
Harmonogram stacjonarnych studiów doktoranckich (w języku polskim) 

I rok 
 

Nazwa przedmiotu (status przedmiotu) Liczba 

godzin 

Forma zaliczenia Punkty 

ECTS 

Semestr  

Paradygmaty teoretyczne nauk społecznych (obowiązkowy) [cały rok] 30 Egzamin 3 1 i 2 

Metody badań ilościowych (obowiązkowy) [cały rok] 15 Egzamin 2 1 

Metody badań jakościowych (obowiązkowy) [cały rok] 15 Egzamin 2 2 

Proseminarium doktorskie – odrębne dla poszczególnych dyscyplin (obowiązkowy)  

[3 grupy] 

15 Zal. 1 1 

Seminarium doktorskie – prowadzone przez opiekunów naukowych i promotorów (w sali 

+ możliwość e-learningu) (zajęcia do wyboru) 

15  Zal. 1 2 

Dydaktyka ogólna [cały rok] 15 Zal. na  ocenę 2 1 

Metodyka nauczania w szkole wyższej (w sali + e-learning) [2 grupy] 24  Zal. na ocenę 4 2 

Praktyki dydaktyczne (min. 10 godz. rocznie)1 Min. 10 Zal.  1  2 

Własna praca badawcza związana z przygotowaniem rozprawy doktorskiej*  1 i 2 

Razem punkty ECTS 16  

Do zaliczenia I roku studiów konieczne jest2: 

 Uzyskanie co najmniej 16 pkt. ECTS. 

 Zdanie egzaminu i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich wpisem do karty egzaminacyjnej. 

 Odbycie praktyk dydaktycznych w wymiarze nie mniej niż 10 i nie więcej niż 90 godz. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyk. 

 Nawiązanie współpracy z opiekunem naukowym. Opiekuna naukowego ustala Dziekan na wniosek doktoranta. 

 *W ramach własnej pracy badawczej związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej: przedstawienie koncepcji rozprawy doktorskiej 

zaakceptowanej przez opiekuna naukowego, udokumentowany udział w przynajmniej jednej konferencji naukowej. 

 Złożenie sprawozdania z przebiegu prac badawczych i aktywności naukowej w danym roku akademickim, zaakceptowanego przez opiekuna 

naukowego. 

 Termin złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określają szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich i harmonogram organizacji 

roku akademickiego ustalony przez Rektora UW. 

 

 

 
                                                 
1 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenie w ich prowadzeniu, w tym przygotowywanie lub uczestniczenie w przygotowywaniu zajęć e-learningowych, 

w obecności opiekuna naukowego, promotora lub innego doświadczonego nauczyciela akademickiego.. 
2 Do zaliczenia kolejnych lat studiów bierze się pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu studiów doktoranckich. 



II rok 
Nazwa przedmiotu Liczba 

godzin 

Forma 

zaliczenia 

Punkty 

ECTS 

Semestr  

Nauki o polityce: Teorie polityki (obowiązkowy) [1 grupa] 

Nauki o polityce publicznej: Teorie welfare state (obowiązkowy) [1 grupa] 

Nauki o bezpieczeństwie: Nauki o bezpieczeństwie (obowiązkowy) [1 grupa] 

15  Egzamin 2 3 

Nauki o polityce: Metodologia badań stosunków międzynarodowych (obowiązkowy) [1 grupa] 

Nauki o polityce publicznej: Analizy polityki publicznej (obowiązkowy) [1 grupa] 

Nauki o bezpieczeństwie: Teorie nauk o bezpieczeństwie (obowiązkowy) [1 grupa] 

15  Egzamin 2 4 

Przedmioty związane z dyscyplinami naukowymi należącymi do zakresu studiów doktoranckich 

(do wyboru z bieżącej oferty WNPiSM i OGUN)  

Łącznie 

min. 30 
Zal. na  

ocenę 

Łącznie 

min. 4 

3 i/ lub4 

Warsztaty badawcze – metodyka pracy naukowej (do wyboru między 2 grupami) 10  Zal. na  

ocenę 

2 3 

Seminaria doktorskie – prowadzone przez opiekunów naukowych i promotorów (w sali + e-

learning) (do wyboru) 

30  Zal.  2 3 i 4 

Praktyki dydaktyczne (min. 10 godz. rocznie)3 min. 10 Zal.  1 3 i/lub 4 

Własna praca badawcza związana z przygotowaniem rozprawy doktorskiej* - 3 i 4 

Razem punkty ECTS 13 (min)  

Do zaliczenia II roku studiów konieczne jest4: 

 Uzyskanie do końca II roku łącznie co najmniej 29 pkt. ECTS. 

 Zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich wpisem do  karty egzaminacyjnej. 

 Odbycie praktyk dydaktycznych w wymiarze nie mniej niż 10 i nie więcej niż 90 godz. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyk. 

 *W ramach własnej pracy badawczej związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej: przedstawienie zatwierdzonego przez opiekuna 

naukowego/promotora rozwiniętego konspektu rozprawy doktorskiej, przedstawienie fragmentów rozprawy popartych pozytywną opinią 

opiekuna naukowego/promotora, 

-  opublikowanie lub przyjęcie do druku co najmniej jednej noty recenzyjnej lub opracowanie bibliografii tematycznej (pozytywnie 

zaopiniowanej przez opiekuna naukowego/promotora), opublikowanie lub przyjęcie do druku co najmniej jednego artykułu recenzyjnego. 

Publikacja noty lub artykułu recenzyjnego jest dokumentowana kopią publikacji (do wglądu). Przyjęcie do druku potwierdza zaświadczenie od 

redaktora naczelnego czasopisma lub sekretarza redakcji. 

                                                 
3 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenie w ich prowadzeniu, w tym przygotowywanie lub uczestniczenie w przygotowywaniu zajęć e-learningowych, 

w obecności opiekuna naukowego, promotora lub innego doświadczonego nauczyciela akademickiego.  
4 Do zaliczenia kolejnych lat studiów bierze się pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu studiów doktoranckich, także z lat wcześniejszych, o ile na ich podstawie nie uzyskano 

zaliczenia wcześniejszego etapu studiów. 



 Złożenie sprawozdania z przebiegu prac badawczych i aktywności naukowej w danym roku akademickim, zatwierdzonego przez opiekuna 

naukowego/promotora.  

 Termin złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określają szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich i harmonogram organizacji 

roku akademickiego ustalony przez Rektora UW. 

 

 

III rok 
Nazwa przedmiotu Liczba 

godzin 

Forma 

zaliczenia 

Punkty 

ECTS 

Semestr  

Przedmioty związane z dyscyplinami naukowymi należącymi do zakresu studiów 

doktoranckich  (do wyboru z bieżącej oferty WNPiSM i OGUN)  

Łącznie min. 

45 

Zal. na  ocenę Łącznie 

min. 6 

5 i/lub 6 

Seminaria doktorskie – prowadzone przez opiekunów naukowych i promotorów (w sali 

+ e-learning) (do wyboru) 

30 Zal. 2 5 i 6 

Praktyki dydaktyczne (min. 10 godz. rocznie)5 min. 10 Zal.  1 5 i/lub 6 

Własna praca badawcza związana z przygotowaniem rozprawy doktorskiej*   -  

Razem punkty ECTS 9 (min.)  

Do zaliczenia III roku studiów konieczne jest6: 

 Uzyskanie do końca III roku łącznie co najmniej 38 pkt. ECTS. 

 Uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich wpisem do  karty egzaminacyjnej. 

 Odbycie praktyk dydaktycznych w wymiarze nie mniej niż 10 i nie więcej niż 90 godz. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyk. 

 *W ramach własnej pracy badawczej związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej: przedstawienie fragmentów rozprawy popartych 

pozytywną opinią opiekuna naukowego/promotora,  

 Wygłoszenie przynajmniej jednego referatu lub komunikatu na konferencji naukowej, potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez 

organizatora konferencji. 

 Złożenie sprawozdania z przebiegu prac badawczych i aktywności naukowej w danym roku akademickim, zatwierdzonego przez opiekuna 

naukowego/promotora;  

 Termin złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określają szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich i harmonogram organizacji 

roku akademickiego ustalony przez Rektora UW. 

 

 

                                                 
5 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenie w ich prowadzeniu, w tym przygotowywanie lub uczestniczenie w przygotowywaniu zajęć e-learningowych, 

w obecności opiekuna naukowego, promotora lub innego doświadczonego nauczyciela akademickiego.. 
6 Do zaliczenia kolejnych lat studiów bierze się pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu studiów doktoranckich, także z lat wcześniejszych, o ile na ich podstawie nie uzyskano 

zaliczenia wcześniejszego etapu studiów. 



 

                  IV rok   
 

Nazwa przedmiotu Liczba 

godzin 

Forma 

zaliczenia 

Punkty 

ECTS 

Semestr  

Przedmioty związane z dyscyplinami naukowymi należącymi do zakresu studiów 

doktoranckich (do wyboru z bieżącej oferty WNPiSM i OGUN) 

Łącznie 

min. 30 

Zal. na 

ocenę 

Łącznie 

min. 4 

7 i/lub 8 

Seminaria doktorskie – prowadzone przez opiekunów naukowych i promotorów (w sali + e-

learning) (do wyboru) 

30 Zal. 2 7 i 8 

Praktyki dydaktyczne (min. 10 godz. rocznie)7 min. 10 Zal.  1 7 i/lub 8 

Własna praca badawcza związana z przygotowaniem rozprawy doktorskiej* - 7 i 8 

Razem punkty ECTS 7  

Do zaliczenia IV roku studiów konieczne jest8:  

 Uzyskanie do końca IV roku łącznie co najmniej 45 pkt. ECTS. 

 Uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich wpisem do karty egzaminacyjnej. 

 Odbycie praktyk dydaktycznych w wymiarze nie mniej niż 10 i nie więcej niż 90 godz. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyk. 

 *W ramach własnej pracy badawczej związanej z przygotowaniem rozprawy doktorskiej: przedstawienie fragmentów rozprawy popartych 

pozytywną opinią opiekuna naukowego/promotora, opublikowanie lub przyjęcie do druku co najmniej jednego artykułu naukowego (w 

recenzowanym czasopiśmie lub recenzowanej książce). Publikacje potwierdza kopia spisu treści. Przyjęcie do druku potwierdza zaświadczenie od 

redaktora naczelnego czasopisma lub sekretarza redakcji lub – w przypadku książki – redaktora oficyny wydawniczej. 

 Złożenie sprawozdania z przebiegu prac badawczych i aktywności naukowej w danym roku akademickim, zatwierdzonego przez opiekuna 

naukowego/promotora. 

 Termin złożenia wszystkich wymaganych dokumentów określają szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich i harmonogram organizacji 

roku akademickiego ustalony przez Rektora UW. 

 

                                                 
7 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenie w ich prowadzeniu, w tym przygotowywanie lub uczestniczenie w przygotowywaniu zajęć e-learningowych, 

w obecności opiekuna naukowego, promotora lub innego doświadczonego nauczyciela akademickiego. 
8 Do zaliczenia kolejnych lat studiów bierze się pod uwagę tylko osiągnięcia z okresu studiów doktoranckich, także z lat wcześniejszych, o ile na ich podstawie nie uzyskano 

zaliczenia wcześniejszego etapu studiów. 


