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8.00-8.45 seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie 

8.50-9.35 seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie seminarium doktorskie 

9.45-10.30
Zajęcia integracyjne s.301, 

dr Małgorzata Kołodziejczak

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie              prof. 

dr hab. Grzegorz Leszczyński i 

dr hab. Andrzej Kaniowski, 

prof UŁ

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie  prof. dr hab. 

Grzegorz Leszczyński i dr hab. 

Andrzej Kaniowski, prof UŁ

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie              prof. 

dr hab. Grzegorz Leszczyński i 

dr hab. Andrzej Kaniowski, prof 

UŁ

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie              prof. 

dr hab. Grzegorz Leszczyński i 

dr hab. Andrzej Kaniowski, 

prof UŁ

Dydaktyka szkoły wyższej 1 

(wykład wspólny) zdalnie dr 

hab. Robert Zakrzewski, prof. 

UŁ (polski) 

Dydaktyka szkoły wyższej 1 

(wykład wspólny) zdalnie dr 

hab. Robert Zakrzewski, prof. 

UŁ (polski) 

Dydaktyka szkoły wyższej 1 

(wykład wspólny) zdalnie dr 

hab. Robert Zakrzewski, prof. 

UŁ (polski) 

Dydaktyka szkoły wyższej 1 

(wykład wspólny) zdalnie dr 

hab. Robert Zakrzewski, prof. 

UŁ (polski) 

Finansowanie nauki i 

transfer wiedzy 1 (wykład 

wspólny) zdalnie dr hab. 

Magdalena Łabieniec-

Watała  (polski) 

Finansowanie nauki i 

transfer wiedzy 1 (wykład 

wspólny) zdalnie dr hab. 

Magdalena Łabieniec-Watała  

(polski) 

Finansowanie nauki i 

transfer wiedzy 1 (wykład 

wspólny) zdalnie dr hab. 

Magdalena Łabieniec-

Watała  (polski) 

Finansowanie nauki i 

transfer wiedzy 1 (wykład 

wspólny) zdalnie dr hab. 

Magdalena Łabieniec-

Watała  (polski) 

10.35-11.20
Zajęcia integracyjne s.301, 

dr Małgorzata Kołodziejczak

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie              prof. 

dr hab. Grzegorz Leszczyński i 

dr hab. Andrzej Kaniowski, 

prof UŁ

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie  prof. dr hab. 

Grzegorz Leszczyński i dr hab. 

Andrzej Kaniowski, prof UŁ

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie              prof. 

dr hab. Grzegorz Leszczyński i 

dr hab. Andrzej Kaniowski, prof 

UŁ

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie prof. dr 

hab. Grzegorz Leszczyński i dr 

hab. Andrzej Kaniowski, prof 

UŁ

Dydaktyka szkoły wyższej 1 

(wykład wspólny) zdalnie dr 

hab. Robert Zakrzewski, prof. 

UŁ (polski) 

Dydaktyka szkoły wyższej 1 

(wykład wspólny) zdalnie dr 

hab. Robert Zakrzewski, prof. 

UŁ (polski) 

Dydaktyka szkoły wyższej 1 

(wykład wspólny) zdalnie dr 

hab. Robert Zakrzewski, prof. 

UŁ (polski) 

Dydaktyka szkoły wyższej 1 

(wykład wspólny) zdalnie dr 

hab. Robert Zakrzewski, prof. 

UŁ (polski) 

Finansowanie nauki i 

transfer wiedzy 1 (wykład 

wspólny) zdalnie dr hab. 

Magdalena Łabieniec-

Watała  (polski) 

Finansowanie nauki i 

transfer wiedzy 1 (wykład 

wspólny) zdalnie dr hab. 

Magdalena Łabieniec-Watała  

(polski) 

Finansowanie nauki i 

transfer wiedzy 1 (wykład 

wspólny) zdalnie dr hab. 

Magdalena Łabieniec-

Watała  (polski) 

Finansowanie nauki i 

transfer wiedzy 1 (wykład 

wspólny) zdalnie dr hab. 

Magdalena Łabieniec-

Watała  (polski) 

11.30-12.15
Zajęcia integracyjne s.301, 

dr Małgorzata Kołodziejczak

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie              prof. 

dr hab. Grzegorz Leszczyński i 

dr hab. Andrzej Kaniowski, 

prof UŁ

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie  prof. dr hab. 

Grzegorz Leszczyński i dr hab. 

Andrzej Kaniowski, prof UŁ

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie              prof. 

dr hab. Grzegorz Leszczyński i 

dr hab. Andrzej Kaniowski, prof 

UŁ

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie              prof. 

dr hab. Grzegorz Leszczyński i 

dr hab. Andrzej Kaniowski, 

prof UŁ

12.20-13.05
Zajęcia integracyjne s.301, 

dr Małgorzata Kołodziejczak

Higher education didactics 1 

(lecture) 12:00 - 13:35 online 

dr hab. Aneta Rogalska-

Marasińska, prof. UŁ

Higher education didactics 1 

(lecture) 12:00 - 13:35 online 

dr hab. Aneta Rogalska-

Marasińska, prof. UŁ

Higher education didactics 1 

(lecture) 12:00 - 13:35 online 

dr hab. Aneta Rogalska-

Marasińska, prof. UŁ

Higher education didactics 1 

(lecture) 12:00 - 13:35 online 

dr hab. Aneta Rogalska-

Marasińska, prof. UŁ

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) on-line, 

dr hab. Piotr Chomczyński, 

prof. UŁ 

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) on-line, dr 

hab. Piotr Chomczyński, 

prof. UŁ 

13.15-14.00
Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) s.301, 

dr Bartłomiej Kurzyk

Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) s.301, 

dr Bartłomiej Kurzyk

Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) s.301, 

dr Bartłomiej Kurzyk

Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) 

s.301, dr Bartłomiej Kurzyk

Higher education didactics 1 

(lecture) 12:00 - 13:35 online 

dr hab. Aneta Rogalska-

Marasińska, prof. UŁ

Higher education didactics 1 

(lecture) 12:00 - 13:35 online 

dr hab. Aneta Rogalska-

Marasińska, prof. UŁ

Higher education didactics 1 

(lecture) 12:00 - 13:35 online 

dr hab. Aneta Rogalska-

Marasińska, prof. UŁ

Higher education didactics 1 

(lecture) 12:00 - 13:35 online 

dr hab. Aneta Rogalska-

Marasińska, prof. UŁ

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) on-line, 

dr hab. Piotr Chomczyński, 

prof. UŁ 

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) on-line, dr 

hab. Piotr Chomczyński, 

prof. UŁ 

14.05-14.50
Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) s.301, 

dr Bartłomiej Kurzyk

Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) s.301, 

dr Bartłomiej Kurzyk

Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) s.301, 

dr Bartłomiej Kurzyk

Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) 

s.301, dr Bartłomiej Kurzyk

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) s.301, dr 

hab. Piotr Chomczyński, prof. 

UŁ 

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) s.301, dr 

hab. Piotr Chomczyński, prof. 

UŁ 

Przegląd literatury w 

badaniach naukowych 2 

(konwersatorium) online dr 

hab.Reginia Lenart-

Gansiniec, prof. UJ

Przegląd literatury w 

badaniach naukowych 2 

(konwersatorium) online dr 

hab.Reginia Lenart-

Gansiniec, prof. UJ

Przegląd literatury w 

badaniach naukowych 2 

(konwersatorium) online dr 

hab.Reginia Lenart-

Gansiniec, prof. UJ

Przegląd literatury w 

badaniach naukowych 2 

(konwersatorium) online dr 

hab.Reginia Lenart-

Gansiniec, prof. UJ

15.00-15.45
Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) s.301, 

dr Bartłomiej Kurzyk

Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) s.301, 

dr Bartłomiej Kurzyk

Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) s.301, 

dr Bartłomiej Kurzyk

Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) 

s.301, dr Bartłomiej Kurzyk

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) s.301, dr 

hab. Piotr Chomczyński, prof. 

UŁ 

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) s.301, dr 

hab. Piotr Chomczyński, prof. 

UŁ 

Przegląd literatury w 

badaniach naukowych 2 

(konwersatorium) online dr 

hab.Reginia Lenart-

Gansiniec, prof. UJ

Przegląd literatury w 

badaniach naukowych 2 

(konwersatorium) online dr 

hab.Reginia Lenart-

Gansiniec, prof. UJ

Przegląd literatury w 

badaniach naukowych 2 

(konwersatorium) online dr 

hab.Reginia Lenart-

Gansiniec, prof. UJ

Przegląd literatury w 

badaniach naukowych 2 

(konwersatorium) online dr 

hab.Reginia Lenart-

Gansiniec, prof. UJ

15.50-16.35
Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) s.301, 

dr Bartłomiej Kurzyk

Narzędzia organizacji pracy 

naukowej 2 (warsztaty) s.301, 

dr Bartłomiej Kurzyk

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) s.301, dr 

hab. Piotr Chomczyński, prof. 

UŁ 

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) s.301, dr 

hab. Piotr Chomczyński, prof. 

UŁ 

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) on-line, 

dr hab. Piotr Chomczyński, 

prof. UŁ 

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) on-line, dr 

hab. Piotr Chomczyński, 

prof. UŁ 

16.45-17.30

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) s.301, dr 

hab. Piotr Chomczyński, prof. 

UŁ 

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) s.301, dr 

hab. Piotr Chomczyński, prof. 

UŁ 

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) on-line, 

dr hab. Piotr Chomczyński, 

prof. UŁ 

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium) on-line, dr 

hab. Piotr Chomczyński, 

prof. UŁ 
17.35-18.20

18.30-19.15

19.20-20.05

Warsztaty 4 godz. Konwersatorium 8 godz. Wykład 12 godz. S 12 online Wykład 8 godz. zdalnie Wykład 8 godz. online Wykład 8 godz. zdalnie Wykład 8 godz. online Konwersatorium 16 godz. Konwersatorium 8 g. onlineWarsztat 14 g. Seminarium 10 g.

zajęcia integracyjne 

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 2 

(konwersatorium)

Etyczne i prawne aspekty 

badań naukowych 1 (wykład 

wspólny) zdalnie

Ethical and legal 

aspects of scientific 

research 1 (seminar) 

9:45 -12:15 online

Finansowanie nauki i transfer 

wiedzy 1 (wykład wspólny) 

zdalnie

Science funding and 

knowledge transfer 1 (lecture) 

SEMESTR LETNI

Dydaktyka szkoły wyższej 1 

(wykład wspólny) zdalnie

Higher education didactics 1 

(lecture)

Projektowanie badań w 

naukach społecznych 2 

(konwersatorium)

Przegląd literatury 

w badaniach 

naukowych 2 

(konwersatorium) 

Narzędzia 

organizacji pracy 

naukowej 2 

(warsztaty)

seminarium 

doktorskie 

dr Małgorzata Kołodziejczak przeniesione na 2 semestr
prof. dr hab. Grzegorz 

Leszczyński

dr hab. Marek 

Gensler, prof UŁ 

dr hab. Magdalena Łabieniec-

Watała  (polski) 

dr hab. Magdalena Łabieniec-

Watała  (polski) 

dr hab. Robert Zakrzewski, 

prof. UŁ (polski) 
dr hab. Aneta Rogalska-

Marasińska, prof. UŁ

dr hab. Piotr Chomczyński, 

prof. UŁ 

dr hab.Regina 

Lenart-Gansiniec, 

prof.UJ

dr Bartłomiej 

Kurzyk
promotor

dr hab. Andrzej Kaniowski, 

prof. UŁ

dr hab. Jakub 

Szczerbowski, prof. 

UŁ
sala 301 przeniesione zdalnie przeniesione zdalnie przeniesione zdalnie online 301 online 301

Godziny

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ


