
Ramowy program studiów doktoranckich z zakresu bibliologii i informatologii (obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 

 

Wydział prowadzący studia Wydział Nauk Historycznych 

Nazwa studiów doktoranckich Studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii 

Liczba semestrów 8 

Łączna liczba punktów ECTS 44(45) 

 

I rok        Zajęcia obowiązkowe 

 

Kod 

modułu w 

USOS 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu w 

USOS 

Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

 Zajęcia o charakterze 

podstawowym dla nauk 

humanistycznych 

Wybrane 

zagadnienia z 

filozofii 

 Wykład Egzamin 30 3 

 Umiejętności zawodowe Konwersatorium 

doktorantów 

 Konwersatorium  Zaliczenie na 

ocenę  

15 1 

Suma:                             45          4  

             

 

        Zajęcia fakultatywne 

 

Kod 

modułu w 

USOS 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu w 

USOS 

Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

 Zajęcia o 

charakterze 

szczegółowym 

z zakresu 

bibliologii i 

informatologii 

rozwijające 

umiejętności 

zawodowe 

 

Seminarium doktoranckie  Seminarium Zaliczenie na 

ocenę 

60 3 

 Zajęcia 

rozwijające 

umiejętności 

Warsztaty komunikacji 

interpersonalnej 

 Laboratorium Zaliczenie na 

ocenę 

30 3 

 Narzędzia wyszukiwania  Laboratorium Zaliczenie na 30 3 



dydaktyczne 

(do wyboru 

łącznie 60 

godzin) 

 

zasobów  naukowych i 

dydaktycznych 

ocenę 

Suma:               120          9 

 

Kod modułu w USOS Nazwa modułu Zasady wyboru przedmiotów w ramach modułu Liczba punktów 

ECTS 

 Zajęcia o charakterze szczegółowym z zakresu 

bibliologii i informatologii rozwijające umiejętności 

zawodowe 

 

Zgodnie z zainteresowaniami do wyboru –zajęcia proponowane 

przez WNH lub zajęcia z oferty uniwersyteckiej rozwijające 

wiedzę i umiejętności z zakresu bibliologii i informatologii oraz 

rozwijające umiejętności dydaktyczne 

3 

 Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne 

 

6 

 

 

 

II rok        Zajęcia obowiązkowe 

 

Kod modułu w 

USOS 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu w 

USOS 

Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

 Umiejętności 

zawodowe 

Konwersatorium 

doktorantów 

 

 Konwersatorium Zaliczenie na 

ocenę 

30 2 

 Umiejętności 

zawodowe 

Wybrane elementy 

edytorstwa 

publikacji 

naukowych 

 Wykład Egzamin  30 2 

 Zajęcia o 

charakterze 

podstawowym dla 

nauk 

humanistycznych 

Współczesny 

warsztat badań 

humanistycznych 

 

 Proseminarium  Zaliczenie na 

ocenę 

30 2 

Suma:                              90          6 

 

 

        Zajęcia fakultatywne 



 

 

Kod modułu w 

USOS 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu w 

USOS 

Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

 Zajęcia o 

charakterze 

szczegółowym z 

zakresu bibliologii 

i informatologii 

rozwijające 

umiejętności 

zawodowe 

Seminarium 

doktoranckie 

 Seminarium Zaliczenie na 

ocenę 

60 3 

Suma:                         60                    3 

 

Kod modułu w USOS Nazwa modułu Zasady wyboru przedmiotów w ramach modułu Liczba punktów 

ECTS 

 Zajęcia o charakterze szczegółowym z 

zakresu bibliologii i informatologii 

rozwijające umiejętności zawodowe 

 

Zgodnie z zainteresowaniami do wyboru – seminarium doktoranckie o tematyce 

związanej z pracą badawczą doktorant 

3 

 

 

 

 

 

III rok        Zajęcia obowiązkowe 

 

Kod modułu w 

USOS 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu w 

USOS 

Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

 Zajęcia o 

charakterze 

szczegółowym z 

zakresu bibliologii i 

informatologii 

 

Aktualne kierunki 

badań 

bibliologicznych i 

informatologicznych 

 

 Konwersatorium Zaliczenie na 

ocenę 

30 2 

 Umiejętności 

zawodowe 

Konwersatorium 

doktorantów 

 

 Konwersatorium  Zaliczenie na 

ocenę 

30 2 

Suma:                  60                        4 



 

 

        Zajęcia fakultatywne 

 

Kod modułu w 

USOS 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu w 

USOS 

Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

 Zajęcia o 

charakterze 

szczegółowym z 

zakresu bibliologii i 

informatologii 

rozwijające 

umiejętności 

zawodowe 

 

Seminarium 

doktoranckie 

 Seminarium Zaliczenie na 

ocenę 

60 3 

 Zajęcia o 

charakterze 

podstawowym dla 

nauk 

humanistycznych 

Wybrane 

zagadnienia z 

obszaru nauk 

humanistycznych 

w języku obcym 

nowożytnym (do 

wyboru z oferty 

uniwersyteckiej 

 Wykład lub 

konwersatorium 

zaliczenie 30 1-2 

Suma:               90                      4-5 

 

Kod modułu w USOS Nazwa modułu Zasady wyboru przedmiotów w ramach modułu Liczba punktów 

ECTS 

 Zajęcia o charakterze szczegółowym z 

zakresu bibliologii i informatologii 

rozwijające umiejętności zawodowe 

Zajęcia o charakterze podstawowym dla 

nauk humanistycznych 

 

Zgodnie z zainteresowaniami do wyboru– seminarium doktoranckie o tematyce 

związanej z pracą badawczą doktoranta; 

 

Wybrane zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych w języku obcym 

nowożytnym (do wyboru z oferty uniwersyteckiej) 

4-5 

 

 

 

 

IV rok        Zajęcia obowiązkowe 

 



Kod modułu w 

USOS 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu w 

USOS 

Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

 Umiejętności 

zawodowe 

Konwersatorium 

doktorantów 

 

 Konwersatorium  Egzamin 15 1 

Suma:                 15           1 

 

 

        Zajęcia fakultatywne 

 

Kod modułu w 

USOS 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu w 

USOS 

Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

 Zajęcia o 

charakterze 

szczegółowym z 

zakresu bibliologii i 

informatologii 

rozwijające 

umiejętności 

zawodowe 

 

Seminarium 

doktoranckie 

 Seminarium Zaliczenie na 

ocenę 

30 3 

Suma:               30         3 

 

Kod modułu w USOS Nazwa modułu Zasady wyboru przedmiotów w ramach modułu Liczba punktów 

ECTS 

 Zajęcia o charakterze szczegółowym z 

zakresu bibliologii i informatologii 

rozwijające umiejętności zawodowe 

 

Zgodnie z zainteresowaniami, zapisy w systemie USOS 3 

 

 
W ciągu studiów doktoranckich uczestnik ma obowiązek odbycia praktyki zawodowej (zajęcia prowadzone samodzielnie lub współuczestniczenie w ich prowadzeniu). 

Za realizację praktyk zawodowych uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje 10 punktów ECTS 

 


