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WT-nT-dT-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

seminarium doktoranckie
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
8.2WTIIIWT_2

Wydział Teologiczny
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk teologicznych dziedzina nauk teologicznychIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 1 - język polski, semestr: 2 - język polski, semestr:

3 - język polski, semestr: 4 - język polski, semestr: 5 - język
polski, semestr: 6 - język polski, semestr: 7 - język polski,
semestr: 8 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1
21 seminarium 30 ZO

22 seminarium 30 ZO

2
23 seminarium 30 ZO

24 seminarium 30 ZO

3
25 seminarium 30 ZO

26 seminarium 30 ZO

4
27 seminarium 30 ZO

28 seminarium 30 ZO

Razem 240 16

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Przygotowanie rozprawy doktorskiej

Wymagania wstępne: Znajomość nauk teologicznych na poziomie magisterskim

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

zna nauki teologiczne i specjalizuje się w jednej z nich SD_W01EP11

zna najnowszą literaturę krajową i zagraniczną i stan badań w
przedmiocie swojej rozprawy doktorskiej SD_W02EP22

umiejętności
potrafi zaprojektować oryginalną rozprawę naukową SD_U02

SD_U03EP31

potrafi napisać oryginalny tekst teologiczny SD_U04EP42

kompetencje społeczne

rozumie problemy metodologiczne i etyczne badań naukowych SD_K03EP51

rozumie funkcje instytucji naukowych i społeczną rolę teologii SD_K04EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: seminarium

301. Wybór tematu rozprawy doktorskiej i zebranie wstępnej literatury 1

302. Projekt rozprawy, wymogi warsztatowe 2

303. Przygotowanie jednego z rozdziałów 3
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304. Przygotowanie do wszczęcia przewodu doktorskiego 4

305. Przygotowanie drugiego rozdziału 5

306. Przygotowanie trzeciego rozdziału 6

307. Ostateczna redakcja rozprawy, wstęp, zakończenie 7

308. Autoreferat, ustosunkowanie się do uwag recenzentów 8

referaty prowadzącego i poszczególnych uczestników
prezentacja gotowych fragmentów tekstu
dyskusja seminaryjna
uwagi krytyczne do tekstu

Metody kształcenia

Apanowicz J. (2005): Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, habilitacyjne, Difin,
Warszawa

Seweryniak H. (2013): Kultura, media, teologia, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

240Zajęcia dydaktyczne

8Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

80Studiowanie literatury

16Udział w konsultacjach

40Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 400

Liczba punktów ECTS 16

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA DYPLOMOWA

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną (po każdym semestrze) na podstawie pisemnych fragmentów pracy doktorskiej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia zajęć.
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