
Minima programowe dla studentów Kolegium MISH 

na kierunku artes liberales 

od roku akademickiego 2019/2020 
 

Studia I stopnia 

 

Aby zrealizować minimum programowe na kierunku artes liberales, student studiów I stopnia ma 

obowiązek zaliczyć: 

1) 8 ECTS za warsztat Sztuka Pracy Naukowej (SzPN); 

2) 10 ECTS za warsztat Lektura Tekstu Artystycznego (LTA); 

3) 7 ECTS za proseminarium licencjackie; 

4) 10 ECTS za seminarium dyplomowe zakończone napisaniem pracy licencjackiej; 

5) minimum 70 ECTS w sumie za przedmioty do wyboru w ramach wyzwań kierunkowych (przy czym 

z każdego z sześciu wyzwań kierunkowych należy zrealizować co najmniej 10 ECTS); 

6) 2 ECTS za technologie informacyjne  lub ekwiwalent.  

 

Praca licencjacka może powstać pod kierunkiem dowolnie wybranego promotora zatwierdzonego 

przez Dyrektora Kolegium Artes Liberales. 

 

Łącznie: 107 ECTS 

 

Studia II stopnia 

 

Od roku 20192020 student drugiego stopnia wybiera jedną z trzech ścieżek: humanistyczno-

społeczną, humanistyczno-przyrodniczą oraz społeczno-przyrodniczą. Ścieżka określa, jakie dwa 

rodzaje seminariów dziedzinowych powinien wybrać (humanistyczne, społeczne, przyrodnicze) oraz 

ile zajęć z trzech modułów dziedzinowych powinien zrealizować (więcej z dziedzin ścieżki, mniej z 

trzeciej dziedziny poza jego ścieżką). 

 

Aby zrealizować minimum programowe na kierunku artes liberales, student studiów II stopnia ma 

obowiązek zaliczyć: 

1) 14 ECTS za seminarium dziedzinowe I (7 ECTS na pierwszym roku i 7 ECTS na drugim roku); 

2) 14 ECTS za seminarium dziedzinowe II (7 ECTS na pierwszym roku i 7 ECTS na drugim roku); 

3) minimum 12 ECTS w ciągu dwóch lat za kursy z listy zajęć modułu I, minimum 12 ECTS za kursy 

z listy zajęć modułu II i minimum 8 ECTS za kursy z listy zajęć modułu III, łącznie minimum 32 

ECTS; 

4) 3 ECTS za zajęcia Lektura Tekstu Naukowego; 

5) 9 ECTS za seminarium badawcze (3 ECTS na pierwszym roku i 6 ECTS na drugim roku); 

6) 7 ECTS za seminarium magisterskie.  

Praca magisterska może powstać pod kierunkiem dowolnie wybranego promotora zatwierdzonego 

przez Dyrektora Kolegium Artes Liberales. 

 

Łącznie: 79 ECTS 

 


