
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne

ECTS E/Z
liczba 

godzin
wykł. konw. sem. ćw. lab. warsz.

BHP - Z

Zajęcia ogólnouczelniane (ZO) Z/E 18

Dydaktyka szkoły wyższej 2 Z 30 30

Przygotowanie projektu badawczego 1 Z 6 6

Praktyka zawodowa* Z
min. 10 

max. 60

Zajęcia do wyboru proponowane w Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych (ZK)
w zależności 

od wyboru Z/E 30

Nowe w naukach biologicznych I     3 Z 30 30

Nowe w naukach biologicznych II     3 Z 30 30

Praktyka zawodowa* Z
min. 10 

max. 60

Nowe w naukach biologicznych III  3 Z 30 30

Nowe w naukach biologicznych IV    3 Z 30 30

Praktyka zawodowa* Z
min. 10 

max. 60

Nowe w naukach biologicznych V    3 Z 30 30

Praktyka zawodowa* 1 Z
min. 10 

max. 60

Popularyzacja nauki**/*** - Z min. 10 10

Przygotowanie rozprawy doktorskiej *** 20 Z bw

Łącznie 39**** 284

Zajęcia do wyboru proponowane  w Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych (ZK)
ECTS E/Z

liczba 

godzin
wykł. konw. sem. ćw. lab. warsz.

Statystyczne metody analizy danych 5 25

Bioinformatyka 10 20

GIS w praktyce 5 25

Filogenetyka 15 15

Zasady przygotowywania wniosków grantowych 4 Z 15 15

Metagenomika

Wykorzystanie fluorescencji w biologii i biotechnologii  

Inżynieria genetyczna bioproduktów

Praktyczna analiza danych 

Narodziny komórki - molekularne mechanizmy biogenezy organelli - punkt widzenia badacza

The birth of the cell - molecular mechanisms of organelle biogenesis - researcher's point of view

lub kursy proponowane przez inne Kolegia

Wykłady profesorów wizytujących w j. polskim lub angielskim

w zależności 

od liczby 

godzin
Z

Zajęcia w ramach Szkoły Doktorskiej (Zajęcia ogólnouczelniane ZO) 
liczba 

godzin
wykł. konw. sem. ćw. lab.

Prawne podstawy działalności naukowej

Prawa autorskie w pracach naukowych

Etyka prowadzenia badań naukowych

Z 6 6

lub inne (realizowane dodatkowo)

w zależności 

od liczby 

godzin

*Praktyka zawodowa – jednokrotne zaliczenie całościowe w momencie ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej

 – jednokrotne zaliczenie całościowe w momencie ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej na podst. zaświadczeń

*** Jednokrotne zaliczenie całościowe w momencie ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej

****plus ECTS za wykłady do wyboru

ROK     1

Program Kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dyscyplinie naukowej nauki biologiczne

3 E 30

uczestniczyć w seminariach, sympozjach, zjazdach itp. organizowanych na wydziałach

brać udział w: działaniach organizacyjnych, pracach zespołów wydziałowych, pracach Rady Wydziału lub Samorządu doktorantów

złożyć rozprawę doktorską

ROK     3

zajęcia w formie e-learningu

ROK    4

ROK     2

Dodatkowo obowiązkowo, w celu realizacji efektów kształcenia, należy:

prowadzić badania naukowe sprawozdając ich wyniki minimum raz w roku oraz publikując wyniki

**popularyzacja nauki realizowana jest w ciągu całego czasu kształcenia poprzez udział w wydarzeniach typu Festiwal Nauki, Noc Biologów, itp.

pełnić dyżury konsultacyjne dla studentów związane z realizacją praktyki zawodowej

uczestniczyć w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych) lub innych wydarzeniach naukowych np. wykładach profesorów wizytujących

2 Z 15 15

ECTS E/Z warszt.




