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Rodzaj zajęć 
Kod 
przedmiotu 

Forma zajęć 
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 WSPÓLNE – 120 godz.                       

Problemy współczesnego świata z perspektywy 
nauk społecznych 

0000-DSK004, 
0000-DSK010 

konwersatorium 15 15             30 zaliczenie 

Etyczne i prawne aspekty badań naukowych 0000-DSK011 konwersatorium   15             15 zaliczenie 

Współczesna filozofia 0000-DSK005 konwersatorium 15               15 zaliczenie 

Podstawy logiki 0000-DSK012 konwersatorium   15             15 zaliczenie 

Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych 0000-DSK006 konwersatorium 15               15 egzamin 

Narzędzia organizacji pracy naukowej 0000-DSW001 warsztaty 15               15 zaliczenie 

Dydaktyka i dzielenie się wiedzą 0000-DSK013 konwersatorium   15             15 zaliczenie 

MODUŁ DYSCYPLINY – 90 godz.                       

Moduł 1        Nauki socjologiczne                       

Współczesna teorie socjologiczne I 0000-DSK027 konwersatorium     15           15 zaliczenie 

Współczesna teorie socjologiczne II 0000-DSK028 konwersatorium       15         15 egzamin 

Edycja tekstu naukowego/Scientific Writing 0000-DSK029 konwersatorium     15           15 zaliczenie 

Metody jakościowe badań społecznych   0000-DSK030 konwersatorium     15           15 zaliczenie 

Metody ilościowe badań społecznych 0000-DSK031 konwersatorium       15         15 zaliczenie 

Problemy kultury współczesnej w perspektywie 
socjologicznej 

0000-DSK032 konwersatorium       15         
15 

zaliczenie 

Moduł 2        Ekonomia i finanse                       

Konwersatorium z mikroekonomii/Konwersatorium 
z finansów 

0000-DSK002, 
0000-DSK056 

konwersatorium 30               
30 

egzamin 

Konwersatorium z makroekonomii/Konwesatorium 
z finansów 

0000-DSK014, 
0000-DSK057 

konwersatorium   30             
30 

zaliczenie 

Metody ilościowe w ekonomii i finansach 0000-DSK033 konwersatorium     30           30 zaliczenie 

Moduł 3        Nauki prawne                        

Metody prowadzenia badań naukowych w procesie 
przygotowywania pracy doktorskiej z zakresu nauk 
prawnych 

0000-DSK003 konwersatorium 15               
15 

zaliczenie 

Aktywne metody nauczania prawa 0000-DSK017 konwersatorium   15             15 zaliczenie 



Argumentacja prawnicza 0000-DSK034 konwersatorium     15           15 egzamin 

Komparatystyka prawnicza 0000-DSK035 konwersatorium     15           15 zaliczenie 

Wykorzystanie programów komputerowych w 
badaniach nad prawem 

0000-DSK036 konwersatorium     15           
15 

zaliczenie 

Sztuka prowadzenia wykładów z zakresu prawa w 
praktyce 

0000-DSK037 konwersatorium       15         
15 

zaliczenie 

Moduł 4        Pedagogika                       

Współczesna pedagogika 
0000-DSK018, 
0000-DSK038, 
0000-DSK041 

konwersatorium   15 15 15         
45 

zal/zal/ 
egzamin 

Projektowanie i realizacja badań naukowych w 
pedagogice 

0000-DSK019 konwersatorium   15             
15 

zaliczenie 

Prezentacja wyników badań – konstrukcja tekstu 
naukowego i wystąpienia konferencyjnego  

0000-DSK039 konwersatorium     15           
15 

zaliczenie 

Metody badań jakościowych i ilościowych w 
pedagogice 

0000-DSK040 konwersatorium     15           
15 

zaliczenie 

Moduł 5        Psychologia                         

Współczesna psychologia 
0000-DSK020, 
0000-DSK042, 
0000-DSK045 

konwersatorium   15 15 15         
45 

zal/zal/ 
egzamin 

Projektowanie i realizacja badań naukowych w 
psychologii 

0000-DSK021 konwersatorium   15             
15 

zaliczenie 

Prezentacja wyników badań – konstrukcja tekstu 
naukowego i wystąpienia konferencyjnego  

0000-DSK043 konwersatorium     15           
15 

zaliczenie 

Zaawansowane metody analizy statystycznej 0000-DSK044 konwersatorium     15           15 zaliczenie 

Moduł 6     Geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

                   
  

 

Aplikowanie o projekty naukowe i ich realizacja 0000-DSK007 konwersatorium 15               15 zaliczenie 

Przygotowanie artykułu naukowego z zakresu 
geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki 
przestrzennej  

0000-DSK022 konwersatorium   15             15 zaliczenie 

Geografia człowieka. Geneza i współczesne 
orientacje teoretyczno-metodologiczne 

0000-DSK023 konwersatorium   15             15 egzamin 

Bazy danych przestrzennych  0000-DSK046 konwersatorium     15           15 zaliczenie 

GIS w analizie przestrzennej 0000-DSK047 konwersatorium     15           15 zaliczenie 

Łódź i region łódzki – geneza i procesy rozwoju 0000-DSK048 konwersatorium       15         15 zaliczenie 



Moduł 7        Nauki o zarządzaniu i jakości                       

Rozwój teorii organizacji  0000-DSK008 konwersatorium 15         egzamin 

Współczesne problemy zarządzania organizacjami 0000-DSK024 konwersatorium 
 

15             30 zaliczenie 

Współczesne problemy rachunkowości i zarządzania 
finansami przedsiębiorstw 

0000-DSK049 konwersatorium     15           15 zaliczenie 

Metodologia badań naukowych w naukach o 
zarządzaniu i jakości 

0000-DSK050 konwersatorium     15           15 zaliczenie 

Przygotowanie publikacji i wystąpień naukowych 0000-DSK025 konwersatorium   15             15 zaliczenie 

Metody analizy danych i interpretacji uzyskanych 
wyników 

0000-DSK051 
   
konwersatorium 

      15         
15 

zaliczenie 

Moduł 8        Nauki o polityce i administracji                       

Pozyskiwanie grantów badawczych 0000-DSK009 konwersatorium 15               15 zaliczenie 

Prezentacja wyników badań – konstrukcja tekstu 
naukowego i wystąpienia konferencyjnego  

0000-DSK026 konwersatorium   15             
15 

zaliczenie 

Współczesne systemy polityczne. Struktury, 
procesy, zmiany. (Podstawowe problemy politologii) 

0000-DSK052 konwersatorium     15           
15 

egzamin 

Kształtowanie wizerunku i komunikacja 
interpersonalna 

0000-DSK053 konwersatorium     15           
15 

zaliczenie 

Metodologia  badań w naukach o polityce 0000-DSK054 konwersatorium     15           15 zaliczenie 

Regionalizm i współczesne procesy integracyjne. 
(Podstawowe problemy obecne w nauce o 
stosunkach międzynarodowych) 

0000-DSK055 konwersatorium       15         
15 

 
zaliczenie 

SEMINARIUM DOKTORSKIE (w dyscyplinie) – 240 
godz.  

0000-DSS010 
0000-DSS020 
0000-DSS030 
0000-DSS040 
0000-DSS050 
0000-DSS060 
0000-DSS070 
0000-DSS080 

seminarium 30 30 30 30 30 30 30 30 240 zaliczenie 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE – 75 godz. (do wyboru 5 
wykładów z oferty na cykl kształcenia, sem 3-7, 
każde zajęcia po 15 godz.) 

       15 15 15 15 15   75 
 

Metoda biograficzna, teoria i praktyka 0000-DSW002 konwersatorium                   zaliczenie 

Krytyczna analiza dyskursu 0000-DSW003 konwersatorium                   zaliczenie 

Wykluczenie i marginalizacja społeczna 0000-DSW004 konwersatorium                   zaliczenie 



Miasto jako laboratorium procesów społecznych 0000-DSW005 konwersatorium                   zaliczenie 

Główne nurty ekonomii 0000-DSW006 konwersatorium                   zaliczenie 

Współczesna gospodarka światowa 0000-DSW007 konwersatorium                   zaliczenie 

Rozwój zrównoważony 0000-DSW008 konwersatorium                   zaliczenie 

Przygotowanie i realizacja projektów 0000-DSW009 konwersatorium                   zaliczenie 

Modele ekonomiczne 0000-DSW010 konwersatorium                   zaliczenie 

Metodologia badań społecznych 0000-DSW011 konwersatorium                   zaliczenie 

Humanistyczne, krytyczne i jakościowe rozumienie 
świata społecznego 

0000-DSW012 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Podstawy politycznego zobowiązania 0000-DSW013 konwersatorium                   zaliczenie 

Teoretyczne i filozoficzne problemy w sądowym 
stosowaniu prawa 

0000-DSW014 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Methodology and Legal Research. Common Law 
Perspective 

0000-DSW015 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Neuronauka i neuropsychologia 0000-DSW016 konwersatorium                   zaliczenie 

Zdrowie człowieka i jego zagrożenia – perspektywa 
psychologiczna 

0000-DSW017 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Bliskie relacje – perspektywa psychologiczna 0000-DSW018 konwersatorium                   zaliczenie 

Psychologiczne koncepcje rozwoju kariery 0000-DSW019 konwersatorium                   zaliczenie 

Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej 0000-DSW020 konwersatorium                   zaliczenie 

Kartografia współczesnej myśli pedagogicznej  0000-DSW021 konwersatorium                   zaliczenie 

Mikrohistoria, psychohistoria, humanistyka 
afirmatywna a perspektywy badań historyczno-
pedagogicznych 

0000-DSW022 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Samotność i osamotnienie w perspektywie 
interdyscyplinarnej 

0000-DSW023 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Dysproporcje przestrzenne w rozwoju społeczno-
gospodarczym świata i Polski 

0000-DSW024 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Podstawy kształtowania i ochrony krajobrazu 
kulturowego 

0000-DSW025 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Struktury i procesy kształtujące przestrzeń 
metropolitalną 

0000-DSW026 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Społeczne i kulturowe uwarunkowania przemian 
przestrzennych 

0000-DSW027 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Kulturowe uwarunkowania zachowań 0000-DSW028 konwersatorium                   zaliczenie 



organizacyjnych 

Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia w 
zarządzaniu współczesnymi organizacjami 

0000-DSW029 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Marketingowa perspektywa  świata organizacji 0000-DSW030 konwersatorium                   zaliczenie 

Bezpieczeństwo państw współczesnych 0000-DSW031 konwersatorium                   zaliczenie 

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych –  
badania, instytucje, główne kierunki 

0000-DSW032 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

International Relations Theories and Japan’s Foreign 
Policy 

0000-DSW033 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Interakcje między kulturą popularną i stosunkami 
międzynarodowymi. 

0000-DSW034 konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Wykłady gościnne/Wykłady w ŁTN* 
0000-DSW035, 
0000-DSW036 

konwersatorium                 
  

zaliczenie 

Praktyka dydaktyczna** 

0000-DSP041 
0000-DSP061 
0000-DSP081 

samodzielne 
prowadzenie/ 
uczestniczenie  

      60   60   60 180 zaliczenie 

ŁĄCZNIE W CAŁYM CYKLU         

Zajęcia/praktyka dydaktyczna    525  180  

 
 

      
 

   
 Obowiązkowe szkolenie BHP do 30.11  

      
 

   
 

 

 

      

 

     * Zajęcia fakultatywne mogą być realizowane także w formie wykładów gościnnych prowadzonych przez osoby zaproszone z kraju albo 
zagranicy lub w formie Wykładów dla doktorantów organizowanych przez ŁTN. 
** 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 

 

 


