Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza:
I Rok

Typ zajęć

Razem godz.

Forma
zaliczenia

Pkt.
ECTS

1. Zajęcia obowiązkowe
a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki
Historia myśli językoznawczej

Seminarium

16

Egzamin

1

30

Zaliczenie

1

5

b) seminaria prowadzone w grupach badawczych
Seminarium doktoranckie

Seminarium

2. Zajęcia fakultatywne
a) zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne
Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

warsztaty

25

Zaliczenie

Wykłady z kształcenia psychologicznopedagogicznego
Emisja głosu

wykłady

10

Egzamin

warsztaty

15

Zaliczenie

b) zajęcia przygotowujące do pracy o
charakterze badawczym lub badawczorozwojowym

Warsztat
(wypełnianie wniosków
grantowych i pozyskiwanie
środków)

10

zaliczenie

1

60-90 (studia stacjonarne) 10- Zaliczenie
90 (studia niestacjonarne)

3

3. Praktyki zawodowe
Obowiązująca liczba punktów ECTS za I rok:

11

II Rok

Typ zajęć

Razem godz.

Forma zaliczenia

Pkt. ECTS

1. Zajęcia obowiązkowe
a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki
Metodologia badań językoznawczych

Seminarium

16

Egzamin

1

Seminarium

30

Zaliczenie

1

Wykład lub
konwersatorium
Wykład
(New trends in the
humanities)
Seminarium z opiekunem
naukowym/promotorem
(warsztat badacza)

16

Egzamin

2

16

Zaliczenie

2

8

Zaliczenie

1

Zaliczenie

4

b) seminaria prowadzone w grupach badawczych
Seminarium doktoranckie
2. Zajęcia fakultatywne
a) wykłady i konwersatoria do wyboru z
językoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych
b) zajęcia przygotowujące do pracy o
charakterze badawczym lub badawczorozwojowym
c) zajęcia przygotowujące do pracy o
charakterze badawczym lub badawczorozwojowym

60-90 (studia
stacjonarne)
10-90 (studia
niestacjonarne

3. Praktyki zawodowe

Obowiązująca liczba punktów ECTS za II rok:

11

III Rok

Typ zajęć

Razem godz.

Forma zaliczenia

Pkt. ECTS

1. Zajęcia obowiązkowe
a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki
Analiza danych w językoznawstwie

Seminarium

16

Egzamin

1

Seminarium

30

Zaliczenie

1

Wykład lub
konwersatorium
Seminarium z opiekunem
naukowym/promotorem
(warsztat badacza)

16

Egzamin

2

8

Zaliczenie

1

Zaliczenie

4

b) seminaria prowadzone w grupach badawczych
Seminarium doktoranckie
2. Zajęcia fakultatywne
a) wykłady i konwersatoria do wyboru z
językoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych
b) zajęcia przygotowujące do pracy o
charakterze badawczym lub badawczorozwojowym

60-90 (studia
stacjonarne)
10-90 (studia
niestacjonarne

3. Praktyki zawodowe

Obowiązująca liczba punktów ECTS za III rok:

9

IV Rok

Typ zajęć

Razem godz.

Forma zaliczenia

Pkt. ECTS

1. Zajęcia obowiązkowe
a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki
Techniki i metody prezentacji akademickiej

Seminarium

16

Egzamin

1

Seminarium

30

Zaliczenie

1

10-30

Zaliczenie

1

Zaliczenie

4

b) seminaria prowadzone w grupach badawczych
Seminarium doktoranckie
2. Zajęcia fakultatywne
b)wykłady ogólnouczelniane do wyboru

Wykład

60-90 (studia
stacjonarne)
10-90 (studia
niestacjonarne)

3. Praktyki zawodowe

Obowiązująca liczba punktów ECTS za IV rok:

7

Wykłady i konwersatoria do wyboru z językoznawstwa i dziedzin pokrewnych dla 4 lat studiów
Nazwa kursu
Kierunki we współczesnej fonologii
Wybrane zagadnienia z teorii składni
Wybrane zagadnienia z historii jęz.
angielskiego
Teorie w językoznawstwie cz.1
Teorie w językoznawstwie cz.2
Teorie w językoznawstwie cz.3
Analiza dyskursu
Socjolingwistyka stosowana
Lingwistyczne i kognitywne aspekty
dwujęzyczności
Filozoficzne podstawy nauk o języku
Technologia edukacyjna
Leksykologia i leksykografia
Dydaktyka językoznawstwa (Teaching and
learning in linguistic modules)
Dwunastowieczna Anglia - język, historia, kultura

Typ
zajęć:w/k
k
k
k

Razem godz.
16
16
16

Forma
zaliczenia
Egz.
Egz.
Egz.

Pkt.
ECTS

w
w
w
k
k
k

8
8
8
16
16
16

Egz.
Egz.
Egz.
Egz.
Egz.
Egz.

1
1
1
2
2
2

w
k
k
k

8
8
16
16

Egz.
Zal.
Egz.
Zal.

1
1
2
2

k

16

Zal.

2

2
2
2

Specjalność literaturoznawcza:
I Rok

Typ zajęć

Razem godz.

Forma
zaliczenia

Pkt.
ECTS

1. Zajęcia obowiązkowe
a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki
Wybrane zagadnienia z historii kultury Wysp
Seminarium
Brytyjskich
b) seminaria prowadzone w grupach badawczych

16

Egzamin

1

Seminarium doktoranckie

Seminarium

30

Zaliczenie

1

warsztaty

25

Zaliczenie

2. Zajęcia fakultatywne
a) zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne
Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

5

Wykłady z kształcenia psychologicznopedagogicznego
Emisja głosu

wykłady

10

Egzamin

warsztaty

15

Zaliczenie

b) zajęcia przygotowujące do pracy o
charakterze badawczym lub badawczorozwojowym
3. Praktyki zawodowe

Warsztat (wypełnianie wniosków
grantowych i pozyskiwanie środków)

10

Zaliczenie

1

Zaliczenie

3

Obowiązująca liczba punktów ECTS za I rok:

60-90 (studia
stacjonarne)
10-90 (studia
niestacjonarne
11

II Rok

Typ zajęć

Razem godz.

Forma zaliczenia

Pkt.
ECTS

1. Zajęcia obowiązkowe
a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki
Metodologia badań literackich Seminarium

16

Egzamin

1

Seminarium doktoranckie

30

Zaliczenie

1

a) wykłady i konwersatoria do Wykład lub konwersatorium
wyboru z literaturoznawstwa
oraz dziedzin pokrewnych

16

Egzamin

2

b) zajęcia przygotowujące do
pracy o charakterze
badawczym lub badawczorozwojowym
c) zajęcia przygotowujące do
pracy o charakterze
badawczym lub badawczorozwojowym
3. Praktyki zawodowe

Wykład
(New trends in the humanities)

16

Zaliczenie

2

Seminarium z opiekunem
naukowym/promotorem (warsztat
badacza)

8

Zaliczenie

1

Seminarium

2. Zajęcia fakultatywne

Obowiązująca liczba punktów ECTS za II rok:

60-90 (studia
stacjonarne) 10-90
(studia niestacjonarne)
11

Zaliczenie

4

III Rok

Typ zajęć

Razem godz.

Forma zaliczenia

Pkt. ECTS

1. Zajęcia obowiązkowe
a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki
Teoria literatury

Seminarium

16

Egzamin

1

Seminarium doktoranckie

Seminarium

30

Zaliczenie

1

Wykład lub
konwersatorium

16

Egzamin

2

8

Zaliczenie

1

60-90 (studia Zaliczenie
stacjonarne)
10-90 (studia
niestacjonarne)

4

2. Zajęcia fakultatywne
a) wykłady i konwersatoria do
wyboru z literaturoznawstwa oraz
dziedzin pokrewnych

b) zajęcia przygotowujące do pracy o Seminarium z opiekunem
charakterze badawczym lub
naukowym/promotorem
badawczo-rozwojowym
(warsztat badacza)
3. Praktyki zawodowe

Obowiązująca liczba punktów ECTS za III rok: 9

IV Rok

Typ zajęć

Razem godz.

Forma zaliczenia

Pkt. ECTS

1. Zajęcia obowiązkowe
a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki
Techniki i metody prezentacji
akademickiej
Seminarium doktoranckie

Seminarium

16

Egzamin

1

Seminarium

30

Zaliczenie

1

10-30

Zaliczenie

1

Zaliczenie

4

2. Zajęcia fakultatywne
b) wykłady ogólnouczelniane do
wyboru
3. Praktyki zawodowe

Wykład

Obowiązująca liczba punktów ECTS za IV rok: 7

60-90 (studia
stacjonarne)
10-90 (studia
niestacjonarne)

Wykłady i konwersatoria do wyboru z literaturoznawstwa i dziedzin pokrewnych dla 4 lat studiów
Nazwa kursu
Typ zajęć
Razem godz.
Forma zal.
Pkt. ECTS
w/k
Wybr. zag. z literatury ang. cz.1
w/k
16
egzamin
2
Wybr. zag. z literatury ang. cz.2
w/k
16
egzamin
2
Wybr. zag. z literatury ameryk.
w/k
16
egzamin
2
Wybr. zag. z zakresu lit. celt.
w/k
16
egzamin
2
Wybr. zag. z literatury kanad.
w/k
16
egzamin
2
Wybr. zag. z literatury niderl.
w/k
16
egzamin
2
Wybr. Zag. z literatury Afrikaans
w/k
16
egzamin
2
Dwunastowieczna Anglia - język,
k
16
zal.
2
historia, kultura
Technologia edukacyjna
k
8
zal.
1

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW filologia angielska
Poziom kształcenia
Stopień naukowy uzyskiwany przez absolwenta

Studia trzeciego stopnia
Doktor nauk humanistycznych

1. Efekty kształcenia
Objaśnienie oznaczeń:
W (po podkreślniku)
U (po podkreślniku)
K (po podkreślniku)
01, 02, 03 i kolejne

– kategoria wiedzy w efektach kształcenia
– kategoria umiejętności w efektach kształcenia
– kategoria kompetencji społecznych
– numer efektu kształcenia

Nr
efektu

Efekty kształcenia
Po uzyskaniu stopnia doktora absolwent:

W_01

wykazuje wiedzę ogólną na zaawansowanym
poziomie z językoznawstwa lub
literaturoznawstwa angielskiego oraz z
dyscyplin pokrewnych,

W_02

wykazuje szczegółową wiedzę w specjalizacji,
w której wykonywana jest praca doktorska;

Wykłady fakultatywne
Seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki oraz
seminaria prowadzone w grupach badawczych
Samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej

W_03

wykazuje ogólną znajomość teorii, metod
badawczych, zasad i pojęć z językoznawstwa
lub literaturoznawstwa angielskiego

W_04

wykazuje szczegółową wiedzę dotyczącą teorii,
metodologii badań i zasad i pojęć ze
specjalizacji, w której wykonywana jest praca
doktorska, umożliwiającą prowadzenie badań
naukowych;
wykazuje rozumienie złożonych zależności w
dyscyplinach językoznawstwo lub
literaturoznawstwo angielskie, a także w
dyscyplinach pokrewnych z uwzględnieniem
relacji pomiędzy nimi;

Wykłady fakultatywne
Seminaria grupy badawczej
Seminarium warsztat badacza
Samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej
Wykłady fakultatywne
Seminaria grupy badawczej
Seminarium warsztat badacza
Wykład (New trends in the humanities)
Samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej
Seminaria grupy badawczej
Wykład (New trends in the humanities)
Konsultacje naukowe/merytoryczne z opiekunem
naukowym/ promotorem
Pisanie publikacji/książki Pisanie pracy doktorskiej

W_05

Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektów
kształcenia
WIEDZA
Wykłady fakultatywne
Seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki oraz
seminaria prowadzone w grupach badawczych
Samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej

Metody oceniania uzyskanych efektów kształcenia

Egzamin
Ocena roczna kierownika SD (sem. WA) i
promotora/opiekuna naukowego (sem. w gr. bad.) na
podstawie prezentacji wyników badań i dyskusji podczas
seminarium
Egzamin doktorski
Egzamin
Ocena roczna kierownika SD (sem. WA) i
promotora/opiekuna naukowego (sem. w gr. bad.) na
podstawie prezentacji wyników badań i dyskusji podczas
seminarium
Egzamin doktorski
Egzamin
Ocena roczna promotora/opiekuna naukowego na podstawie
prezentacji wyników badań i dyskusji podczas seminariów
Egzamin doktorski
Egzamin
Ocena roczna promotora/opiekuna naukowego na podstawie
prezentacji wyników badań i dyskusji podczas seminariów
Ocena prowadzącego wykład
Egzamin doktorski
Ocena roczna promotora/opiekuna naukowego (j.w.)
Ocena prowadzącego wykład
Egzamin doktorski
Recenzja pracy doktorskiej

U_01

posiada zdolność diagnozowania zjawisk
językowych i literackich na zaawansowanym
poziomie w oparciu o wiedzę z różnych źródeł;

U_02

ma umiejętność poszerzania rozwiązań
złożonych problemów naukowych i/lub
praktycznych, właściwych dla językoznawstwa
lub literaturoznawstwa angielskiego;
posiada umiejętność twórczego rozwiązywania
złożonych problemów badawczych oraz
tworzenia nowej wiedzy;

U_03

U_04

potrafi projektować i wykonywać złożone
zadania naukowe i/lub praktyczne;

U_05

potrafi praktycznie wykorzystać i udoskonalić
metody badawcze oraz uzyskiwać dane
właściwe dla językoznawstwa lub
literaturoznawstwa angielskiego;

U_06

potrafi napisać publikację naukową do
recenzowanego czasopisma lub w formie
książki w języku angielskim a także potrafi
przedstawić jej streszczenie w języku polskim.
potrafi stosować nowoczesne metody i techniki
prowadzenia zajęć dydaktycznych;

U_07

U_08

potrafi samodzielnie planować swój rozwój;

UMIEJĘTNOŚCI
Seminaria w grupie badawczej
Badania naukowe
Pisanie publikacji
Pisanie pracy doktorskiej

Seminaria w grupie badawczej
Badania naukowe - raporty
Pisanie publikacji
Czynny udział w konferencjach naukowych
Badania naukowe - raporty
Konsultacje naukowe/merytoryczne z opiekunem
naukowym/ promotorem
Wykład (New trends in the humanities)
Pisanie publikacji
Pisanie pracy doktorskiej
Badania naukowe – raporty
Seminarium warsztat badacza
Udział w projektach badawczych
Praca doktorska
Badania naukowe – raporty, publikacje
Seminaria organizowane przez WA w zakresie analizy
danych i metodologii badań
Wykład (New trends in the humanities)
Seminarium warsztat badacza
Praca doktorska
Pisanie publikacji / książki

Praktyka zawodowa
Warsztaty i wykłady z kształcenia psychologicznopedagogicznego.
Seminaria organizowane w zakresie technik i metod
prezentacji akademickiej
Konwersatoria fakultatywne z technologii edukacyjnej
Planowanie badań naukowych, wybór zajęć fakultatywnych,
pisanie projektów badawczych
Warsztaty w zakresie wypełniania wniosków grantowych i
pozyskiwania środków

Ocena roczna promotora/opiekuna naukowego na podstawie
prezentacji wyników badań i dyskusji podczas seminarium;
Ocena postępu w badaniach naukowych
Przyjęcie publikacji do druku
Egzamin doktorski
Recenzje pracy doktorskiej
Ocena roczna promotora/opiekuna naukowego (j.w.)

Ocena roczna promotora/opiekuna naukowego (j.w.)
Ocena prowadzącego wykład

Recenzje pracy doktorskiej
Ocena roczna promotora/ opiekuna naukowego (j.w.)
Opinia kierownika projektu
Recenzje pracy doktorskiej
Ocena roczna promotora/ opiekuna naukowego (j.w.)
Ocena prowadzącego wykład
Recenzje pracy doktorskiej

Praca przyjęta do druku

Ocena kierującego praktyką dot. wymienionych efektów
kształcenia
Ocena promotora/ opiekuna naukowego z hospitacji
Ocena studenta -uczestnika zajęć
Ocena prowadzących warsztaty
Ocena roczna promotora/ opiekuna naukowego trafności
planów i skuteczności pisania projektów badawczych

K_01

K_02

K_03

K_04

wykazuje krytyczne zrozumienie wkładu
wyników własnej działalności badawczej w
rozwój językoznawstwa lub literaturoznawstwa
angielskiego;
posiada umiejętność pracy w zespołach
badawczych lub problemowych i wykazuje
odpowiedzialność za skutki działań własnych i
zespołowych;
permanentnie poszukuje odpowiedzi na
wyzwania współczesności i kształtuje wzorce
postaw wobec nowych zjawisk i problemów
potrafi wpisać własne badania w szerszy
kontekst społeczny, ekonomiczny i
technologiczny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Czynny udział w konferencjach naukowych
Seminaria

Ocena roczna promotora/ opiekuna naukowego (j.w.)

Udział w projektach badawczych/zespołach problemowych
Warsztaty w zakresie wypełniania wniosków grantowych i
pozyskiwania środków

Ocena kierownika projektu

Seminaria
Wykład (New trends in the humanities)
Konsultacje z promotorem/opiekunem naukowym
Warsztaty w zakresie wypełniania wniosków grantowych i
pozyskiwania środków
Wykład (New trends in the humanities)

Ocena promotora/ opiekuna naukowego
Ocean prowadzącego wykład

Ocena prowadzących warsztaty

Ocena prowadzących warsztaty
Ocean prowadzącego wykład

Studia doktoranckie na Wydziale Anglistyki
Specjalność językoznawcza
Rodzaj zajęć

1. Zajęcia obowiązkowe
a) Seminaria organizowane przez WA:
Historia myśli językoznawczej
Metodologia badań językoznawczych
Analiza danych w językoznawstwie
Techniki i metody prezentacji akademickiej (Presentation skills)
b) Seminaria prowadzone w grupach badawczych:
Seminaria doktoranckie

wiedza
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04

W_01, W_02, W_03, W_04,
W_05

przypisane efekty kształcenia
umiejętności
Kompetencje społeczne

U_05
U_05
U_07
U_01, U_02

2. Zajęcia fakultatywne
a) Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne:
Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne
Wykłady z kształcenia psychologiczno-pedagogicznego
Emisja głosu
b) Wykłady/konwersatoria do wyboru z językoznawstwa i
dziedzin pokrewnych:
Kierunki we współczesnej fonologii
Wybrane zagadnienia z teorii składni
Wybrane zagadnienia z historii języka angielskiego
Teorie w językoznawstwie cz. I
Teorie w językoznawstwie cz. II
Teorie w językoznawstwie cz. III
Analiza dyskursu
Socjolingwistyka stosowana
Lingwistyczne i kognitywne aspekty dwujęzyczności
Filozoficzne podstawy nauki o języku
Technologia edukacyjna
Leksykologia i leksykografia
Dwunastowieczna Anglia – język, historia, kultura
Dydaktyka językoznawstwa (Teaching and learning in linguistic
module)

U_07
U_07
U_07

W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
U_07
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
U_07

K_01, K_03
K_01, K_03
K_01, K_03

K_01, K_03

c) Zajęcia przygotowujące do pracy o charakterze
badawczym lub badawczo-rozwojowym
Wypełnianie wniosków grantowych

U_08

K_02, K_04

U_03, U_05
U_04, U_05

K_03, K_04

i pozyskiwanie środków

Wykład (New trends in the humanities)
Seminarium z opiekunem naukowym lub promotorem (warsztat
badacza)

3. Praktyki zawodowe w postaci prowadzenia lub
uczestnictwa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

W_04, W_05
W_03, W_04

U_07

Studia doktoranckie na Wydziale Anglistyki
Specjalność literaturoznawcza
Rodzaj zajęć

1. Zajęcia obowiązkowe
a) Seminaria organizowane przez WA:
Wybrane zagadnienia z historii kultury Wysp Brytyjskich
Metodologia badań literackich
Teoria literatury
Techniki i metody prezentacji akademickiej (Presentation skills)
b) Seminaria prowadzone w grupach badawczych:
Seminaria doktoranckie

wiedza
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04
W_01, W_02, W_03, W_04

przypisane efekty kształcenia
umiejętności
Kompetencje społeczne

U_05

K_01, K_03
K_01, K_03
K_01, K_03

U_07
W_01, W_02, W_03, W_04
W_05

U_01, U_02

K_01, K_03

2. Zajęcia fakultatywne
a) Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne:
U_07
Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne
U_07
Wykłady z kształcenia psychologiczno-pedagogicznego
U_07
Emisja głosu
b) Wykłady/konwersatoria do wyboru z literaturoznawstwa i dziedzin pokrewnych:
W_01, W_02, W_03, W_04
Wybrane zagadnienia z literatury angielskiej cz.1
W_01, W_02, W_03, W_04
Wybrane zagadnienia z literatury angielskiej cz.2
W_01, W_02, W_03, W_04
Wybrane zagadnienia z literatury amerykańskiej
W_01, W_02, W_03, W_04
Wybrane zagadnienia z zakresu literatur celtyckich
W_01, W_02, W_03, W_04
Wybrane zagadnienia z literatury kanadyjskiej
W_01, W_02, W_03, W_04
Wybrane zagadnienia z literatury niderlandzkiej
W_01, W_02, W_03, W_04
Wybrane zagadnienia z literatury Afrikaans
U_07
Technologia edukacyjna
W_01,
W_02,
W_03,
W_04
Dwunastowieczna Anglia – język, historia, kultura
c) Zajęcia przygotowujące do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym
Wypełnianie wniosków grantowych

U_08

K_02, K_04

U_03, U_05
U_04, U_05

K_03, K_04

i pozyskiwanie środków
Wykład (New trends in the humanities)
Seminarium z opiekunem naukowym lub promotorem (warsztat
badacza)

3. Praktyki zawodowe w postaci prowadzenia lub
uczestnictwa w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

W_04, W_05
W_03, W_04

U-07

ZASADY PUNKTACJI ECTS W SKALI CZTERECH LAT STUDIÓW DOKTORANCKICH OBOWIĄZUJĄCE NA
WYDZIALE ANGLISTYKI UAM
Rodzaje zajęć
Zajęcia obowiązkowe
Seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki
Seminaria prowadzone w grupach badawczych
Zajęcia fakultatywne
Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne, w tym warsztaty
psychologiczno-pedagogiczne, wykłady z kształcenia
psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęcia z emisji głosu
Wykłady do wyboru z dziedziny, w której prowadzone są badania
naukowe oraz z dziedzin pokrewnych
Zajęcia przygotowujące do pracy o charakterze badawczym lub
badawczo-rozwojowym
Wykłady do wyboru z dziedziny innej niż ta, w której
prowadzone są badania naukowe
Praktyki zawodowe
SUMA:

Liczba punktów ECTS
4
4
5

4
5
1
15
38

