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Czwarty rok Studiów Doktoranckich 

 
W ciągu roku akademickiego student realizuje minimum 30 godzin fakultatywnych zajęć specja-
listycznych oferowanych w IF (z zakresu filozofii i kognitywistyki). Doktorant nie może reali-
zować zajęć, które zaliczył na wcześniejszych etapach kształcenia 

 
(1) (E) Actor, network, modernity and capitalism, dr Tomasz Markiewka (Konwersato-

rium – 20 godzin, 4 ECTS; semestr letni – przedmiot ogólnouniwersytecki) 
(2) (E) Technoscience in a Risk Society, prof. dr hab. Ewa Bińczyk (konwersatorium – 

20 godz., 4 ECTS; semestr letni – przedmiot ogólnouniwersytecki) 
(3) (E) Main Issues of Modern Philosophy, prof. dr hab. Adam Grzeliński (konwersato-

rium – 20 godzin, 4 ECTS; semestr letni – przedmiot ogólnouniwersytecki) 
(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) (E) Logic as a Tool, dr hab. Rafał Gruszczyński, prof. UMK (wykład – 20 godzin, 4 
ECTS; przedmiot ogólnouniwersytecki) 

(6) Ekofilozofia i etyka na rzecz zrównoważonego rozwoju dr Marcin Leźnicki, (Kon-
wersatorium – 30 godzin, 2 ECTS; semestr letni) 

(7) Etyka sytuacyjna a problem zła dr hab. Marcin Jaranowski, prof. UMK (Konwersa-
torium – 30 godzin, 4 ECTS; semestr zimowy) 

(8) Filozofia systematyczna prof. dr hab. Adam Grzeliński / dr hab. Rafał Michalski, 
prof. UMK (konwersatorium – 30 godzin, 3 ECTS; semestr letni) 

(9) Filozofia w  praktyce terapeutycznej. Koncepcje, metody, zastosowania (dr Marta 
Chojnacka (konwersatorium – 30 godzin, 3 ECTS; semestr letni) 

(10) Rzecz, maszyna czy osoba filozoficzne refleksje na temat zwierząt, dr hab. Bar-
bara Grabowska (konwersatorium – 30 godzin, 4 ECTS; semestr letni) 

(11) Zło i cierpienie w filozofii zachodu, dr hab. Marcin Jaranowski, prof. UMK (Konwer-
satorium – 30 godzin, 3 ECTS; semestr letni) 

(12) Filozofia kultury, prof. dr hab. Andrzej Szahaj (seminarium – 30 godzin, 3 ECTS; 
semestr letni) 

(13) Hodowla przemysłowa i spożycie mięsa, dr hab. Barbara Grabowska, prof. UMK  
(Konwersatorium – 30 godzin, 3 ECTS; semestr zimowy) 

(14) Semantyka a pragmatyka, dr hab. Rafał Palczewski, prof. UMK (ćwiczenia – 15 
godzin, 2 ECTS; semestr zimowy) 

(15) Filozofia dawniej i dzisiaj, prof. dr hab. Tomasz Kupś (ćwiczenia – 15 godzin, 2 
ECTS; semestr letni) 

(16) Logika deontyczna a logika wiążąca, dr hab. Rafał Palczewski, prof. UMK (ćwicze-
nia – 15 godzin, 2 ECTS; semestr zimowy) 

(17) Współczesne krytyczne teorie nauki, dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK (ćwicze-
nia – 15 godzin, 2 ECTS; semestr zimowy). 

https://www.wfins.umk.pl/nauka/studia-doktoranckie/
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-EN-ANM
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=60086
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-EN-TSR
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-EN-MIMP
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-EN-GPTSP
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2400-OG-EN-LT
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-F-MF-EKO
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-F-MF-ESPZ-K
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-F-S1-MF-FS
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-F-MF-FPTMKZ
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-F-KS-RMO
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-F-MF-ZIC-K
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-F-S2-SP-FK
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-F-S2-SP-HPiSM
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-F-S2-SP-HPiSM
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-F-S2-FDD
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=2402-F-S2-WKTN
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