Program studiów III stopnia na Wydziale Polonistyki
ROK I
PRZEDMIOT
O

Do
wyboru

I SEMESTR
Ilość godz. w I sem.
ECTS

Ilość godz. w II sem.

II SEMESTR
ECTS Forma zaliczenia

ECTS za pracę
zal.

Seminarium metodologiczne
(podział wg dyscyplin)
Seminarium metodologiczne
Literaturoznawcze
Seminarium metodologiczne
Językoznawcze
Seminarium metodologiczne
Teatrologiczne
Seminarium metodologiczne
Kulturoznawcze
Seminarium z określonej
dyscypliny
Literatura dawna
Literatura nowa
Teatrologia i dramatologia
Językoznawstwo
Nowoczesność i
mnemotechnika. Archiwa –
media - kultury wernakularne
Seminarium magisterskie na
Wydziale Polonistyki*

30

2

30

1

Egzamin

ECTS
SUMA
3

30

3

30

3

Egzamin

6

Kurs języka obcego

30

1

30

1

Egzamin C1

2

F

F

Egzamin
Seminarium metodyczne
Literaturoznawcze
Językoznawcze
Kulturoznawcze

30

3

3
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Egzamin
Praktyka zawodowa
O

Min. 10

1

Kurs BHP
ROK I: 220 godzin zajęć (120+100), 15 punktów ECTS

0

ROK II
PRZEDMIOT

I SEMESTR
Ilość godz. w I sem.
ECTS

Ilość godz. w II sem.

II SEMESTR
ECTS Forma zaliczenia

ECTS za pracę
zal.

ECTS
SUMA

O
Filozofia
O

O

F

30

3

30

3

Egzamin

6

Seminarium z określonej
30
2
30
1
Egzamin
3
dyscypliny
Literatura dawna
Literatura nowa
Teatrologia i dramatologia
Językoznawstwo
Nowoczesność i
mnemotechnika. Archiwa –
media - kultury wernakularne
Nowe metodologie badawcze
30
3
30
3
Egzamin
6
Antropologia i teoria kultury
Nowe kierunki
w językoznawstwie
Nowe kierunki badań
kulturoznawczych
Seminarium magisterskie na
Wydziale Polonistyki*
*udział w seminarium magisterskim: doktorant ma możliwość wybrać zamiast seminarium doktorskiego udział w 60 – godzinnych zajęciach seminarium
magisterskiego. Prowadzący seminaria magisterskie określają limit przyjmowanych doktorantów (0 – max 3 osoby) w sylabusie publikowanym w USOSie.
Decyzja, kto zostanie przyjęty na seminarium zależy od prowadzącego, który może określić dodatkowe kryteria wyboru spośród zainteresowanych.
Egzamin
3
Seminarium metodyczne
30
3
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Metody i techniki prowadzenia
zajęć dydaktycznych w
kontekście międzynarodowym
– prowadzenie zajęć w języku
obcym
Metody i techniki prowadzenia
zajęć dydaktycznych w
kontekście międzynarodowym
– praca z tekstem
obcojęzycznym
Egzamin
Praktyka zawodowa
ROK II : 220 godzin zajęć (120 + 100), 19 punkty ECTS

Min. 10

1
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ROK III
PRZEDMIOT

I SEMESTR
Ilość godz. w I sem.
ECTS

Ilość godz. w II sem.

II SEMESTR
ECTS Forma zaliczenia

F

ECTS za pracę
zal.

ECTS
SUMA

Egzamin
Nowe metodologie badawcze

30

3

30

3

6

Wprowadzenie do badań
porównawczych
Nowe kierunki
w językoznawstwie
Nowe kierunki badań
kulturoznawczych
Seminarium magisterskie na
Wydziale Polonistyki*
*udział w seminarium magisterskim: doktorant ma możliwość wybrać zamiast seminarium doktorskiego udział w 60 – godzinnych zajęciach seminarium
magisterskiego. Prowadzący seminaria magisterskie określają limit przyjmowanych doktorantów (0 – max 3 osoby) w sylabusie publikowanym w USOSie.
Decyzja, kto zostanie przyjęty na seminarium zależy od prowadzącego, który może określić dodatkowe kryteria wyboru spośród zainteresowanych.
F

Egzamin
Moduły mistrzowskie

10

2

5

1

3

5 wykładów i warsztatów
prowadzonych przez
gościnnych wykładowców z
innych jednostek – do wyboru
3 spotkania
Egzamin
Praktyka zawodowa –
współprowadzenie zajęć
(asystent) lub prowadzenie
samodzielne
ROK III : 105 godzin zajęć (40 + 65), 10 punkty ECTS

30

1
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ROK IV
PRZEDMIOT

I SEMESTR
Ilość godz. w I sem.
ECTS

Praktyka zawodowa –
współprowadzenie zajęć
(asystent) lub prowadzenie
samodzielne

Ilość godz. w II sem.

II SEMESTR
ECTS Forma zaliczenia

ECTS za pracę
zal.

ECTS
SUMA

Egzamin
30

1

1

ROK IV : 30 godzin (30+0), 1 punkty ECTS

Razem ROK I - IV
Ilość godzin
220
220
105
30
= 535

Punkty ECTS
15
19
10
1
=45

*udział w seminarium magisterskim: doktorant ma możliwość wybrać zamiast seminarium doktorskiego udział w 60 – godzinnych zajęciach seminarium
magisterskiego. Prowadzący seminaria magisterskie określają limit przyjmowanych doktorantów (0 – max 3 osoby) w sylabusie publikowanym w USOSie.
Decyzja, kto zostanie przyjęty na seminarium zależy od prowadzącego, który może określić dodatkowe kryteria wyboru spośród zainteresowanych.
Praktyki zawodowe:
1). Zasady odbywania praktyk:
a) Praktyki obejmują w ciągu całego toku studiów min 80 godzin.
b) Na I roku doktorant przygotowuje się teoretycznie do prowadzenia zajęć w kursie metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.
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c) Na I i II roku jest zobowiązany do min. 10 godzin praktyk zawodowych. Semestr, w którym podejmuje praktykę, może być dowolny.
d) Na III i IV roku praktyka to min. 30 godzin.
e) Ilość punktów z zajęć umożliwiających osiągnieć kształcenia w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych
wynosi 10 (dwa kursy do wyboru z 4, 60 godzin zajęć)
f) Studenci mogą prowadzić na każdym roku studiów zajęć w wymiarze 90 godzin.
2). Formy odbywanie praktyk zawodowych:
A) praktyki krótkie (10 godzinne) mogą polegać na:
- przeprowadzeniu warsztatów przygotowujących grupę do pisania pracy rocznej
- asystowanie przy egzaminie
- przygotowanie pod kierunkiem prowadzącego kolokwium do grupy ćwiczeniowej (wraz z poprawą i zaproponowaniem ocen)
Doktorant może sam zaproponować grupę i prowadzącego, z którym chciałby współpracować. Wskazane jest, by wybór łączył się z tematem pracy
doktorskiej lub ogólną specjalizacją. Decyzję o przydzieleniu doktoranta do danej grupy podejmuje opiekun naukowy w porozumieniu z koordynatorem
danego kursu.
B) Współprowadzenie zajęć prowadzonych przez pracownika naukowego danej jednostki. Obowiązkiem nauczyciela - asystenta jest:
·
·
·
·
·
·

Obecność no wszystkich zajęciach
Udział w dyskusjach
Wykonywanie prac związanych z pracą nauczyciela akademickiego powierzone przez nauczyciela na danym kursie (np. przygotowanie materiałów
pomocniczych, prowadzenie dyskusji, przygotowanie prezentacji ect.
Praca ze studentami przygotowującymi prace zaliczeniowe na danym kursie ( konsultacje, dyżury, warsztaty pisania)
Sprawdzanie prac zaliczeniowych, proponowanie ocen; ostateczną poprawę i ocenę przeprowadza prowadzący kurs
Pomoc w przygotowaniu zajęć przed ich rozpoczęciem ( np. dyskusja nad sylabusem, gromadzenie materiałów dydaktycznych)

Doktorant może sam zaproponować grupę i prowadzącego, z którym chciałby współpracować. Wskazane jest, by wybór łączył się z tematem pracy
doktorskiej lub ogólną specjalizacją. Decyzję o przydzieleniu doktoranta do danej grupy podejmuje opiekun naukowy w porozumieniu z koordynatorem
danego kursu
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C) Samodzielne prowadzenie zajęć:
·
·

Przygotowanie pod nadzorem prowadzącego sylabusu zajęć
Przeprowadzenie zajęć zgodnie z zasadami prowadzenie danego kursu na Wydziale Polonistyki

Zajęcia przyznawane są przez kierowników danej specjalności
3) Celem praktyk zawodowych:
a) rozwijanie umiejętności dydaktycznych
b) nauka stosowania nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych
c) przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciele akademickiego
4) Efekt kształcenia właściwe dla praktyki zawodowej:
Doktorant uzyskuje wiedzę na temat nowoczesnych metod dydaktycznych na studiach wyższych, zna różne metody dydaktyczne, potrafi stosować je w
praktyce, ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia warsztatu nauczyciela akademickiego.

5) Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia osiągniętych przez uczestnika studiów doktoranckich w wyniku odbycia praktyki zawodowej:
A) w przypadku współprowadzeniu zajęć: ocena wystawania jest przez prowadzącego dany kurs.
B) w przypadku samodzielnego prowadzenia zajęć: ocena wystawiana jest przez opiekuna naukowego.

