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Trzeci rok Studiów Doktoranckich 
 
W ciągu roku akademickiego student realizuje minimum 60 godzin zajęć fakultatywnych -- w 

tym 30 godz. z oferty wykładów ogólnouniwersyteckich oraz 30 godz. spośród zajęć specjali-

stycznych z oferty IF. Doktorant nie może realizować zajęć, które zaliczył na wcześniejszych 

etapach kształcenia 

 

(1) (E) Actor, network, modernity & capitalism, dr hab. K. Abriszewski, prof. UMK 
(Wykład - 20 godzin, 4 ECTS; semestr letni - przedmiot ogólnouniwersytecki) 

(2) Zmiana klimatyczna i marazm antropocenu, dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK, s. 
305. (Wykład – 30 godzin, 2 ECTS;  semestr letni - przedmiot ogólnouniwersytec-
ki) 

(3) Egzystencjalizm francuski – źródła, rozwinięcia, interpretacje, dr Marta Choj-
nacka, s. I. (Wykład – 30 godzin, 2 ECTS; semestr letni - przedmiot ogólnouniwer-
sytecki) 

(4) (E) Gender Problem in Science. Theories and Practice, dr hab. Aleksandra 
Derra, prof. UMK (Konwersatorium – 20 godzin, 4 ECTS; semestr letni - przedmiot 
ogólnouniwersytecki) 

(5) Mózg, poznanie, płeć. Krytyczna analiza neuronauk, dr hab. Aleksandra Derra, 
prof. UMK (Konwersatorium – 30 godzin, 4 ECTS; semestr letni)  

(6) (E) Problems and Controversies of the Contemporary Philosophy of Science, 
dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK (Konwersatorium – 20 godzin, 4 ECTS; se-
mestr zimowy, piątek 13.15-14.45, s. 207) 

(7) Rzecz, maszyna czy osoba filozoficzne refleksje na temat zwierząt, dr hab. 
Barbara Grabowska (Konwersatorium – 30 godzin, 4 ECTS; semestr letni) 

(8) (E) Logic as a Tool, dr hab. Rafał Gruszczyński, prof. UMK, (Konwersatorium – 
20 godzin, 4 ECTS; przedmiot ogólnouniwersytecki) 

(9) Translatorium z j. angielskiego (dla doktorantów), prof. dr hab. Adam Grzeliń-
ski (lab. -  60 godz., 4 ECTS; semestr zimowy i letni, zal. z oceną, pok. 308) 

(10) (E) Western Theories of Evil, dr hab. Marcin Jaranowski (Konwersatorium – 20 
godzin, 4 ECTS; semestr letni - przedmiot ogólnouniwersytecki) 

(11) Światopogląd, światoobraz i ideologia w filozofii, prof. dr hab. Tomasz Kupś, 

(Wykład – 30 godzin, 2 ECTS; semestr letni, s. I – przedmiot ogólnouniwersytecki) 

(12) (E) Introduction to Ancient Philosophy, dr hab. Z. Nerczuk, prof. UMK (Konwer-

satorium – 20 godzin, semestr letni, przedmiot ogólnouniwersytecki, 4 ECTS) 

(13) Logika III, konwersatorium, prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak (30 godz., zal. z 
oceną, 2 ECTS; semestr zimowy, wtorek 13:15-14:45, Katedra Logiki) 

(14) Cnoty, przywary, wciórności, wartości – o ewolucji języka etyki i moralności, 
wykład, dr hab. M. Zdrenka, prof. UMK (Wykład – 30 godziny, semestr zimowy, 
przedmiot ogólnouniwersytecki, 2 ECTS) 

(15) Filozofia i psychologia egzystencjalna, wykład, prof. dr hab. Mirosław Żelazny, 
s. I. (Wykład – semestr letni, przedmiot ogólnouniwersytecki, 2 ECTS) 
 
 
 

 

 

https://www.wfins.umk.pl/nauka/studia-doktoranckie/


Czwarty rok Studiów Doktoranckich 
 
W ciągu roku akademickiego student realizuje minimum 30 godzin fakultatywnych zajęć spe-

cjalistycznych oferowanych w IF (z zakresu filozofii i kognitywistyki). Doktorant nie może 

realizować zajęć, które zaliczył na wcześniejszych etapach kształcenia  

 

(1) (E) Actor, network, modernity & capitalism, dr hab. K. Abriszewski, prof. UMK 
(Wykład - 20 godzin, 4 ECTS; semestr letni - przedmiot ogólnouniwersytecki) 

(2) Zmiana klimatyczna i marazm antropocenu, dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK, s. 
305. (Wykład – 30 godzin, 2 ECTS;  semestr letni - przedmiot ogólnouniwersytec-
ki) 

(3) Egzystencjalizm francuski – źródła, rozwinięcia, interpretacje, dr Marta Choj-
nacka, s. I. (Wykład – 30 godzin, 2 ECTS; semestr letni - przedmiot ogólnouniwer-
sytecki) 

(4) (E) Gender Problem in Science. Theories and Practice, dr hab. Aleksandra 
Derra, prof. UMK (Konwersatorium – 20 godzin, 4 ECTS; semestr letni - przedmiot 
ogólnouniwersytecki) 

(5) Mózg, poznanie, płeć. Krytyczna analiza neuronauk, dr hab. Aleksandra Derra, 
prof. UMK (Konwersatorium – 30 godzin, 4 ECTS; semestr letni)  

(6) (E) Problems and Controversies of the Contemporary Philosophy of Science, 
dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK (Konwersatorium – 20 godzin, 4 ECTS; se-
mestr zimowy, piątek 13.15-14.45, s. 207) 

(7) Rzecz, maszyna czy osoba filozoficzne refleksje na temat zwierząt, dr hab. 
Barbara Grabowska (Konwersatorium – 30 godzin, 4 ECTS; semestr letni) 

(8) (E) Logic as a Tool, dr hab. Rafał Gruszczyński, prof. UMK, (Konwersatorium – 
20 godzin, 4 ECTS; przedmiot ogólnouniwersytecki) 

(9) Translatorium z j. angielskiego (dla doktorantów), prof. dr hab. Adam Grzeliń-
ski (lab. -  60 godz., 4 ECTS; semestr zimowy i letni, zal. z oceną, pok. 308) 

(10) (E) Western Theories of Evil, dr hab. Marcin Jaranowski (Konwersatorium – 20 
godzin, 4 ECTS; semestr letni - przedmiot ogólnouniwersytecki) 

(11) Przestrzeń wokół nas: ciało, przestrzeń peripersonalna, neuroergonomia II, 

dr Tomasz Komendziński (konwersatorium - 30 godzin) 

(12) Światopogląd, światoobraz i ideologia w filozofii, prof. dr hab. Tomasz Kupś, 

(Wykład – 30 godzin, 2 ECTS; semestr letni, s. I – przedmiot ogólnouniwersytecki) 

(13) (E) Introduction to Ancient Philosophy, dr hab. Z. Nerczuk, prof. UMK (Konwer-

satorium – 20 godzin, semestr letni, przedmiot ogólnouniwersytecki, 4 ECTS) 

(14) Logika III, konwersatorium, prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak (30 godz., zal. z 
oceną, 2 ECTS; semestr zimowy, wtorek 13:15-14:45, Katedra Logiki) 

(15) Cnoty, przywary, wciórności, wartości – o ewolucji języka etyki i moralności, 
wykład, dr hab. M. Zdrenka, prof. UMK (Wykład – 30 godziny, semestr zimowy, 
przedmiot ogólnouniwersytecki, 2 ECTS) 

(16) Filozofia i psychologia egzystencjalna, wykład, prof. dr hab. Mirosław Żelazny, 
s. I. (Wykład – semestr letni, przedmiot ogólnouniwersytecki, 2 ECTS) 


