
Zasady uzyskiwania zaliczeń w ramach studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/19 

 

Rok studiów Zajęcia II ROK STUDIÓW Liczba godzin Punkty ECTS 

II 2018/2019 Seminarium doktoranckie 20  1 ECTS 

II Blok zajęć wprowadzających do 
językoznawstwa, nauk społecznych i 
socjolingwistyki   

40  3 ECTS 

II Blok zajęć z podstaw metodologicznych 40 3 ECTS 

II Warsztat Academic Writing in English 30  2 ECTS 

II Seminarium Humanistyka Cyfrowa 30 1 ECTS 

II Seminarium zakładowe – zajęcia 
fakultatywne 

20 1 ECTS 

Zaliczenie II roku studiów doktoranckich: 
- zaliczenie zajęć; (6 punktów ECTS) 
- odbycie praktyk (10 h, 1 punkt ECTS) 
- zgromadzenie materiału, napisanie rozdziału pracy doktorskiej (1 punkt ECTS) 
- udział w konferencjach z referatem (1 p.= 1 konferencja) 
- publikacje (1p = 1 publikacja) 

 

Zajęcia obowiązkowe II rok: 

- seminarium doktoranckie 1 ECTS (20h) 

- wybór co najmniej 2 części : zajęcia wprowadzające + metodologia 3 ECTS (40 h) 

- seminarium kulturoznawcze/językoznawcze 1 ECTS (18h) 

- zajęcia dodatkowe (Humanistyka cyfrowa, academic writing, pozostałe podstawy/metodologie 

lub zajęcia zewnętrzne): co najmniej 1 ECTS (30 h),  

Minimalnie pkt: 8 ECTS 

 

Rok studiów Zajęcia III ROK STUDIÓW Liczba godzin Punkty ECTS 

III 2018/2019 Seminarium doktoranckie 20  1 ECTS 

III Blok zajęć wprowadzających do 
językoznawstwa, nauk społecznych i 
socjolingwistyki   

40  3 ECTS 

III Blok zajęć z podstaw metodologicznych 40 3 ECTS 

III Warsztat Academic Writing in English 30  2 ECTS 

III Seminarium Humanistyka Cyfrowa 30 1 ECTS 

III Seminarium zakładowe – zajęcia 
fakultatywne 

20 1 ECTS 

Zaliczenie III roku studiów doktoranckich: 
- zaliczenie zajęć 
- odbycie praktyk (10 h, 1 punkt ECTS) 
- napisanie kolejnych rozdziałów pracy doktorskiej (2 punkty ECTS) 
- udział w konferencjach (1 p.= 1 konferencja) 
- publikacje (max 2 pkt) 

 

Zajęcia obowiązkowe III rok: 

- seminarium doktoranckie 1 ECTS (20h) 
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- wybór co najmniej 1 części zajęcia wprowadzające + metodologia 1,5 ECTS (20 h) 

- zajęcia dodatkowe lub seminarium/inne zajęcia 1 ECTS  

Minimalnie pkt: 6,5 ECTS 

Rok studiów Zajęcia IV ROK STUDIÓW Liczba godzin Punkty ECTS 

IV 
2018/2019 

Seminarium doktoranckie 20  1 ECTS 

IV Blok zajęć wprowadzających do 
językoznawstwa, nauk społecznych i 
socjolingwistyki   

40  3 ECTS 

IV Blok zajęć z podstaw metodologicznych 40 3 ECTS 

IV Warsztat Academic Writing in English 30  2 ECTS 

IV Seminarium Humanistyka Cyfrowa 30 1 ECTS 

IV Seminarium zakładowe – zajęcia 
fakultatywne 

20 1 ECTS 

Zaliczenie IV roku studiów doktoranckich: 
- zaliczenie seminarium doktoranckiego 
- ukończenie prac nad rozprawą doktorską (3 punkty ECTS) 
- udział w konferencjach (1 p.= 1 konferencja) 
- publikacje (max 2 pkt) 
- odbycie praktyk (10 h, 1 punkt ECTS) 

 

Zajęcia obowiązkowe IV roku: 

- seminarium doktoranckie 1 ECTS (20h) 

- ukończenie prac nad doktoratem 

Minimalnie pkt: 5 ECTS 

 

 

Praktyki: 

Praktyki doktorant/ka może odbyć poza IS PAN po uzyskaniu przez doktoranta/kę zgody danej 

instytucji na ich odbycie, o ile nie będzie się wiązało z żadnymi obciążeniami finansowymi dla 

Instytutu. Zaliczenie praktyk jako części programu studiów poza Instytutem przed ich rozpoczęciem 

wymaga uzyskania zgody kierownika studiów. Istnieje możliwość zaliczenia praktyk zawodowych w IS 

PAN przy organizowaniu konferencji naukowej, redakcji/ współredakcji prac naukowych 

powstających przy IS PAN lub w formie innego typu zaangażowania w prace zespołów badawczych po 

uzgodnieniu z kierownikiem studiów. 

Zaliczenie praktyki odbytych w IS PAN wymaga zaświadczenia od osoby koordynującej dane 

działanie. 

10h = 1 pkt 


