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Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 
 

Rok I 
Seminarium doktoranckie, 30h/ZO/1 pkt. ECTS – termin do ustalenia z promotorem 

Logika i teoria argumentacji, 20h/ZO/2 pkt. ECTS 

czwartek, godz. 11.00 -12.30, pok. 203 

  dr hab.  Z. Muszyński, prof. nazw. 

Metodyka pisania pracy naukowej, 15h/ZO/5 pkt. ECTS 

czwartek, godz. 13.00 -14.30, pok. 304 (od 02.03.2017 r.) 

dr hab. L. Kopciuch 
Fakultet - 15h/ZO/1 pkt. ECTS 

[patrz: lista na semestr letni wykładów zatwierdzonych przez Radę Wydziału]- termin do ustalenia z 

prowadzącym 

 

Zajęcia dydaktyczne – 30h/ZO/1 pkt. ECTS (w ciągu całego roku akademickiego) 

Zajęcia dydaktyczne dla osób pobierających stypendium doktoranckie lub zwiększenie 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych – 60h/ZO/1 pkt. ECTS (w ciągu całego roku akademickiego) 
 

Rok II 
Seminarium doktoranckie, 30h/ZO/1 pkt. ECTS – termin do ustalenia z promotorem 

Komunikacja kulturowa, 20h/E 

czwartek, godz. 12.00 -14.00, pok. 140  

dr hab. Urszula Kusio, prof. nadzw. 

Lektorat z języka angielskiego, 30h/ZO/1 pkt. ECTS 

środa, godz. 16.00 -17.30, pok. 212 (od 1.03.2017) 

 mgr K. Jasiński 
Fakultet - 15h/ZO/1 pkt. ECTS 

[patrz: lista na semestr letni wykładów zatwierdzonych przez Radę Wydziału] - termin do ustalenia z 

prowadzącym 

Zajęcia dydaktyczne – 60h/ZO/1 pkt. ECTS (w ciągu całego roku akademickiego) 

Zajęcia dydaktyczne dla osób pobierających stypendium doktoranckie lub zwiększenie 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych – 90h/ZO/1 pkt. ECTS (w ciągu całego roku akademickiego) 
 

   

 

Rok III 
Seminarium doktoranckie, 30h/ZO/1 pkt. ECTS – termin do ustalenia z promotorem 

 

Zajęcia dydaktyczne – 60h/ZO/1 pkt. ECTS (w ciągu całego roku akademickiego) 

Zajęcia dydaktyczne dla osób pobierających stypendium doktoranckie lub zwiększenie 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych – 90h/ZO/ 1 pkt. ECTS (w ciągu całego roku akademickiego)  
 

 

 



 

Rok IV 
 

Seminarium doktoranckie, 30h/ZO/1 pkt. ECTS – termin do ustalenia z promotorem 

 

Zajęcia dydaktyczne – 60h/ZO (w ciągu całego roku akademickiego) 

Zajęcia dydaktyczne dla osób pobierających stypendium doktoranckie lub zwiększenie 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych – 90h/ZO (w ciągu całego roku akademickiego) 

 


