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Zgodnie z  uchwałą nr 422 Senatu UŁ 

z dnia 13 maja 2019 r. ze zmianami 

Określenie efektów uczenia się dla  Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych,  odpowiadających charakterystykom 

drugiego stopnia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Kod PRK Efekty uczenia się Kod własny 

w zakresie wiedzy - Doktorant zna i rozumie: 

P8S_WG  
W stopniu zaawansowanym, umożliwiającym weryfikację istniejących 

paradygmatów, aspekty teoretyczne oraz światowe kierunki zmian w zakresie nauk 

społecznych oraz  wiedzę ogólną związaną z dziedzinami pokrewnymi 

SDNS_W01 

P8S_WG  Metodologię badań naukowych z zakresu nauk społecznych oraz kryteria doboru 

właściwych metod badawczych do zakresu prowadzonych badań SDNS_W02 

P8S_WK  Ekonomiczne, etyczne, prawne i społeczne uwarunkowania działalności 

badawczej 
SDNS_W03 

P8S_WK 

Nowoczesne, innowacyjne metody, koncepcje i narzędzia prowadzenia zajęć 

dydaktycznych i upowszechnienia nauki w zakresie dyscypliny wybranej spośród 

dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika, 

psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o 

zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji 

 

 

SDNS_W04 

w zakresie umiejętności - Doktorant potrafi: 

P8S_UW  Analizować i oceniać zjawiska ekonomiczne oraz  procesy społeczne na poziomie 

zaawansowanym w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę  
SDNS_U01 

P8S_UW  
Identyfikować złożone problemy z zakresu nauk społecznych, przeprowadzać 

procesy badawcze i transferować wyniki badań do sfery gospodarczej  

i społecznej 

SDNS_U02 

P8S_UK  

Interpretować osiągane wyniki badawcze, popularyzować posiadaną przez siebie 

wiedzę naukową poprzez upowszechnianie wyników badań własnych, 

uczestniczyć w dyskursie badawczym, w tym również w międzynarodowym 

środowisku naukowym 

SDNS_U03 

P8S_UO  Planować oraz realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze   

w zakresie nauk społecznych 
SDNS_U04 

P8S_UU  
Zgodnie z koncepcją life-long learning dbać o własny rozwój oraz inspirować  

i organizować rozwój innych poprzez przedsięwzięcia dydaktyczne  

z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi edukacyjnych  

SDNS_U05 

P8S_UK Doktorant potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym 

uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym:  
SDNS_U06 

w zakresie kompetencji społecznych – Doktorant jest gotów do:  

P8S_KK  
Obiektywnej i krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny 

naukowej nauk społecznych oraz dokonań i osiągnieć innych osób 
SDNS_K01 
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P8S_KO  

Otwartości na nowe prądy myślowe oraz zaangażowania na rzecz interesu 

publicznego, przyczyniające się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy  

i poszukiwania prawdy 

SDNS_K02 

P8S_KO  
Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy zarówno w obszarze nauki jak  

i praktyki gospodarczej 
SDNS_K03 

P8S_KR  Przestrzegania zasad etyki zawodowej w pracy nauczyciela akademickiego SDNS_K04 

P8S_KR  
Prowadzenia badań naukowych zgodnie z zasadami etyki pracy nauki naukowej  

i przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem uczciwości i rzetelności  
SDNS_K05 

 

 


