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RAMOWY PROGRAM STACJONARNYCH 1 
STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 NAUK SPOŁECZNYCH WNPiSM 
PROGRAM W JĘZYKU POLSKIM 

Nazwa przedmiotu (forma zaliczenia) godz. 
(ECTS) 

semestr 

A.PRZEDMIOTY OGÓLNE (dla wszystkich dyscyplin) – OBOWIĄZKOWE 
(MODUŁ AKADEMICKI) 

1. Paradygmaty teoretyczne nauk społecznych (E) 30 (3) 1 i 2 

2. Metody badań ilościowych (E) 15 (2)  1 

3. Metody badań jakościowych (E) 15 (2) 2 

B. PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI NALE śĄCYMI DO 
ZAKRESU STUDIÓW DOKTORANCKICH – OBOWIĄZKOWE 

 
Nauki o polityce Nauki o polityce 

publicznej 
Nauki o 
bezpieczeństwie 

- - 

1. Teorie polityki (E) 1. Teorie welfare 
state (E) 

1. Nauki o 
bezpieczeństwie (E) 

15 (2) 3 

2. Metodologia badań 
stosunków 
międzynarodowych 
(E) 

2. Analizy 
polityki 
publicznej (E) 

2. Teorie nauk o 
bezpieczeństwie (E) 
 

15 (2) 4 

C. PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI NALE śĄCYMI               
DO ZAKRESU STUDIÓW DOKTORANCKICH – DO WYBORU2 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS W TOKU STUDIÓW: 14 
(w tym max. 6 uzyskanych na zajęciach ogólnouniwersyteckich) 

1. Analiza porównawcza instytucji politycznych (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

2. Aksjonormatywne podstawy ładu politycznego (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

3. Metodologia badań procesów integracji i Unii Europejskiej (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

4. Kryzysy i zarządzanie kryzysowe (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

5. Koncepcje bezpieczeństwa zintegrowanego (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

6. Transformacja modelu polityki społecznej (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

7.  Uwarunkowania polityk publicznych (Zal/Oc) 15(2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

8. Europejski model społeczny (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 

                                                 
1 Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. 
2 Oferta przedmiotów do wyboru moŜe być dostosowywana do zmieniających się potrzeb, a zatem podany 
wykaz jest otwarty. ZróŜnicowana forma zajęć: konwersatoria  (minimalna liczebność grup – 6 osób) lub 
warsztaty (od 4 do 10 osób).  
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bieŜącą 
ofertą 

9. Prawo i instytucje  międzynarodowe (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

10. Teorie stosunków międzynarodowych (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

11. Analiza polityki zagranicznej (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

12. Koncepcje władzy (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

13. Procesy modernizacji w Unii Europejskiej (Zal/Oc) 
      

15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

14. Teorie cywilizacji (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

15. Analiza porównawcza systemów bezpieczeństwa (Zal/Oc) 15 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

D. ZAJĘCIA ROZWIJAJACE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE 
W ZAKRESIE DZIAŁALNOSCI BADAWCZEJ 

Proseminarium doktorskie – odrębne dla poszczególnych dyscyplin (Zal) 15 (1) 1 
Warsztaty badawcze (zajęcia do wyboru) (Zal/Oc) 10 (2) 3 
Seminarium doktorskie – prowadzone przez opiekunów naukowych i 
promotorów (w sali + e-learning) (zajęcia do wyboru) (Zal) 

105 
(7) 

2-8 

E. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE 
Dydaktyka ogólna (Zal/Oc) 15 (2) 1 
Metodyka nauczania w szkole wyŜszej – warsztaty (Zal/Oc)  24 (4) 2 
Seminarium dydaktyczne w zakresie nauk społecznych (przedmiot 
dodatkowy, nieobowiązkowy) (Zal/Oc) 

10 (2) zgodnie z 
bieŜącą 
ofertą 

F. PRAKTYKI ZAWODOWE   
Praktyki dydaktyczne (min. 10 godz. rocznie)3 (Zal) min 40   

(4) 
1-8 

Suma 45 
ECTS 

 

 
 

                                                 
3 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenie w ich prowadzeniu w obecności opiekuna 
naukowego, promotora lub innego doświadczonego nauczyciela akademickiego. Zajęcia dydaktyczne mogą być 
prowadzone takŜe w formie e-learningu.  


