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Program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 
obowiązujący od 2.07.2012 roku 

 

Wydziałowa część programu 

 

Wykłady monograficzne 

Łącznie 64 godziny, po 8 godzin w semestrach 1-8 

ECTS: 5 

Forma zaliczenia: Zaliczenie 

Wykłady prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich z UP w Poznaniu jak i przez 
zaproszone osoby z kraju i z zagranicy. Tematy wykładów koncentrują się wokół biologii oraz 
hodowli zwierząt, jednakże niektóre mogą także wykraczać poza tą tematykę. Do wykładów 
zaprasza się osoby z dużym dorobkiem naukowym. 

 

Seminarium doktoranckie 

Łącznie 64 godziny, po 16 godzin w semestrach 2, 4, 6, 8 

Praca własna doktoranta: 130 godzin 

ECTS: 8 

Forma zaliczenia: Zaliczenie 

Doktorant prezentuje aktualny stan zaawansowania pracy doktorskiej w zależności od roku 
studiów, odpowiada na zadawane pytania i bierze udział w dyskusji. W I roku studiów 
doktorant przedstawia tematykę/literaturę dotyczącą przyszłej pracy badawczej, formułuje 
hipotezę i cel pracy. W II roku doktorant przedstawia plan, materiał i metodykę eksperymentu. 
Docelowo w III i IV roku studiów doktorant w ramach możliwości przedstawia wyniki 
cząstkowe badań oraz formułuje i dyskutuje wnioski. Doktorant przygotowuje streszczenie 
wystąpienie do materiałów seminaryjnych. Seminarium prowadzi dr hab. Maciej Szydłowski, 
prof. nadzw. przy współudziale opiekunów i promotorów. 

 

Warsztaty statystyczne 

Łącznie 30 ćwiczeń, po 15 godzin w semestrach 5, 6 

Praca własna doktoranta: 65 godzin 

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną. Opis w załączeniu 

ECTS: 5 
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Praktyka dydaktyczna 

Praca własna doktoranta: 180 godzin, po 45 godzin w każdym roku akademickim 

ECTS: 6 

 

 

Ogólnouczelniana część programu 

 

Wykłady monograficzne ogólnouczelniane 

Łącznie 16 godzin w III roku studiów 

Realizowane na III roku (semestry 5 i 6). Dwugodzinny wykład odbywa się raz w miesiącu. 
Wykłady prowadzone są przez wykładowców z UP. Doktoranci w drodze głosowania wybierają 
tematykę wykładów. 

Forma zaliczenia: Zal. 

Rok (semestr): III (5 i 6) 

ECTS: 5 

 

Ekonomia / Filozofia 

Łącznie 16 godzin wykładów 

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną. 

Zajęcia do wyboru – doktorant wybiera albo Ekonomię albo Filozofię 

Rok (semestr): I (1 i 2) / II (3 i 4) 

ECTS: 5 

 

Pedagogika z elementami etyki 

Łącznie 16 godziny wykładów 

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną. 

Rok (semestr): I (1 i 2) 

ECTS: 5 

 

Warsztaty dydaktyczne lub trening umiejętności interdyscyplinarnych 

Łącznie 16 godziny 
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Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną. 

Rok: I (Realizacja przemiennie w latach) 

ECTS: 10 

Język obcy 

Konwersatoria – 30 godzin łącznie 

Rok (semestr): I (2), II (3), III (5 i 6) 

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną. 

ECTS: 6 

Zajęcia wspólne doktorantów wszystkich lat UP w Poznaniu 

 

Metodologia badań empirycznych 

Łącznie 8 godzin wykładów 

Rok (semestr): I (2) 

ECTS: 8 

Forma zaliczenia: Zaliczenie 

Program stacjonarnych studiów doktoranckich obejmuje 338 godzin i 24 ECTS organizowanych przez 
WHiBZ oraz 102 godziny i 35 ECTS objęte programem ogólnouczelnianym. Łącznie to 440 godzin i 59 
ECTS. 

 

Program niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 
obowiązujący od 2.07.2012 roku 

 

Wydziałowa część programu 

 

Wykłady monograficzne 

Łącznie 64 godziny, po 8 godzin w semestrach I-VIII 

ECTS: 5 

Forma zaliczenia: Zal. 

Wykłady prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich z UP w Poznaniu jak i przez 
zaproszone osoby z kraju i za granicy. Tematy wykładów koncentrują się wokół biologii oraz 
hodowli zwierząt, jednakże niektóre mogą także wykraczać poza tą tematykę. Do wykładów 
zaprasza się osoby z dużym dorobkiem naukowym. Tematykę wykładów przedstawiono w 
części dla studiów stacjonarnych. 
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Seminarium doktoranckie 

Łącznie 64 godziny, po 16 godzin w semestrach II, IV, VI, VIII 

Praca własna doktoranta: 130 godzin 

ECTS: 8 

Forma zaliczenia: Zal. 

Doktorant prezentuje aktualny stan zaawansowania pracy doktorskiej w zależności od roku 
studiów, odpowiada na zadawane pytania i bierze udział w dyskusji. Doktorant przygotowuje 
streszczenie wystąpienie do materiałów seminaryjnych. 

 

Warsztaty statystyczne 

Łącznie 30 ćwiczeń, po 15 godzin w semestrach V, VI 

Praca własna doktoranta: 65 godzin 

ECTS: 5 

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną.  

Patrz załączony opis przedmiotu. 

 

Praktyka dydaktyczna 

Praca własna doktoranta: 60 godzin, po 15 godzin w każdym roku akademickim 

ECTS: 6 

 

Ogólnouczelniana część programu – patrz program dla trybu stacjonarnego 

 

Program niestacjonarnych studiów doktoranckich obejmuje 218 godzin i 24 ECTS organizowanych 
przez WHBZ oraz 102 godziny i 35 ECTS objęte programem ogólnouczelnianym. Łącznie to 320 godzin 
i 59 ECTS. 


