
           

 Plan kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ 
Rok akademicki 2021/2022 

 
 

Rodzaj zajęć 
Kod 

przedmiotu Forma zajęć 
Język 

wykładowy
1
 

Liczba godzin w poszczególnych semestrach Liczba 
godzin  

Forma 
zaliczenia Sem 1 Sem 2 Sem 3  Sem 4 Sem 5  Sem 6 Sem 7 Sem 8 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE – 156 godz. 
  

 

Zajęcia integracyjne
 

0000-DSW037 warsztat 
polski lub 
angielski 

4        4 zaliczenie 

Etyczne i prawne aspekty badań 
naukowych 1 

2 
0000-DDW001 
0000-DDW002 

wykład  
polski i 

angielski 
12 

 
           12 

zaliczenie 

Etyczne i prawne aspekty badań 
naukowych 2  

0000-DSK056 konwersatorium  
polski lub 
angielski 

8        8 
zaliczenie 

Finansowanie nauki i transfer 
wiedzy  1 

2 
0000-DDW003 
0000-DDW004 

wykład  
 

polski i 
angielski 

8        8 
zaliczenie 

Finansowanie nauki i transfer 
wiedzy  2  

0000-DSW040 warsztaty  
 

polski lub 
angielski 

 12       12 
zaliczenie 

Dydaktyka szkoły wyższej 1
2 0000-DDW005 

0000-DSW006 
wykład  

 
polski i 

angielski 
 8 

 
           8 

zaliczenie 

Dydaktyka szkoły wyższej 2 0000-DSW041 
warsztat  

 
polski lub 
angielski 

 12       12 
zaliczenie 

Projektowanie badań  
w naukach społecznych  

0000-DSK057 
0000-DSK058 

konwersatorium 
polski i 

angielski 
16        16 

egzamin 

Przegląd literatury  
w badaniach naukowych

 0000-DSK059 konwersatorium 
polski lub 
angielski 

8        8 
zaliczenie 

Przygotowanie tekstów 
naukowych 

 

 
0000-DSK060 konwersatorium 

polski lub 
angielski 

 26       26 
zaliczenie 

Narzędzia organizacji pracy 
naukowej 

 

 
0000-DSW001 warsztaty 

polski lub 
angielski 

14              14 
zaliczenie 

Interdyscyplinarne seminarium 
doktorantów (postęp realizacji 
doktoratu)  

0000-DSS001 
0000-DSS002 

seminarium 
polski i 

angielski 
 14    14   28 

zaliczenie 

Razem: 
 

   78 64    14   156  



 
 

             

 
ZAJĘCIA DO WYBORU – 84 godz.,  
Doktorant ma obowiązek: 1) zrealizowania 84  godziny zajęć do wyboru, 2) uczestniczenia w co najmniej jednym kursie z każdego bloku. 
Można uczestniczyć w większej liczbie zajęć. Doktorant wybiera kursy i realizuje je w semestrach III-VII zgodnie z ofertą kursów na dany rok. Przedmioty realizowane są 
w języku polskim lub angielskim. Kurs jest uruchamiany jeśli zapisze się na niego min. 5 osób. 

 

 

Rodzaj zajęć 
Kod 

przedmiotu 
Forma zajęć 

Język 
wykładowy 

Sem 1 Sem 2 
Doktorant wybiera kursy i realizuje je w 
semestrach 3-7 zgodnie z ofertą kursów 

na dany rok 
Sem 8 

Liczba 
godzin 

 

Blok 1 –  Wiedza specjalistyczna  (sem. 3-7) 

Współczesne problemy 
badawcze w dyscyplinie 
naukowej (osiem dyscyplin – 
zaawansowany wykład z 
dyscypliny) 

0000-DSK061 
0000-DSK062 
0000-DSK063 
0000-DSK064 
0000-DSK065 
0000-DSK066 
0000-DSK067 
0000-DSK068 

konwersatorium 
polski lub 
angielski 

  14  14 zaliczenie 

Wykłady wskazane w danym 
roku (visiting professors/zajęcia 
zaproponowane przez 
wykładowców UŁ/ŁTN 

4
 

0000-DSW042 
0000-DSW035 
0000-DSW036 

wykład 
polski lub 
angielski 

  

14 

 

14 
zaliczenie 

Doktoranci – doktorantom 
(interdyscyplinarne seminarium) 

0000-DSS003 wykład 

polski lub 

angielski 

    

14 

 

8 
zaliczenie 

Blok 2 – Warsztat badacza (sem. 3-7) 

Metody badań jakościowych  
w badaniach społecznych 

3 
0000-DSK069 
0000-DSK070

 konwersatorium 
polski i 

angielski 
  

20 
 

20 
zaliczenie 

Zaawansowane metody badań 
jakościowych w wybranej 
dyscyplinie 

0000-DSK071 konwersatorium 
polski lub 
angielski 

  
8 

 
8 

zaliczenie 

Metody badań ilościowych  
w badaniach społecznych

3 
0000-DSK072 
0000-DSK073

 konwersatorium 
polski i 

angielski 
  

20 
 

20 
zaliczenie 

Zaawansowane metody badań 
ilościowych w wybranej 
dyscyplinie 

0000-DSK074 konwersatorium 
polski lub 
angielski 

  
8 

 
8 

zaliczenie 

Metodologia nauk społecznych – 
podejście filozoficzne  

0000-DSK075 konwersatorium 
polski  lub 
angielski 

  
14 

 
14 

zaliczenie 



Rozprawa doktorska – 
wymagania i ocena (analiza 
przykładów)  

0000-DSK076 konwersatorium 

polski lub 

angielski 

    

14 

 

14 
zaliczenie 

Metody  modelowania 
przestrzennego i społecznego 

0000-DSK077 konwersatorium 

polski lub 

angielski 

  14  

14 
zaliczenie 

Blok 3 – Kompetencje miękkie 

Wystąpienia publiczne w 
środowisku akademickim  
(sem. 3-7) 

0000-DSK078 konwersatorium 
polski lub 
angielski 

  14  
14 zaliczenie 

Academic English  
(sem. 3-6) 

0000-DSW038 lektorat 
angielski   28   

28 zaliczenie 

Coaching kariery naukowej  
(sem. 3-4) 

0000-DSW043 warsztat 
polski lub 
angielski   

14     14 
zaliczenie 

Stres w pracy naukowej  
(sem. 3-7) 

0000-DSK079 konwersatorium 
polski lub 
angielski 

  14  14 
zaliczenie 

Funkcjonowanie 
wielokulturowego zespołu 
naukowego (sem. 3-7) 

0000-DSK080 konwersatorium 
polski lub 
angielski 

  14  14 
zaliczenie 

SEMINARIUM  
UCZEŃ-
MISTRZ

5
 

Seminarium 
doktoranckie 
z promotorem 

0000-DSS011 
0000-DSS021 
0000-DSS031 
0000-DSS041 
0000-DSS051 
0000-DSS061 
0000-DSS071 
0000-DSS081 

seminarium 
polski lub 
angielski 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 zaliczenie 

Tutorial  
z mistrzem 

0000-DST030 
0000-DST040 
0000-DST050 
0000-DST060 
0000-DST070 

seminarium 
polski lub 
angielski 

  10 10 10 10 10  50 zaliczenie 

Praktyka dydaktyczna 
6
 

0000-DSP041 
0000-DSP061 
0000-DSP081 

samodzielne 
prowadzenie/ 
uczestniczenie

 

  
polski i  

angielski 
    60 60 60 180 zaliczenie 

Zajęcia/praktyka dydaktyczna 370/180 
 

          
 

          

  1 Język polski lub angielski – język wykładowy zależy od składu grupy (udział doktorantów z zagranicy); język polski i angielski – zajęcia mogą być realizowane zarówno  
w języku polskim jak i angielskim. 



2 Etyczne i prawne aspekty badań naukowych/ Finansowanie nauki i transfer wiedzy  / Dydaktyka szkoły wyższej – wykłady prowadzone są dla wszystkich Szkół Doktorskich 
UŁ. Konwersatorium i warsztaty to zajęcia tylko dla Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ. 
3 Metody jakościowe w badaniach społecznych/ Metody ilościowe w badaniach społecznych – konwersatorium 20 godz. to zajęcia wspólne dla wszystkich doktorantów 
SDNS (wszystkie dyscypliny).  Zaawansowane metody badań ilościowych w wybranej dyscyplinie - 8 godz.-  zajęcia dla dyscyplin. 
4 Wykłady wskazane w danym roku akademickim (visiting professors/zajęcia zaproponowane przez wykładowców UŁ/ŁTN) – Doktorant może uczestniczyć w zajęciach  
prowadzonych w innych Szkołach Doktorskich UŁ. Wybór zajęć dokonywane jest w porozumieniu z promotorem. Zajęcia te muszą służyć poszerzaniu wiedzy lub rozwijaniu 
kompetencji niezbędnych w pracy naukowej doktoranta.  
5 W ramach seminarium uczeń -mistrz przewidziano: 20 godz./rok z promotorem + 20 godz./rok z tutorem.  Spotkania tutoringowe uzgodnione z promotorem, mogą być 

zainicjowane samodzielnie przez doktoranta (spotkania indywidualne) lub zrealizowane podczas zorganizowanych wykładów, seminariów gościnnych, webinarów  itp. 

Celem przyjętego rozwiązania jest aktywizacja akademicka doktorantów, poszukiwanie wydarzeń, nawiązywanie krajowej i międzynarodowej relacji i współpracy. Wszystkie 

spotkania muszą być udokumentowanie na karcie kursu, której wzór doktorant otrzymuje. W przypadku braku możliwości otrzymania potwierdzenia od tutora, udział          

w seminarium uczeń-mistrz potwierdza promotor. 
6 Doktorant może realizować praktyki dydaktyczne w formie samodzielnego prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć od II roku kształcenia,                      

min 10 – max 60 godz. rocznie. 

 

 

 


