
 

SEMINARIUM DOKTORANCKIE 

 

Kierunek studiów Elektrotechnika  
Studia III stopnia 

 
 

Przedmiot:  Seminarium doktoranckie 

Rok:  I i II 

Semestr: I - IV 

Forma studiów: Stacjonarne/niestacjonarne 

Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze:  
Seminarium doktoranckie 60 
Ćwiczenia 0 
Laboratorium 0 
Projekt 0 

Liczba punktów ECTS: 8 
 
 

Cele przedmiotu – uwaga 1 
C1 Zapoznanie doktorantów z metodami pracy naukowej i tworzenia warsztatu naukowego 

C2 Metody, formy i znaczenie współpracy naukowej 

C3 Formalne wymagania prac naukowych i dysertacji doktorskich  

C4 Zapoznanie doktorantów z metodami pracy naukowej 

C5 Doskonalenie warsztatu edytorskiego 

C6 
Przygotowanie doktorantów do prezentacji swoich osiągnięć naukowych w formie prezentacji 
ustnej lub posterowej.  

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji – uwaga 2 

1 
Wiedza wymagana do uzyskania tytułu zawodowego magistra w zakresie opracowywania prac 
dyplomowych, wykonywania podstawowych prac badawczych oraz pracy w zespole 

2 Umiejętność korzystania z elektronicznej bazy bibliotecznej 

 

Efekty kształcenia – uwaga 3 
 W zakresie wiedzy: 

EK 1 Zna metody pracy naukowej  

EK 2 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z systemami operacyjnymi 

EK3 
Zna przepisy w zakresie Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ma wiedzę o możliwościach 
ubiegania się o projekty badawcze i wdrożeniowe 

  

 W zakresie umiejętności: 

EK4 Umie planować zadania badawcze i zna zasady tworzenia warsztatu naukowego 

EK4 Potrafi opracować wniosek o projekt badawczy 

EK5 Umie przygotować publikację oraz opracować dzieło o strukturze rozprawy doktorskiej 

  

 W zakresie kompetencji społecznych: 

EK7 Potrafi współpracować ze studentami różnych stopni,  

EK8 
Potrafi tworzyć organizować zespoły do pracy badawczej wykraczające poza własny ośrodek 
naukowy 

EK9 Rozumie znaczenie pracy badawczej na rzecz społeczeństwa 

  

 

Metody/Narzędzia dydaktyczne – uwaga 5 
1 Seminaria z prezentacją multimedialną 

2 Przygotowanie własnych prezentacji i ich przedstawienie 



3 Prowadzenie dyskusji na tematy związane z głoszonymi na seminarium prezentacjami 

 

Sposoby oceny – uwaga 6 
Ocena formująca 

F1 Prezentacja opracowań własnych doktorantów 

F2 Umiejętność prowadzenia dyskusji i uczestniczenia w dyskusjach 

Ocena podsumowująca 

P1 Aktywny udział w warsztatach doktoranckich organizowanych na koniec każdego semestru 

 

Obciążenie pracą studenta - uwaga 7 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: 60 

Udział w seminariach 60 

  

Praca własna studenta, w tym: 140 

Rozwiązywanie samodzielne zadań 110 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 
seminarium 

30 

Łączny czas pracy studenta 200 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu, w tym: 

8 ECTS 

Liczba punktów ECTS uzyskiwana podczas zajęć 
wymagających bezpośredniego udziału 
wykładowcy 

3 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym  

-- 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca - uwaga 8 
1 Zgodna z kierunkiem badań, sugerowana przez promotorów/opiekunów naukowych 

 

Macierz efektów kształcenia - uwaga 9 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie danego 
efektu kształcenia 

do efektów 
zdefiniowanych dla 
całego programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Treści 
programowe 

Metody/Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposób 
oceny 

EK 1      

EK 2      

EK 3      

EK4      

EK 5      

EK 6      

 

Formy oceny – szczegóły - uwaga 10 
 

Podstawową formą oceny seminarium doktoranckiego jest udział w warsztatach doktoranckich i publikacja 
artykulu w kwartalniku IAPGOS po dwóch pozytywnych recenzjach (zgodnie z wymaganiami ministerstwa). 

 
 
 

 Na ocenę 2 (ndst) Na ocenę 3 (dst) Na ocenę 4 (db) Na ocenę 5 (bdb) 

EK1     

EK2     

EK3     



EK4     

EK5     

 

Autor programu: T. Janowski, P. Kacejko, M. J. Sikora , W. Wójcik, W. Jarzyna 

Adres e-mail: 
t.janowski@pollub.pl;  p.kacejko@pollub.pl , sik59@wp.pl; 
waldemar.wojcik@pollub.pl; w.jarzyna@pollub.pl 

Jednostka 
organizacyjna: 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 
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