktycznych; prowadzone zajęcia/praktyki dydaktyczne; 

współuczestnictwo w zajęciach; inne formy działalności dydaktycznej: kursy, 

szkolenia, pokazy. 

3. Przegląd działalności organizacyjnej i innej Kandydata w tym: działalność na 

rzecz kultury; organizacja przedsięwzięć naukowych i artystycznych, 

konferencji/seminarium. 

4. Rekrutacja przebiega na podstawie prezentacji, w formie rozmowy 

kwalifikacyjnej a dla kandydatów instrumentalistów i wokalistów dodatkowo w 

formie recitalu złożonego z utworów o zróżnicowanej stylistyce, ok. 30 min. 

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy: 

- charakterystyki zainteresowań́ naukowych, 

- ogólnej wiedzy z dyscypliny sztuki muzyczne, 

 - koncepcji pracy doktorskiej i metodologii badań. 

§2 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym przy wymaganym kworum  członków 

Rady Naukowej.   

 


