SIATKA RAMOWA DLA PROGRAMU STUDIÓW DOKTORANCKICH od roku ak. 2018/2019

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
PRZEDMIOT

Rodzaj zajęć

Liczba
godzin

Forma
zaliczenia

ECTS

Seminarium

Sem.

15h

zal. z
oceną

2

Dydaktyka szkoły wyższej1

Wykład + ćw.
metodyczne

30 h+ 30 h

egzamin

5

Seminarium

Sem.

15 h

zal. z
oceną

2

Metodologia badań humanistycznych (z
elementami pracy nad rozwojem warsztatu
badawczego - także w jęz. obcym i
aplikowania o granty)2

Wykład + ćw.
metodyczne

30 h + 30 h

egzamin

5

zal.

2

Semestr I

Semestr II

Praktyki zawodowe –
rocznie

10-90 h

ŁĄCZNIE PO ROKU I:
16 ECTS

1 WYKŁAD zawierający treści odnoszące się do: Zarysu psychologii uczenia; Zasad pracy projektowej na zajęciach; Zasad nauczania metodą warsztatową.
ĆWICZENIA zawierające treści odnoszące się do: Emisji głosu i wystąpień publicznych; Interaktywnych metody uczenia z elementami e-learningu.
2 WYKŁAD zawierający treści nt. Współczesnych problemów metodologicznych w naukach humanistycznych. ĆWICZENIA zawierające treści dot. aplikowania o
granty (nauka praktycznych umiejętności, pomocnych przy pisaniu wniosków grantowych i różnego rodzaju projektowych: najważniejsze kwestie w konstruowaniu
koncepcji, celów i założeń oraz wyników; zasady opisu w przełożeniu na główne punkty wniosków projektowych) oraz rozwijania warsztatu naukowego w jęz.
naukowym obcym (jęz. ang.).

Semestr III

Seminarium

Sem.

15 h

zal. z oceną

Semestr IV

Seminarium

Sem.

15 h

za. z oceną

Dyscyplina dodatkowa

W. kursowy

30 h

egzamin

Praktyki zawodowe –
rocznie

10-90 h

zal.

ŁĄCZNIE PO ROKU II:
8 ECTS
Semestr V

Seminarium

Sem.

15h

zal. z oceną

Semestr VI

Seminarium

Sem.

15h

zal. z oceną

Praktyki zawodowe –
rocznie

10-90 h

zal.

ŁĄCZNIE PO III ROKU:
6 ECTS
Semestr VII

Seminarium

Sem.

15 h

zal. z oceną

Semestr VIII

Seminarium

Sem.

15 h

zal. z oceną

Praktyki zawodowe –

10-90 h

zal.

rocznie

ŁĄCZNIE PO IV ROKU:
6 ECTS
SUMA ECTS z ZAJĘĆ
OBOWIĄZKOWYCH
na I - IV roku

36

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Rok I, II i III

ŁĄCZNIE ZAJĘCIA
FAKULTATYWNE:
9 ECTS

Zajęcia do wyboru wybierane na pierwszym semestrze studiów na
kolejne lata (od I do III włącznie) z oferty przedstawionej przez 5
wydziałowych kierunków.
Łącznie do wyboru na 3 trzy lata studiów: dwa zajęcia w języku polskim
(po 15 h) i jedne zajęcia w języku obcym (30 h) do zrealizowania przez
doktoranta do końca III roku.
Oferta to wspólna lista zajęć w języku polskim i obcych, oferowanych
doktorantom SDNH - jeden wykaz na trzy lata, uzupełniany na bieżąco o
zajęcia visiting profesorów (jeśli takie będą; wówczas możliwa jest
zamiana zajęć w jęz. pol. na zajęcia z wykładowcą wizytującym
zaproszonym na Wydz. F-H).
Uwaga!: jest także możliwe wskazanie przez doktoranta_tkę zajęć w jęz.
obcym z oferty pozawydziałowej.
Zasady wyboru zaj. fakul.:
- dwa zajęcia w języku polskim do wyboru z oferty wydziałowej (po
15 h po 2 ECTS),
- jedne zajęcia w języku obcym do wyboru z oferty wydziałowej lub
także pozawydziałowej (w wymiarze 30 h za 5 ECTS)

15 h x 2 zaj.
w jęz. pol. =
30 h
30 h (jęz.
obcy)

zal. z oc.

2 + 2 (w jęz.
pol.)
5 (w jęz.
obcym)

Łącznie wszystkie
semestry (I-VIII) na
czterech latach studiów
doktoranckich (zaj.
obowiązkowe i
fakultatywne)

45

