
Załącznik do uchwały nr 155 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 19.01.2022 r. 

 

Program kształcenia w szkole doktorskiej w Politechnice Opolskiej 

 
 

Semestr 
Przedmioty 

fakultatywne 
zaliczane na ocenę 

Przedmioty obowiązkowe 
zaliczane na ocenę 

Sumaryczna 
liczba godzin  

Dydaktyczne 
Praktyka 

zawodowa 

I 

PW1: Metodyka prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 
wykład (30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin) 
seminarium (10 h/dyscyplinę, 
prowadzone w dyscyplinach) 

PO1: Zasady publikowania 
wyników badań 
wykład  
(30 h, prowadzone wspólnie dla 
wszystkich dyscyplin) 
 

PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 
 

100 

60  

PW2: Nowe techniki w kształceniu 
studentów 
wykład (30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin) 
seminarium (10 h/dyscyplinę, 
prowadzone w dyscyplinach) 

II 

 PO3: Seminarium ogólne  
(20 h/dyscyplinę, prowadzone 
w dyscyplinach przez 
koordynatorów) 

PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 
 

50 

III 
 PO4: Seminarium kontrolne 

przed oceną śródokresową   
(20 h/dyscyplinę,  prowadzone 
w dyscyplinach przez 
koordynatorów) 

PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 
 

50 60 



V 

  PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 
 

30 

60 

VI 

PW3: Kompetencje miękkie A 
warsztat (30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin) 

 PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 

 

60 
PW4: Wykład interdyscyplinarny 
wykład (30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin) 

VII 

PW5: Ekonomia 
wykład (30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin) 

 PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 

 

60 

60 

PW6: Zarządzanie przedsiębiorstwem 
wykład (30 h, prowadzone wspólnie 
dla wszystkich dyscyplin) 

VIII - - - 0 

Liczba godzin 
razem 100 280 380 240 

IV 

  PO2: Język ang. ze słownictwem 
specjalistycznym 
lektorat (30 h, prowadzone 
wspólnie dla wszystkich 
dyscyplin) 
 

30 

   



 

Tabela odniesień charakterystyk efektów uczenia się dla poziomu 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji odnoszących się do treści przedmiotów 
dydaktycznych prowadzonych w szkole doktorskiej z opisem metod realizacji i sposobów weryfikacji efektów uczenia się w dyscyplinach oraz 
indywidualnego planu badawczego doktoranta stanowi załącznik do Programu kształcenia w szkole doktorskiej w Politechnice Opolskiej. 

 
 

 


