
Program studiów doktoranckich z zakresu bibliologii i informatologii 

Rok I 

Nazwa przedmiotu Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 
ECTS 

Zajęcia obowiązkowe      

Wybrane zagadnienia z filozofii letni wykład egzamin 30 3 

Konwersatorium doktorantów letni konwersatorium Zaliczenie na 
ocenę 

15 2 

Zajęcia fakultatywne      

Seminarium 
doktoranckie 

Zimowy i 
letni 

seminarium Zaliczenie na 
ocenę 

60 6 

Narzędzia wyszukiwania zasobów 
naukowych i dydaktycznych 

zimowy laboratorium Zaliczenie na 
ocenę 

30 5 

Warsztaty komunikacji interpersonalnej letni laboratorium Zaliczenie na 
ocenę 

30 5 

 

Doktorant zobowiązany jest do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze 30 h. – zalicza opiekun 

naukowy. 

Rok II 

Nazwa przedmiotu Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 
ECTS 

Zajęcia obowiązkowe      

Wybrane elementy edytorstwa publikacji 
naukowych 

zimowy wykład egzamin 30 3 

Konwersatorium doktorantów Zimowy i 
letni 

konwersatorium Zaliczenie na 
ocenę 

30 3 

Współczesny warsztat badań 
humanistycznych 

letni proseminarium Zaliczenie na 
ocenę 

30 3 



Zajęcia fakultatywne      

Seminarium doktoranckie Zimowy i 
letni 

seminarium Zaliczenie na 
ocenę 

60 6 

 

Doktorant zobowiązany jest do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze 60 h. – zalicza opiekun 

naukowy. 

Rok III 

Nazwa przedmiotu Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 
ECTS 

Zajęcia obowiązkowe      

Wybrane zagadnienia z socjologii zimowy wykład egzamin 30 3 

Aktualne kierunki badań bibliologicznych 
I informatologicznych 

letni konwersatorium Zaliczenie na 
ocenę 

30 3 

Konwersatorium doktorantów Zimowy i 
letni 

konwersatorium Zaliczenie na 
ocenę 

30 3 

Zajęcia fakultatywne      

Seminarium doktoranckie Zimowy i 
letni 

seminarium Zaliczenie na 
ocenę 

60 6 

 

Doktorant zobowiązany jest do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze 60 h. – zalicza opiekun 

naukowy. 

Rok IV 

Nazwa przedmiotu Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 
ECTS 

Zajęcia obowiązkowe      

Konwersatorium doktorantów     zimowy konwersatorium Zaliczenie na ocenę 15 2 

Zajęcia fakultatywne      



Seminarium doktoranckie zimowy seminarium Zaliczenie na 
ocenę 

30 3 

 

Doktorant zobowiązany jest do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze 60 h. – zalicza opiekun 

naukowy. 

 


