
Harmonogram studiów doktoranckich 
 

Rok I 
Nazwa przedmiotu1 ECTS 

Paradygmaty współczesnych nauk społecznych 
Zajęcia ogólnouniwersyteckie 

5 

Kształcenie w zakresie dydaktyki szkoły wyższej  
Proseminarium 1 
Seminarium doktorskie 1 
Warsztaty pracy naukowej2 2 

Razem  12 

*          *          * 
Kształcenie praktyczne w zakresie dydaktyki szkoły wyższej 

Praktyka prowadzenia zajęć w szkole wyższej3 1 Zal. 
Inne formy kształcenia w zakresie dydaktyki szkoły wyższej Zal. 

 
Do zaliczenia I roku konieczne jest:  
• zdanie egzaminów lub/i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich 

wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej;  
• uzyskanie co najmniej 12 pkt. ECTS; 
• zrealizowanie podstawowej kwerendy naukowej oraz przedstawienie koncepcji rozprawy 

doktorskiej, popartych pozytywną opinią opiekuna naukowego. 
 

Rok II 
Nazwa przedmiotu4 ECTS 

Podstawy metodologii badań społecznych 
Zajęcia ogólnouniwersyteckie 

3 

Moduł dyscyplinarny 
Kształcenie w zakresie dydaktyki szkoły wyższej 

4 

Seminarium doktorskie 2 
Warsztaty pracy naukowej5 2 

Razem  11 
*          *          * 

Kształcenie praktyczne w zakresie dydaktyki szkoły wyższej 
Praktyka prowadzenia zajęć w szkole wyższej6 1 Zal. 
Inne formy kształcenia w zakresie dydaktyki szkoły wyższej Zal. 

 
Do zaliczenia II roku konieczne jest:  
• zdanie egzaminów lub/i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich 

wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej; 
• uzyskanie do końca II roku ogółem co najmniej 24 pkt. ECTS; 
• odbycie zajęć praktycznych w wymiarze wymaganym programem studiów; 

                                                 
1 Wymiar czasowy i forma zaliczenia przedmiotu wynika z ramowego programu studiów. 
2 Samokształcenie kierowane. 
3 Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych wynosi co najmniej 10 godzin rocznie. 
Obowiązuje przedłożenie arkuszy prowadzonych form dydaktycznych. 
4 Wymiar czasowy i forma zaliczenia przedmiotu wynika z ramowego programu studiów. 
5 Samokształcenie kierowane. 
6 Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych wynosi co najmniej 10 godzin rocznie. 
Obowiązuje przedłożenie arkuszy prowadzonych form dydaktycznych. 



  

• przedstawienie zatwierdzonego przez promotora/opiekuna naukowego konspektu pracy 
doktorskiej; 

• zakończenie kwerendy naukowej, przedstawienie fragmentów rozprawy, popartych 
pozytywną opinią promotora/opiekuna naukowego. 

 
Rok III 

Nazwa przedmiotu7 ECTS 
Moduł dyscyplinarny 
Kształcenie w zakresie dydaktyki szkoły wyższej 

5 

Seminarium doktorskie 2 
Warsztaty pracy naukowej8 5  

Razem  12 
*          *          * 

Kształcenie praktyczne w zakresie dydaktyki szkoły wyższej 
Praktyka prowadzenia zajęć w szkole wyższej9 1 Zal. 
Inne formy kształcenia w zakresie dydaktyki szkoły wyższej Zal. 

 
Do zaliczenia III roku konieczne jest:  
• zdanie egzaminów lub/i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich 

wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej; 
• uzyskanie do końca III roku ogółem co najmniej 37 pkt. ECTS; 
• odbycie zajęć praktycznych w wymiarze wymaganym programem studiów; 
• przedstawienie fragmentów rozprawy doktorskiej, popartych pozytywną opinią 

promotora/opiekuna naukowego.  
 

Rok IV 
Nazwa przedmiotu10 ECTS 

Moduł dyscyplinarny 2 
Seminarium doktorskie 2 
Warsztaty pracy naukowej11 3  

Razem  7 
*          *          * 

Kształcenie praktyczne w zakresie dydaktyki szkoły wyższej 
Praktyka prowadzenia zajęć w szkole wyższej12 1 Zal. 
Inne formy kształcenia w zakresie dydaktyki szkoły wyższej Zal. 
 
Do zaliczenia IV roku konieczne jest:  
• zdanie egzaminów lub/i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich 

wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej; 
• odbycie zajęć praktycznych w wymiarze wymaganym programem studiów; 
• przedstawienie fragmentów rozprawy doktorskiej, popartych pozytywną opinią 

promotora/opiekuna naukowego. 
 

                                                 
7 Wymiar czasowy i forma zaliczenia przedmiotu wynika z ramowego programu studiów. 
8 Samokształcenie kierowane. 
9 Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych wynosi co najmniej 10 godzin rocznie. 
Obowiązuje przedłożenie arkuszy prowadzonych form dydaktycznych. 
10 Wymiar czasowy i forma zaliczenia przedmiotu wynika z ramowego programu studiów. 
11 Samokształcenie kierowane. 
12 Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych wynosi co najmniej 10 godzin rocznie. 
Obowiązuje przedłożenie arkuszy prowadzonych form dydaktycznych. 


