
Ramowy plan studiów doktoranckich 

Wydział prowadzący studia doktoranckie: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Nazwa studiów doktoranckich: Studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych 

Liczba semestrów: 8 

Łączna liczba punktów ECTS: 45 

 

Rok III 

Zajęcia fakultatywne 

Kod 

moduł

u w 

USOS 

 Nazwa przedmiotu  
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Doktorant wybiera przedmiot w ramach na początku wybranej 

specjalności 
Sp. Teologia 

biblijna 

Sp. Teologia 

systematyczna 

Sp. Teologia 

moralna i 

duchowości 

Sp. Teologia 

praktyczna 

1551-

ZFAK-

SD 

 Seminarium 

Doktoranckie V 

1551-SETB-5-SD 

 

 

 

Seminarium 

Doktoranckie V 

1551-STFP-5-SD 

 

Seminarium 

Doktoranckie V 

1551-SMD-5-SD 

Seminarium 

Doktoranckie V 

1551-STP-5-SD 
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m 

 

Zo 24 1,5 

Seminarium 

Doktoranckie VI 

1551-SETB-6-SD 

Seminarium 

Doktoranckie VI 

1551-STFP-6-SD 

Seminarium 

Doktoranckie VI 

1551-SMD-6-SD 
 

Seminarium 

Doktoranckie VI 

1551-STP-6-SD 
 

 Seminariu

m 

 

Zo 24 1,5 

           

 Łączna liczba punktów 3 

 

Praktyki  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wymiar Forma praktyki Zasady oceny 
Liczba punktów 

ECTS 

60 

godzin 

Prowadzenie i 

współuczestnictwo w 

prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych 

Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje zlecone zajęcia i je prowadzi 

ze studentami. Opiekun naukowy określa zakres zadań i sprawdza ich realizację. 

Ponadto Opiekun naukowy oraz Kierownik studiów doktoranckich dokonują 

przynajmniej raz hospitacji zajęć prowadzonych przez doktoranta. 

2 

 Łączna liczba punktów na roku III 5 



Załącznik nr 3 do Uchwały nr  Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Indywidualny plan studiów doktoranckich na roku III na specjalności biblijnej na rok akademicki ………………………………. 
oparty na ramowym planie zatwierdzonym przez Radę Wydziału Teologicznego UMK 

w dniu 20 czerwca 2017 roku.  

 

Nazwa studiów doktoranckich: 
Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych 

Imię i nazwisko doktoranta  

Opiekun naukowy/promotor  

Promotor pomocniczy  

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych:  

Łączna liczba punktów ECTS: 5 

Rok studiów …………….. 

                                                           
1 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad  ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 

akademickich,    rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków  oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
2 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Kod 

modułu 

w USOS 

 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 

Kod  

przedmiotu  

w USOS 

Forma 

zajęć1 

Forma 

zaliczenia2 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS  

Zajęcia fakultatywne 
1551-

ZFAK-SD 

2.Moduł kształcenia obejmujący 

zajęcia rozwijające umiejętności: 

a/ zawodowe, które przygotowują 

doktoranta do prowadzenia 

działalności badawczej lub 

badawczo-rozwojowej,  

Seminarium 

Doktoranckie V 

1551-SETB-5-SD Seminarium Zo 24 1,5 

Seminarium 

Doktoranckie VI 

1551-SETB-6-SD Seminarium Zo 23 1,5 

        

Suma:   3 

Razem zajęcia obowiązkowe i fakultatywne:   

Praktyki 

Wymiar Forma praktyki Zasady oceny Liczba punktów 

ECTS 



Toruń, dnia …………………………..  

…………………………  ………………….…………………………  ……………………………………….. 
         (podpis doktoranta)   (podpis opiekuna naukowego/promotora)   (podpis kierownika studiów doktoranckich  

 

 

 

 

 

  

60 godzin Prowadzenie i 

współuczestnictwo w 

prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych 

Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje zlecone zajęcia i je prowadzi ze studentami. 

Opiekun naukowy określa zakres zadań i sprawdza ich realizację. Ponadto Opiekun naukowy oraz 

Kierownik studiów doktoranckich dokonują przynajmniej raz hospitacji zajęć prowadzonych przez 

doktoranta. 

2 

 

*) należy dołączyć indywidulaną kartę obciążeń wygenerowaną z USOS lub UFI   



Załącznik nr 3 do Uchwały nr  Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Indywidualny plan studiów doktoranckich na roku III na specjalności teologia systematyczna na rok akademicki ………….….. 
oparty na ramowym planie zatwierdzonym przez Radę Wydziału Teologicznego UMK 

w dniu 20 czerwca 2017 roku. 

 

Nazwa studiów doktoranckich: 
Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych 

Imię i nazwisko doktoranta  

Opiekun naukowy/promotor  

Promotor pomocniczy  

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych:  

Łączna liczba punktów ECTS: 5 

Rok studiów …………….. 

                                                           
3 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad  ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 

akademickich,    rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków  oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
4 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Kod 

modułu 

w USOS 

 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 

Kod  

przedmiotu  

w USOS 

Forma 

zajęć3 

Forma 

zaliczenia4 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS  

Zajęcia fakultatywne 
1551-

ZFAK-SD 

2.Moduł kształcenia obejmujący 

zajęcia rozwijające umiejętności: 

a/ zawodowe, które przygotowują 

doktoranta do prowadzenia 

działalności badawczej lub 

badawczo-rozwojowej,  

Seminarium 

Doktoranckie V 

1551-STFP-5-SD Seminarium Zo 24 1,5 

Seminarium 

Doktoranckie VI 

1551-STFP-6-SD Seminarium Zo 23 1,5 

        

Suma:   3 

Razem zajęcia obowiązkowe i fakultatywne:   

Praktyki 

Wymiar Forma praktyki Zasady oceny Liczba punktów 

ECTS 



Toruń, dnia …………………………..  

…………………………  ………………….…………………………  ……………………………………….. 
         (podpis doktoranta)            (podpis opiekuna naukowego/promotora)          (podpis kierownika studiów doktoranckich  

 

 

 

 

  

60 godzin Prowadzenie i 

współuczestnictwo w 

prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych 

Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje zlecone zajęcia i je prowadzi ze studentami. 

Opiekun naukowy określa zakres zadań i sprawdza ich realizację. Ponadto Opiekun naukowy oraz 

Kierownik studiów doktoranckich dokonują przynajmniej raz hospitacji zajęć prowadzonych przez 

doktoranta. 

2 

 

*) należy dołączyć indywidulaną kartę obciążeń wygenerowaną z USOS lub UFI   



Załącznik nr 3 do Uchwały nr  Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Indywidualny plan studiów doktoranckich na roku III na specjalności teologia moralna i duchowość na rok akademicki ……………. 
oparty na ramowym planie zatwierdzonym przez Radę Wydziału Teologicznego UMK 

w dniu 20 czerwca 2017 roku.  

 

Nazwa studiów doktoranckich: 
Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych 

Imię i nazwisko doktoranta  

Opiekun naukowy/promotor  

Promotor pomocniczy  

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych:  

Łączna liczba punktów ECTS: 5 

Rok studiów …………….. 

                                                           
5 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad  ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 

akademickich,    rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków  oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
6 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Kod 

modułu 

w USOS 

 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 

Kod  

przedmiotu  

w USOS 

Forma 

zajęć5 

Forma 

zaliczenia6 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS  

Zajęcia fakultatywne 
1551-

ZFAK-SD 

2.Moduł kształcenia obejmujący 

zajęcia rozwijające umiejętności: 

a/ zawodowe, które przygotowują 

doktoranta do prowadzenia 

działalności badawczej lub 

badawczo-rozwojowej,  

Seminarium 

Doktoranckie V 

1551-SMD-5-SD Seminarium Zo 24 1,5 

Seminarium 

Doktoranckie VI 

1551-SMD-6-SD Seminarium Zo 23 1,5 

        

Suma:   3 

Razem zajęcia obowiązkowe i fakultatywne:   

Praktyki 

Wymiar Forma praktyki Zasady oceny Liczba punktów 

ECTS 



Toruń, dnia …………………………..  

…………………………  ………………….…………………………  ……………………………………….. 
         (podpis doktoranta)                 (podpis opiekuna naukowego/promotora)          (podpis kierownika studiów doktoranckich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60 godzin Prowadzenie i 

współuczestnictwo w 

prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych 

Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje zlecone zajęcia i je prowadzi ze studentami. 

Opiekun naukowy określa zakres zadań i sprawdza ich realizację. Ponadto Opiekun naukowy oraz 

Kierownik studiów doktoranckich dokonują przynajmniej raz hospitacji zajęć prowadzonych przez 

doktoranta. 

2 

 

*) należy dołączyć indywidulaną kartę obciążeń wygenerowaną z USOS lub UFI   



Załącznik nr 3 do Uchwały nr  Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Indywidualny plan studiów doktoranckich na roku III na specjalności teologia praktyczna na rok akademicki ……….……… 
oparty na ramowym planie zatwierdzonym przez Radę Wydziału Teologicznego UMK 

w dniu 20 czerwca 2017 roku.  

 

Nazwa studiów doktoranckich: 
Studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych 

Imię i nazwisko doktoranta  

Opiekun naukowy/promotor  

Promotor pomocniczy  

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych:  

Łączna liczba punktów ECTS: 5 

Rok studiów …………….. 

                                                           
7 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów/modułów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad  ustalania zakresu obowiązków nauczycieli 

akademickich,    rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków  oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
8 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 
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modułu 

w USOS 

 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 

Kod  

przedmiotu  

w USOS 

Forma 

zajęć7 

Forma 

zaliczenia8 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS  

Zajęcia fakultatywne 
1551-

ZFAK-SD 

2.Moduł kształcenia obejmujący 

zajęcia rozwijające umiejętności: 

a/ zawodowe, które przygotowują 

doktoranta do prowadzenia 

działalności badawczej lub 

badawczo-rozwojowej,  

Seminarium 

Doktoranckie V 

1551-STP-5-SD Seminarium Zo 24 1,5 

Seminarium 

Doktoranckie VI 

1551-STP-6-SD Seminarium Zo 23 1,5 

        

Suma:   3 

Razem zajęcia obowiązkowe i fakultatywne:   

Praktyki 

Wymiar Forma praktyki Zasady oceny Liczba punktów 

ECTS 



Toruń, dnia …………………………..  

…………………………  ………………….…………………………  ……………………………………….. 
         (podpis doktoranta)              (podpis opiekuna naukowego/promotora)          (podpis kierownika studiów doktoranckich  

 

 

60 godzin Prowadzenie i 

współuczestnictwo w 

prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych 

Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje zlecone zajęcia i je prowadzi ze studentami. 

Opiekun naukowy określa zakres zadań i sprawdza ich realizację. Ponadto Opiekun naukowy oraz 

Kierownik studiów doktoranckich dokonują przynajmniej raz hospitacji zajęć prowadzonych przez 

doktoranta. 

2 

 

*) należy dołączyć indywidulaną kartę obciążeń wygenerowaną z USOS lub UFI   


