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

Techniki i metody prezentacji akademickiej Seminarium
b) seminaria prowadzone w grupach badawczych

16

Egzamin

1

Seminarium doktoranckie

30

Zaliczenie

2

5

Seminarium

2. Zajęcia fakultatywne
a) zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne
Dydaktyka szczegółowa

warsztaty

25

Zaliczenie

Wykłady i warsztaty z kształcenia
psychologiczno-pedagogicznego (3 moduły
– załącznik)
Emisja głosu

3 wykłady obowiązkowe
4 warsztaty obowiązkowe

9
20

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)

4

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

14

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

2

Wykład lub
konwersatorium
Wykład (Kryzys i
rewitalizacja humanistyki.
Perspektywy badawcze)
Warsztat badacza (Doing
your PhD: Thinking, Doing
and Writing 1)

16

Egzamin

1

16

Zaliczenie

2

16

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

2

Wykład lub
konwersatorium
Warsztat badacza: (Doing
your PhD: Thinking, Doing
and Writing 2)

16

Egzamin

1

16

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
3. Praktyki zawodowe

Obowiązująca liczba punktów ECTS za III rok:

60-90 (studia
stacjonarne)
10-90 (studia
niestacjonarne
9

IV Rok

Typ zajęć

Razem godz.

Forma zaliczenia

Pkt. ECTS

1. Zajęcia obowiązkowe
a) seminaria prowadzone w grupach badawczych
Seminarium doktoranckie

Seminarium

30

Zaliczenie

2

10-30

Zaliczenie

1

Zaliczenie

4

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
Analiza dyskursu
Socjolingwistyka
Lingwistyczne i kognitywne aspekty
dwujęzyczności
Leksykologia i leksykografia
Technologia informacyjna w pracy badawczej i
dydaktycznej

Typ
zajęć:w/k
w/k
w/k
w/k

Razem godz.
16
16
16

Forma
zaliczenia
Egz.
Egz.
Egz.

Pkt.
ECTS

w/k
w/k
w/k
w/k

16
16
16
16

Egz.
Egz.
Egz.
Egz.

1
1
1
1

w/k
k

16
16

Egz.
Zal.

1
1

1
1
1

Specjalność literaturoznawcza:
I 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

16

Egzamin

1

Seminarium

30

Zaliczenie

2

Dydaktyka szczegółowa

warsztaty

25

Zaliczenie

Wykłady i warsztaty z kształcenia
psychologiczno-pedagogicznego (3 modułyzałącznik)
Emisja głosu

wykłady

9
20

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

60-90(st. stacj.) 10- Zaliczenie
90 (st. niestacj.)

4

Techniki i metody prezentacji akademickiej
b) seminaria prowadzone w grupach badawczych
Seminarium doktoranckie
2. Zajęcia fakultatywne
a) zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne

Obowiązująca liczba punktów ECTS za I rok:

14

5

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

30

Zaliczenie

2

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

16

Egzamin

1

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

Wykład (Kryzys i rewitalizacja
humanistyki. Perspektywy
badawcze)

16

Zaliczenie

2

Warsztat badacza: (Doing your
PhD: Thinking, Doing and Writing
1)

16

Zaliczenie

1

b) seminaria prowadzone w grupach badawczych
Seminarium doktoranckie

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 i Praktyka Adaptacji Tekstów Seminarium
Kultury

16

Egzamin

1

Seminarium

30

Zaliczenie

2

Wykład lub
konwersatorium

16

Egzamin

1

16

Zaliczenie

1

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

4

b) seminaria prowadzone w grupach badawczych
Seminarium doktoranckie
2. Zajęcia fakultatywne
a) wykłady i konwersatoria do
wyboru z literaturoznawstwa oraz
dziedzin pokrewnych

b) zajęcia przygotowujące do pracy o Warsztat badacza: (Doing
charakterze badawczym lub
your PhD: Thinking,
badawczo-rozwojowym
Doing and Writing 2)
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 prowadzone w grupach badawczych
Seminarium doktoranckie

Seminarium

30

Egzamin

2

Zaliczenie

1

Zaliczenie

4

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

Wykład

Obowiązująca liczba punktów ECTS za IV rok: 7

10-30
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
1
Wybr. zag. z literatury ang. cz.2
w/k
16
egzamin
1
Wybr. zag. z literatury ameryk.
w/k
16
egzamin
1
Wybr. zag. z zakresu lit. celt.
w/k
16
egzamin
1
Wybr. zag. z literatury kanad.
w/k
16
egzamin
1
Wybr. zag. z literatury niderl.
w/k
16
egzamin
1
Wybr. Zag. z literatury Afrikaans
w/k
16
egzamin
1
Technologia informacyjna w pracy
k
16
zal.
1
badawczej i dydaktycznej

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) – kategoria wiedzy w efektach kształcenia
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności w efektach kształcenia
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych

Kod
Efekty kształcenia
składnika Po uzyskaniu stopnia doktora
opisu
absolwent:
P8S_WG

Zna i rozumie w stopniu
umożliwiającym rewizję istniejących
paradygmatów - światowy dorobek,
obejmujący podstawy teoretyczne oraz
zagadnienia ogólne i wybrane
zagadnienia szczegółowe właściwe dla
językoznawstwa lub
literaturoznawstwa angielskiego
Zna i rozumie główne trendy
rozwojowe językoznawstwa lub
literaturoznawstwa angielskiego

Sposoby działań prowadzących do uzyskania
efektów kształcenia
WIEDZA
Seminaria organizowane przez Wydział
Anglistyki oraz seminaria prowadzone w
grupach badawczych (zajęcia obowiązkowe:
metodologia badań językoznawczych,
metodologia badań literackich)

Metody oceniania uzyskanych efektów
kształcenia

Egzamin
Ocena roczna kierownika SD i
promotora/opiekuna naukowego (sem. w gr. bad.)
na podstawie prezentacji wyników badań i
dyskusji podczas seminarium
Egzamin doktorski

Wykłady fakultatywne
Samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i
specjalistycznej

Zna i rozumie metodologie badań
naukowych
P8S_WK

Zna i rozumie fundamentalne dylematy Seminaria grupy badawczej
współczesnej cywilizacji
Wykłady fakultatywne w dziedzinie w której
prowadzone są badania naukowe lub dziedzin
pokrewnych
Zna i rozumie ekonomiczne, prawne i
Wykład (Kryzys i rewitalizacja humanistyki.
inne istotne uwarunkowania
Perspektywy Badawcze)
działalności badawczej
Wykład fakultatywny: Doing Your PhD (warsztat
badacza)

Ocena roczna promotora/opiekuna naukowego na
podstawie prezentacji wyników badań i dyskusji
podczas seminariów
Ocena prowadzącego wykład
Egzamin doktorski
Recenzja pracy doktorskiej

Wykład fakultatywny: Technologia informacyjna
w pracy badawczej i dydaktycznej
Wykłady ogólnouniwersyteckie
Konsultacje naukowe/merytoryczne z opiekunem
naukowym/ promotorem
Pisanie publikacji/książki
Pisanie pracy doktorskiej
UMIEJĘTNOŚCI
P8S_UW

P8S_UK

Potrafi wykorzystać wiedzę z różnych
dziedzin nauki lub sztuki do twórczego
identyfikowania, formułowania i
innowacyjnego rozwiązywania
złożonych problemów lub
wykonywania zadań o charakterze
badawczym, a w szczególności:
- definiować cel i przedmiot badań,
formułować hipotezę badawczą,
- rozwijać metody, techniki i narzędzia
badawcze oraz twórczo je stosować,
- wnioskować na podstawie wyników
badań
Potrafi transferować wyniki prac
badawczych do sfery gospodarczej i
społecznej
Potrafi upowszechniać wyniki badań,
także w formach popularnych

Seminaria organizowane przez Wydział
Anglistyki (zajęcia obowiązkowe: metodologia
badań językoznawczych, metodologia badań
literackich; zajęcia fakultatywne: Doing Your
PhD (warsztat badacza); wykład fakultatywny:
Technologia informacyjna w pracy badawczej i
dydaktycznej
Seminaria w grupie badawczej
Badania naukowe
Pisanie publikacji
Pisanie pracy doktorskiej

Seminaria organizowane przez Wydział
Anglistyki (zajęcia obowiązkowe: Techniki i
metody prezentacji akademickiej)

Potrafi inicjować debatę
Potrafi uczestniczyć w dyskursie
naukowym
Potrafi posługiwać się językiem obcym
w stopniu umożliwiającym
uczestnictwo w międzynarodowym
środowisku naukowym i zawodowym

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

Wykład fakultatywny (Kryzys i rewitalizacja
humanistyki. Perspektywy Badawcze)
Warsztat: wypełnianie wniosków grantowych i
pozyskiwanie środków
Badania naukowe – raporty
Zajęcia fakultatywne Doing Your PhD (warsztat
badacza)
Udział w projektach badawczych
Praca doktorska

Ocena roczna promotora/ opiekuna naukowego na
podstawie prezentacji wyników badań i dyskusji
podczas seminarium;
Ocena prowadzącego
wykład/warsztat/seminarium
Opinia kierownika projektu
Recenzje pracy doktorskiej

P8S_UO

P8S_UU

Potrafi planować i realizować
indywidualne i zespołowe
przedsięwzięcie badawcze lub twórcze
także w środowisku
międzynarodowym
Potrafi samodzielnie planować i
działać na rzecz własnego rozwoju
oraz inspirować i organizować rozwój
innych osób

Potrafi opracować programy
kształcenia lub szkolenia i realizować
je z wykorzystaniem nowoczesnych
metod i narzędzi

P8S_KK jest gotów do krytycznej oceny
dorobku językoznawstwa lub
literaturoznawstwa angielskiego

Zajęcia fakultatywne: Warsztat: wypełnianie
wniosków grantowych i pozyskiwanie środków
Wykład fakultatywny (Kryzys i rewitalizacja
humanistyki. Perspektywy Badawcze)
Praktyka zawodowa
Warsztaty (przede wszystkim: Dydaktyka
Szczegółowa) oraz wykłady w ramach zajęć
fakultatywnych przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczyciela
akademickiego
wykład fakultatywny: Technologia informacyjna
w pracy badawczej i dydaktycznej
Zajęcia fakultatywne: Warsztat: wypełnianie
wniosków grantowych i pozyskiwanie środków
Pisanie projektów badawczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Seminaria i wykłady fakultatywne organizowane
przez Wydział Anglistki
Praca doktorska

jest gotów do krytycznej oceny
własnego wkładu w rozwój
Czynny udział w konferencjach naukowych
językoznawstwa lub literaturoznawstwa
angielskiego
jest gotów do uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

Planowane lub/i zrealizowane przedsięwzięcie
badawcze
Ocena prowadzącego warsztat
Uzyskanie grantu na realizację przedsięwzięcia
badawczego
Ocena kierującego praktyką dot. wymienionych
efektów kształcenia (włączając ocenę z hospitacji
zajęć oraz ankiety studenckie)
Ocena prowadzącego warsztat i wykład
Ocena roczna promotora/ opiekuna naukowego
trafności planów i skuteczności pisania projektów
badawczych
Uzyskanie grantu

Ocena prowadzących seminaria i wykłady
fakultatywne
Ocena roczna promotora/ opiekuna naukowego na
podstawie prezentacji wyników badań i dyskusji
podczas seminarium;
Publikacja artykułu naukowego

P8S_KO jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych badaczy i twórców

wykład fakultatywny: Technologia informacyjna
w pracy badawczej i dydaktycznej
Zajęcia fakultatywne: Warsztat: wypełnianie
wniosków grantowych i pozyskiwanie środków

jest gotów do inicjowania działania na
rzecz interesu publicznego

Wykłady ogólnouniwersyteckie

jest gotów do myślenia i działania w
sposób przedsiębiorczy

Udział w projektach badawczych/zespołach
problemowych

P8S_KR jest gotów do podtrzymania i
rozwijania etosu środowisk
badawczych i twórczych, w tym:
- prowadzenia badań w sposób
niezależny,
- respektowania zasady publicznej
własności wyników badań naukowych
z uwzględnieniem zasad ochrony
własności intelektualnej

Seminaria organizowane przez Wydział
Anglistyki: zajęcia obowiązkowe: metodologia
badań językoznawczych, metodologia badań
literackich; wykład: Kryzys i rewitalizacja
humanistyki. Perspektywy badawcze
Konsultacje z promotorem/opiekunem naukowym
Wykłady ogólnouniwersyteckie

Ocena prowadzących wykłady i warsztaty
Ocena kierownika projektu

Ocena prowadzącego seminarium/wykład
Ocena promotora/ opiekuna naukowego

Studia doktoranckie na Wydziale Anglistyki
Specjalność językoznawcza
Rodzaj zajęć

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

wiedza
P8S_WG

przypisane efekty kształcenia
umiejętności
kompetencje społeczne

P8S_WG, P8S_WK
P8S_WG

P8S_UW
P8S_UK
P8S_UW
P8S_UW

P8S_KK
P8S_KR
P8S_KK; P8S_KR
P8S_KK

P8S_WG, P8S_WK

P8S_UK; P8S_UW

P8S_KK; P8S_KR, P8S_KO

P8S_UU
P8S_UU

P8S_KO
P8S_KO

2. Zajęcia fakultatywne
a) Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne:
Dydaktyka Szczegółowa
Wykłady i warsztaty z kształcenia psychologicznopedagogicznego
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
Analiza dyskursu
Socjolingwistyka
Lingwistyczne i kognitywne aspekty dwujęzyczności
Leksykologia i leksykografia
Technologia informacyjna w pracy badawczej i dydaktycznej

P8S_UK

P8S_WG, P8S_WK
P8S_WG, P8S_WK
P8S_WG, P8S_WK
P8S_WG, P8S_WK
P8S_WG, P8S_WK
P8S_WG, P8S_WK
P8S_WG, P8S_WK
P8S_WG, P8S_WK
P8S_WK

P8S_UW; P8S_UK
P8S_UW; P8S_UK
P8S_UW; P8S_UK
P8S_UW; P8S_UK
P8S_UW; P8S_UK
P8S_UW; P8S_UK
P8S_UW; P8S_UK
P8S_UW; P8S_UK
P8S_UW; P8S_UU

P8S_KK
P8S_KK
P8S_KK
P8S_KK
P8S_KK
P8S_KK
P8S_KK
P8S_KK
P8S_KO

P8S_WG, P8S_WK
P8S_WK

P8S_UK; P8S_UU
P8S_UK; P8S_UO
P8S_UW; P8S_UK
P8S_UU; P8S_UU

P8S_KO
P8S_KR
P8S_KR; P8S_KK

c) Zajęcia przygotowujące do pracy o charakterze
badawczym lub badawczo-rozwojowym
Wypełnianie wniosków grantowych, pozyskiwanie środków
Wykład (Kryzys i rewitalizacja humanistyki. Perspektywy badawcze)
Warsztat badacza: Doing your PhD: Thinking, Doing and Writing

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

Studia doktoranckie na Wydziale Anglistyki
Specjalność literaturoznawcza
Rodzaj zajęć

1. Zajęcia obowiązkowe
a) Seminaria organizowane przez WA:
Teoria literatury
Techniki i metody prezentacji akademickiej (Presentation skills)
Metodologia badań literackich
Teoria i praktyka adaptacji tekstów kultury
b) Seminaria prowadzone w grupach badawczych:
Seminaria doktoranckie

wiedza
P8S_WG, P8S_WK

przypisane efekty kształcenia
umiejętności
kompetencje społeczne

P8S_WG, P8S_WK
P8S_WG, P8S_WK

P8S_UW
P8S_UK
P8S_UW
P8S_UW

P8S_KK
P8S_KR
P8S_KK
P8S_KK

P8S_WG, P8S_WK

P8S_UK; P8S_UW

P8S_KK; P8S_KR, P8S_KO

2. Zajęcia fakultatywne
a) Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne:
P8S_UU
Dydaktyka Szczegółowa
P8S_UU
Wykłady i warsztaty z kształcenia psychologicznopedagogicznego
P8S_UK
Emisja głosu
b) Wykłady/konwersatoria do wyboru z literaturoznawstwa i dziedzin pokrewnych:
P8S_WG, P8S_WK
P8S_UW; P8S_UK
Wybrane zagadnienia z literatury angielskiej cz.1
P8S_WG, P8S_WK
P8S_UW; P8S_UK
Wybrane zagadnienia z literatury angielskiej cz.2
P8S_WG,
P8S_WK
P8S_UW; P8S_UK
Wybrane zagadnienia z literatury amerykańskiej
P8S_WG, P8S_WK
P8S_UW; P8S_UK
Wybrane zagadnienia z zakresu literatur celtyckich
P8S_WG, P8S_WK
P8S_UW; P8S_UK
Wybrane zagadnienia z literatury kanadyjskiej
P8S_WG,
P8S_WK
P8S_UW; P8S_UK
Wybrane zagadnienia z literatury niderlandzkiej
P8S_WG, P8S_WK
P8S_UW; P8S_UK
Wybrane zagadnienia z literatury Afrikaans
P8S_WK
P8S_UW; P8S_UU
Technologia informacyjna w pracy badawczej i dydaktycznej
c) Zajęcia przygotowujące do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym
Wypełnianie wniosków grantowych

P8S_KO
P8S_KO

P8S_KK
P8S_KK
P8S_KK
P8S_KK
P8S_KK
P8S_KK
P8S_KK
P8S_KO

P8S_UK; P8S_UU

P8S_KO

P8S_UK; P8S_UO
P8S_UW; P8S_UK
P8S_UU; P8S_UU

P8S_KR
P8S_KR; P8S_KK

i pozyskiwanie środków
Wykład (Kryzys i rewitalizacja humanistyki. Perspektywy badawcze)
Warsztat badacza Doing your PhD: Thinking, Doing and Writing

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

P8S_WG, P8S_WK
P8S_WK

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
8
5

2
5
1
16
41

