
Harmonogram realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych na studiach doktoranckich 
I rok studiów doktoranckich - semestr  zimowy rok akademicki 2017/2018  

Nazwa przedmiotu Prowadzący Data Godz. Miejsce zajęć Dyscypliny naukowe 

Metodologia nauk 
dr hab. Józef Dębowski, prof. 

UWM 

od 10.10.2017 r.  
co 2 tyg. 
wtorek 

8.00-9.30 
Sala nr 30 Centrum Nauk 

Humanistycznych ul. K. Obitza 1 

filozofia, historia, literaturoznawstwo, pedagogika, 
nauki o polityce, nauki teologiczne, prawo, 
ekonomia.  
 

Nowoczesne metody i 
techniki prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 
dr Beata Dulisz 

od 4.10.2017 r. 
środa 

8.00-10.15 Sala 316 Plac Łódzki 3 
(Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska) 

doktoranci wymienionych dyscyplin naukowych, 
którzy zadeklarowali wybór tego przedmiotu:  
 pedagogika, nauki o polityce, filozofia, historia, , 
literaturoznawstwo, prawo, teologia, ekonomia, 
inżynieria rolnicza. 
 

Nowoczesne metody i 
techniki prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 
dr Beata Dulisz 

od 4.10.2017 r. 
środa 

 
10.30-12.45 

 
 

Sala 316 Plac Łódzki 3 
(Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska) 

doktoranci wymienionych dyscyplin naukowych, 
którzy zadeklarowali wybór tego przedmiotu:  
geodezja i kartografia, agronomia, biologia. 
 

Nowoczesne metody i 
techniki prowadzenia zajęć 

dydaktycznych 
dr Beata Dulisz 

od 4.10.2017 r 
środa. 

13.00-15.15 Sala 316 Plac Łódzki 3 
(Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska) 

doktoranci wymienionych dyscyplin naukowych, 
którzy zadeklarowali wybór tego przedmiotu: 
technologia żywności i żywienia, medycyna, 
weterynaria, zootechnika. 
 

E-nauczyciel i e-nauczanie. 
Wprowadzenie do zagadnień  

e-learningu 
dr Anna Wiśniewska 

21.11.2017 r.  
Szczegółowy 

harmonogram zostanie 
podany po uzgodnieniu 

z grupą 

wtorek 

10.00-13.15 
Sala 301 

ul. Oczapowskiego 5 
doktoranci wszystkich dyscyplin naukowych, którzy 
zadeklarowali wybór tego przedmiotu 

Sztuka wystąpień 
publicznych 

dr hab. Lech Ostasz, prof. 
UWM 

od 4.10.2017 r. 
środa 

 
16.45-18.15 

Sala nr 30 Centrum Nauk 
Humanistycznych ul. K. Obitza 1. 

doktoranci wszystkich dyscyplin naukowych, którzy 
zadeklarowali wybór tego przedmiotu 

Emisja głosu 
dr hab. Grzegorz 

Lewandowski 

 
Od 9.10.2017 r. 

 
poniedziałek 

17.00-18.30 
Sala 312  

ul. Szrajbera 11 (III piętro) 

doktoranci wszystkich dyscyplin naukowych, którzy 
zadeklarowali wybór tego przedmiotu: 
 

Mikroekonomia II  
Dr hab. Mirosław Gornowicz, 

prof.UWM  
od 10.10.2017 r. 

wtorek 
13.30-15.00 

Sala nr 3 
Ul.Prawocheńskiego 19 

doktoranci dyscypliny ekonomia.  
 

 


