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Zajęcia do wyboru - semestr zimowy, rok 2022/2023 -  

mogą pojawić się nowe oferty - będą na bieżąco uzupełniane 

 

Z każdego z dwóch modułów doktorant musi zrealizować min. 56 godzin (w formie zajęć 28- lub 14- 

godzinnych; dopuszczalne są też inne warianty 

• Zajęcia warsztatowo-metodologiczne – rok I i II 

Nazwa Prowadząca/Prowadzący 

 

Charakterystyka Forma Sposób i forma 

zaliczenia 

Semestr 22/23 

Cyfrowa edycja tekstów 
naukowych 

Mariola Antczak, dr hab. prof. 
UŁ 

 

Krótka charakterystyka zajęć: Na zajęciach 
studenci będą uczyli się opracowania prac 
doktorskich pod względem formalnym i 
technicznym w teorii i w praktyce - na 
komputerze. Poznają zasady formalne, np. 
ustawianie szerokości marginesów, interlinii, 
czcionki, planowania struktury pracy, 
wprowadzania cytowań, wypunktowywania, 
łączenia obiektów graficznych z tekstem, 
projektowania graficznego strony tytułowej, 
itp. W praktyce nauczą się zaawansowanych 
funkcji oprogramowania Word: definiowania 
stylów, automatycznego sporządzania spisu 
treści, opracowywania cytatów blokowych, 
wprowadzania obiektów typu ilustracje, 
wykresy, tabele, wykorzystywania opcji 
SmartArt do tworzenia infografik, itp. Poznają 
też normy odnoszące się do opisów 
bibliograficznych w bibliografiach 
załącznikowych. 

 

On-line Zaliczenie na ocenę 
 
Sposób zaliczenia: 
Opracowanie tekstu 
naukowego zgodnie z 
omówionymi na 
zajęciach zasadami. 

 

Wtorki 16-17.30 
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 Sztuka wystąpień 
publicznych 

Mariola Antczak, dr hab. prof. 
UŁ 

 

Zajęcia służą przygotowaniu doktorantów do 
wystąpień publicznych, głównie na 
konferencjach. Studenci zostają zapoznani z 
wiedzą na temat prezentacji siebie, 
wygłaszania tekstów naukowych, dress code 
obowiązującego na konferencjach. Każdy z 
doktorantów będzie miał okazję do 
samodzielnego przygotowania krótkiego 
wystąpienia, usłyszy o swoich mocnych i 
słabych stronach, podejmie również próbę 
konstruktywnej oceny innych. 

 

On-line Zaliczenie na ocenę 
 
 
Sposób zaliczenia: 
Opracowanie 
prezentacji zgodnie z 
wytycznymi i 
wygłoszenie referatu 
z wykorzystaniem 
prezentacji (ok. 15-20 
min) 

 

Wtorki 17.45-19.15 

Wprowadzenie do 
efektywnego 

publikowania – 
humanistyka w świecie 

cyfrowym 

Pracownicy BUŁ Podczas szkolenia prezentowane są 
zaawansowane funkcjonalności platform z e-

zasobami: wyszukiwanie, filtrowanie, 
analizowanie, zarządzanie rezultatami i 

eksportowanie ich do managerów bibliografii. 
Uczestnicy kursu dowiedzą się jak wpływać 

na widoczność swojego dorobku naukowego, 
poznają otwarte kanały publikowania z 
uwzględnieniem aspektów prawnych, 

sposoby weryfikacji i selekcji czasopism 
naukowych oraz wykorzystywanie 

identyfikatorów autorskich. Ponadto poznają 
nowoczesne narzędzia edycji tekstów 

naukowych oraz plany zarządzania danymi 
badawczymi. 

Hybrydowa- zajęcia 
stacjonarne w sali 
318 na trzecim 
piętrze nowego 
gmachu BUŁ.  

 

 Zaliczenie  
 

Sposób zaliczenia: 
Obecność i 
aktywność na 
zajęciach 

 

Wtorki (od 
11.10.22, godz. 

9.00-10.30 
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• Zajęcia specjalistyczne z dyscyplin humanistycznych – rok I-IV 

Współczesne 
językoznawstwo: 
teorie, modele, 
paradygmaty 

 

Prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk Celem zajęć jest omówienie następujących 
zagadnień: 

- pojęcie paradygmatu 
- paradygmaty w badaniach językoznawczych 

- elementy historii myśli językoznawczej 
- ważne i przełomowe nurty w 

językoznawstwie XX-wiecznym (strukturalizm, 
generatywizm, funkcjonalizm, kognitywizm) 

- współczesne nurty w badaniach 
językoznawczych (np. biolingwistyka) 

- związki językoznawstwa z filozofią języka i 
logiką 

- oralność i piśmienność a wiedza o języku 
 
 

On-line 
 
 

Zaliczenie na ocenę 
 
Sposób zaliczenia: 
Prezentacja stanu 
prac nad rozprawą 
doktorską, ze 
szczególnym 
zwróceniem uwagi 
na aspekty 
metodologiczne i 
osadzenie 
teoretyczne 
rozprawy. 
 

Wtorki 10-11.30 
lub 11.45-13.15 

 

Happy as a 
Philosopher? 
Ancient and 
Medieval Recipes 
for a Good Life 
 

dr hab. Marek Gensler, prof.UŁ 

 

The interesting feature of classical 
philosophy is its eudemonic character, i.e., 
the belief that the main objective of 
philosophy is to help people attain 
happiness. Naturally, the recipes for a 
happy life differed considerably in various 
philosophers. The objective of this course 
is to analyse several ancient and medieval 
recipes for a happy life in order to track 
those differences but also to find out if 
there is a common core of these 
standpoints 
 

Stacjonarna 

 
sala 301 (III 
piętro) w 
instytucie 
Filozofii. 

Zaliczenie na ocenę 
 
Sposób zaliczenia: 
Aktywne 
uczestnictwo z 
współprowadzeniem, 
praca pisemna 
 

 

Poniedziałki, godz. 
13.30-15.00 

 


