HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ UJ
Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o mediach,
psychologia
w roku akademickim 2020/2021

I semestr

III rok
ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
Przygotowanie do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (do wyboru jeden z
wykładów ze wskazanych poniżej)
1. Ekonomia – wykład (30 godz.) prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
Egzamin
Środa: 16.00 – 17.30 kształcenie zdalne
Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 14 października br.
Do wyboru zamiennie z Filozofia (przygotowanie do egzaminu doktorskiego z dyscypliny
dodatkowej zdawanego po otwartym przewodzie doktorskim);
2. Filozofia – wykład (30 godz.) dr hab. Cezary Woźniak
Egzamin
Wtorek w godz. 16.00 – 19.00 (cykl co dwa tygodnie), kształcenie zdalne
Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 13 października br.
Do wyboru zamiennie z Ekonomia (przygotowanie do egzaminu doktorskiego z
dyscypliny dodatkowej zdawanego po otwartym przewodzie doktorskim);

1. Lektorat języka obcego nowożytnego (C1)
Egzamin po 6. semestrze
Konieczna rejestracja na zajęcia zgodnie z informacją o rejestracji zamieszczoną
na stronie Jagiellońskiego Centrum Językowego. Ponadto obowiązuje egzamin
doktorski komisyjny z języka obcego nowożytnego po otwarciu przewodu
doktorskiego.
2. Seminarium doktoranckie (15 godz./semestr) – rozliczenie roczne
Zaliczenie na ocenę, po 6. semestrze
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Terminy spotkań do uzgodnienia z Opiekunem naukowym doktoranta.
3. Praktyki dydaktyczne – 30 godz. (mogą być realizowana w 1. lub 2.
semestrze – łącznie 30 godzin w roku) – rozliczenie roczne.
Zaliczenie na ocenę po 6. semestrze
W 5. Semestrze doktorant jest zobowiązany do wyboru jednego wykładu. Do zaliczenia roku
wymagane jest uzyskanie obowiązujących zaliczeń, zdanie wymaganych egzaminów i
złożenie pozytywnej opinii opiekuna naukowego o postępach naukowych, postępach w pracy
nad rozprawą doktorską oraz o działalności dydaktycznej doktoranta, złożenie sprawozdania z
wykonania obowiązków doktoranta i przyjęcia sprawozdania przez kierownika studiów
doktoranckich.

Do końca trzeciego roku studiów wymagane jest wszczęcie przewodu
doktorskiego oraz zdanie egzaminów doktorskich z dyscypliny
dodatkowej (filozofii, ekonomii lub innej) oraz języka obcego
nowożytnego.
IV rok
1. Seminarium doktoranckie – (15 godz./semestr) w terminach uzgodnionych z
Promotorem
Zaliczenie na ocenę po 8. semestrze.
2. Praktyka dydaktyczna – może być realizowana w 7. lub 8. semestrze – łącznie 30
godzin w roku
Zaliczenie na ocenę po 8. semestrze na podstawie sprawozdania z praktyki oraz pisemnej
opinii opiekuna naukowego/promotora.

Uwaga !
Studia doktoranckie trwają 4 lata. Przedłużenie na kolejny rok może nastąpić za
zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
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