
Plan zajęć dydaktycznych w Szkole Doktorskiej US 
I rok, 1 semestr w roku akademickim 2020/21 

 
13.XI (piątek)  8.15 – 9.00 spotkanie organizacyjne online na platformie Microsoft Teams 

 
Zajęcia dydaktyczne w miesiącach: listopad i grudzień 2020r. 

 
Terminy  zajęć 9.00-10.30 

 
10.45-12.15 

 
12.30-14.45 

 
15.00-16.30 

 
13.11.2020r. 

dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US 
 

„Uniwersytet i jego funkcje w rozwoju 
nauki” 

prof. dr hab. Renata Ziemińska 
 

„Etos akademicki” 

prof. dr hab. Marek Dutkowski 
 

„Metodologia pracy naukowej” 

dr Sławomir Tomczyk 
 

„Prawo autorskie w pracy naukowej” 

 
20.11.2020r. 

dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US 
 

„Uniwersytet i jego funkcje w rozwoju 
nauki” 

prof. dr hab. Renata Ziemińska 
 

„Etos akademicki” 

prof. dr hab. Marek Dutkowski 
 

„Metodologia pracy naukowej” 

dr Sławomir Tomczyk 
 

„Prawo autorskie w pracy naukowej” 

 
27.11.2020r. 

dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US 
 

„Uniwersytet i jego funkcje w rozwoju 
nauki”     

(3 x 2 godziny) 

prof. dr hab. Renata Ziemińska 
 

„Etos akademicki” 

prof. dr hab. Marek Dutkowski 
 

„Metodologia pracy naukowej” 

dr Sławomir Tomczyk 
 

„Prawo autorskie w pracy naukowej” 

 
4.12.2020r. 

 „prof. dr hab. Renata Ziemińska 
 

„Etos akademicki” 

prof. dr hab. Marek Dutkowski 
 

„Metodologia pracy naukowej” 

dr Sławomir Tomczyk 
 

„Prawo autorskie w pracy naukowej” 
 

11.12.2020r. 
prof. dr hab. Renata Ziemińska 

 
„Etos akademicki” 

(5 x 2 godziny) 

prof. dr hab. Marek Dutkowski 
 

„Metodologia pracy naukowej” 
5 x 3 godziny) 

dr Sławomir Tomczyk 
 

„Prawo autorskie w pracy naukowej” 
(5 x 2 godziny) 

18.12.2020 r. dr hab. Jakub Witkowski, prof. US 
 

„Finansowanie badań naukowych” 
 
 

 

 

18.12.2020r. zaliczanie przedmiotów 
Zaliczenie obowiązkowego szkolenia BHP i pierwszej pomocy - po ustaleniu terminu z prowadzącym. 
 
 



Zajęcia dydaktyczne w miesiącach: styczeń i luty 2021 r. 
 

Terminy zajęć 
 

9.00-10.30 10.45-13.15 13.30-16.00 

 
 

8.01.2021r. 

dr hab. Jakub Witkowski, 
prof. US 

 
„Finansowanie badań 

naukowych” 

dr hab. Jarosław Korpysa, 
prof. US 

 
„Praca w grupie i zespole 

badawczym” 
 

GRUPA 1 
( 3 godziny) 

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US 
 

„Projektowanie i planowanie pracy 
dydaktycznej : EQF i PRK 

 
GRUPA 2    

(3 godziny) 

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US 
 

„Projektowanie i planowanie pracy 
dydaktycznej : EQF i PRK 

 
GRUPA 1  

 (3 godziny) 

dr hab. Jarosław Korpysa, 
prof. US 

 
„Praca w grupie i zespole 

badawczym” 
 

GRUPA 2 
( 3 godziny) 

 
 
 
 
 

15.01.2021r. 

dr hab. Jakub Witkowski, 
prof. US 

 
„Finansowanie badań 

naukowych 

dr hab. Jarosław Korpysa, 
prof. US 

 
„Praca w grupie i zespole 

badawczym” 
GRUPA 1 

( 3 godziny) 

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US 
 

„Projektowanie i planowanie pracy 
dydaktycznej : EQF i PRK 

GRUPA 2  (3 godziny) 

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US 
 

„Projektowanie i planowanie pracy 
dydaktycznej : EQF i PRK 

GRUPA 1   (3 godziny) 

dr hab. Jarosław Korpysa, 
prof. US 

 
„Praca w grupie i zespole 

badawczym” 
GRUPA 2 

( 3 godziny) 
 
 

22.01.2021r. 

dr hab. Jakub Witkowski, 
prof. US 

 
„Finansowanie badań 

naukowych 

dr hab. Jarosław Korpysa, 
prof. US 

 
„Praca w grupie i zespole 

badawczym” 
GRUPA 1 

( 3 godziny) 

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US 
 

„Projektowanie i planowanie pracy 
dydaktycznej : EQF i PRK 

GRUPA 2   (3 godziny) 

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US 
 

„Projektowanie i planowanie pracy 
dydaktycznej : EQF i PRK 

GRUPA 1  (3 godziny) 
 

dr hab. Jarosław Korpysa, 
prof. US 

 
„Praca w grupie i zespole 

badawczym” 
GRUPA 2 

( 3 godziny) 
 
 
 

29.01.2021r. 

dr hab. Jakub Witkowski, 
prof. US 

 
„Finansowanie badań 

naukowych 
( 5 x 2 godziny) 

dr hab. Jarosław Korpysa, 
prof. US 

 
„Praca w grupie i zespole 

badawczym” 
GRUPA 1 
(1 godzina) 

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US 
 

„Projektowanie i planowanie pracy 
dydaktycznej : EQF i PRK 

GRUPA 2 
( 1 godzina) 

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US 
 

„Projektowanie i planowanie pracy 
dydaktycznej : EQF i PRK 

GRUPA 1 
( 1 godzina) 

dr hab. Jarosław Korpysa, 
prof. US 

 
„Praca w grupie i zespole 

badawczym” 
GRUPA 2 

( 1 godzina) 
 

29.01.2021r. i 12.02.2021r. zaliczanie przedmiotów 
Seminarium doktoranckie w każdym semestrze 15 godzin do zaplanowania indywidualnie z promotorem/promotorami. 
Godzin w semestrze 51 godzin wykładów + 20 godzin ćwiczeń/konwersatorium + 15 godzin seminarium + 5 godzin BHP = 91 godzin, 9 ECTS 
 
 
 



 
Plan zajęć dydaktycznych w Szkole Doktorskiej US 

II rok, 3 semestr w roku akademickim 2020/21 
 

Terminy  
zajęć 

8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.15-14.45         15.00-16.30 

 
02.10.2020r. 

Akademicki savoir-vivre 
 

Ks. dr hab. Grzegorz 
Chojnacki, prof. US 

 

Zarządzanie projektem 
naukowym 

 
Prof. dr hab. 

Iga Rudawska 

Krytyczna analiza źródeł 
 

Dr hab. Agnieszka Szudarek, 
prof. US 

Psychologia uczenia się 
 

dr Małgorzata Szcześniak 
 

Myślenie innowacyjne 
 

Mgr Jerzy Krzywicki 
 

 
09.102020r. 

Akademicki savoir-vivre 
 

Ks. dr hab. Grzegorz 
Chojnacki, prof. US 

 

Zarządzanie projektem 
naukowym 

 
Prof. dr hab. 

Iga Rudawska 

Krytyczna analiza źródeł 
 

Dr hab. Agnieszka Szudarek, 
prof. US 

Psychologia uczenia się 
 

dr Małgorzata Szcześniak 
 

Myślenie innowacyjne 
 

Mgr Jerzy Krzywicki 
 

 
16.10.2020r. 

Akademicki savoir-vivre 
 

Ks. dr hab. Grzegorz 
Chojnacki, prof. US 

 

Zarządzanie projektem 
naukowym 

 
Prof. dr hab. 

Iga Rudawska 

Krytyczna analiza źródeł 
 

Dr hab. Agnieszka Szudarek, 
prof. US 

Psychologia uczenia się 
 

dr Małgorzata Szcześniak 
 

Myślenie innowacyjne 
 

Mgr Jerzy Krzywicki 
 

 
23.10.2020r. 

Akademicki savoir-vivre 
 

Ks. dr hab. Grzegorz 
Chojnacki, prof. US 

Zarządzanie projektem 
naukowym 

 
Prof. dr hab. 

Iga Rudawska 

Krytyczna analiza źródeł 
 

Dr hab. Agnieszka Szudarek, 
prof. US 

Psychologia uczenia się 
 

dr Małgorzata Szcześniak 
 

Myślenie innowacyjne 
 

Mgr Jerzy Krzywicki 
 

 
30.10.2020r. 

Akademicki savoir-vivre 
 

Ks. dr hab. Grzegorz 
Chojnacki, prof. US 

Zarządzanie projektem 
naukowym 

 
Prof. dr hab. 

Iga Rudawska 

Krytyczna analiza źródeł 
 

Dr hab. Agnieszka Szudarek, 
prof. US 

Psychologia uczenia się 
 

dr Małgorzata Szcześniak 
 

Myślenie innowacyjne 
 

Mgr Jerzy Krzywicki 
 

 
Zaliczanie przedmiotów: listopad 2020 r 
Seminarium doktoranckie w każdym semestrze 15 godzin do zaplanowania indywidualnie z promotorem/promotorami.  

 


