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SOCJOLOGIA studia doktoranckie (WS-R-SO) – 2013/14
Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
Ogólnoakademicki
Studia stacjonarne
Stopień naukowy doktora nauk społecznych w dziedzinie socjologia
Na studiach doktoranckich dla uzyskania stopnia naukowego doktora:
120
8
Nauki Społeczne
Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina naukowa: socjologia
Uchwała Senatu UKSW nr 80.2011 określa misję Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
„Zgodnie z ideą universités scientiarum Uniwersytet kształci w zakresie nauk humanistycznospołecznych, teologicznych i matematyczno-przyrodniczych, dążąc do poszerzania obszaru badań
o nowe dziedziny. Jednocześnie zapewnia rozwój rozmaitych dyscyplin w obrębie tych dziedzin, a
także dyscyplin tworzących się na ich pograniczu zgodnie z postępem nauki i rozwojem kultury
oraz potrzebami społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy. Takie ukształtowanie
programu studiów wynikającego z misji Uniwersytetu otwiera, zgodnie z nauczaniem Kościoła,
przestrzeń dla spotkania nauki i wiary oraz przygotowuje absolwentów do uczestnictwa w dialogu
międzykulturowym. Dziedzictwo Uniwersytetu zobowiązuje do kształcenia elit świeckich i
duchownych, wyróżniających się wiedzą i przygotowanych do odpowiedzialnego pełnienia
obowiązków w społeczeństwie, a także w Kościele".
Socjologia jako kierunek studiów doktoranckich ma za zadanie kształcenie w zakresie nauk
społecznych z elementami nowych technik i metod badawczych jako kierunek studiów
doktoranckich mają za zadanie kształcenie w zakresie nauk społecznych z elementami nowych
technik i metod badawczych
Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w szkolnictwie wyższym i w jednostkach
naukowo-badawczych.
Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie wyższym, instytucjach naukowobadawczych, administracji państwowej, organizacjach pozarządowych

Wymagania wstępne(oczekiwane
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nauczycieli
akademickich
stanowiących
minimum kadrowe do
liczby studiujących
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badawczej w
odpowiednim obszarze
wiedzy – w przypadku
studiów prowadzących
do uzyskania dyplomu
doktorskiego

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk

Do studiów trzeciego stopnia wymagany jest dyplom magistra
Uchwała Senatu UKSW
dr hab. Tadeusz Bąk (socjologia)
prof. dr hab. Jarosław Koral (socjologia)
prof. dr hab. Władysław Majkowski (socjologia)
prof. dr hab. Henryk Skorowski (socjologia)
dr hab. Krzysztof Wielecki (socjologia)
prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (socjologia)
prof. dr hab. Sławomir Zaręba (socjologia)
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Obejmuje ona trzy rodzaje badań, a mianowicie badania podstawowe (prace teoretyczne i
eksperymentalne, w zasadzie nieukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań
praktycznych) i stosowane (prace badawcze służące podejmowane w celu zdobyciu nowej
wiedzy, mającej konkretne zastosowania praktyczne) oraz prace rozwojowe (polegające na
zastosowaniu wykorzystaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych rozwiązań). Badania
podstawowe
umożliwiają wdrażanie w siatce dydaktycznej projektów podstawowych
ukierunkowanych oraz efektów badań „czystych”. „Czyste” badania podstawowe prowadzone są
na kierunku socjologia z myślą o postępie wiedzy, bez nastawienia na osiąganie długofalowych
korzyści ekonomicznych czy społecznych i bez czynienia zdecydowanych wysiłków w celu
zastosowania wyników badań do rozwiązywania problemów o charakterze praktycznym lub w
celu przekazania wyników do sektorów zajmujących się ich zastosowaniem, natomiast badania
podstawowe ukierunkowane prowadzone są z nastawieniem na to, że w ich wyniku powstanie
szeroka baza wiedzy, która będzie mogła stanowić podstawę rozwiązywania problemów lub
wykorzystywania możliwości zarówno istniejących, jak i przewidywanych.
Praktyki doktoranckie w formie prowadzonych zajęć nie mogą być mniejsze niż 10 godzin i nie
większe niż 90 godzin rocznie. Łączny wymiar godzin praktyk wynosi 120 godzin w trakcie
trwania studiów doktoranckich. Praktyki doktoranckie odbywają się po kontrolą promotorów i
Kierownika Studiów Doktoranckich. Praktyki doktoranckie posiadają formę zajęć dydaktycznych

Sumaryczne wskaźniki (punkty ECTS)
charakteryzujące program studiów

Nazwa
przedmiotu/moduł
kształcenia

I rok studiów
Metody i techniki
prowadzenia zajęć
dydaktycznych w
szkole wyższej
Seminarium
doktorskie

i uczestnictwa w projektach badawczych pod kierownictwem promotora.
liczba punktów ECTS jaką
60
student musi uzyskać na
zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich
liczba punktów ECTS jaką
16
student musi uzyskać w
ramach zajęć z zakresu nauk
podstawowych (wykłady
monograficzne)

Symbol efektu
kształcenia
(należy wymienić
wszystkie EK, jakie
student uzyska po
zaliczeniu
przedmiotu)

Nr
semestru

Opis planu studiów
Liczba
Liczba Forma zajęć
ECTS
godzin

SD_S_K_W01
SD_S_K_W09
SD_S_K_U04
SD_S_K_U03
SD_S_K_K01
SD_S_K_K04
SD_S_K_W01
SD_S_K_W07
SD_S_K_W08
SD_S_K_W09

I

4

30

I i II

6

60

Sposób sprawdzenia efektów
kształcenia

Obowiązkowy
TAK / NIE

Do wyboru
TAK / NIE

wykład

zaliczenie na ocenę

tak

nie

seminarium

zaliczenia na ocenę

tak

tak

Wykład
monograficzny
wydziałowy
Praktyki
dydaktyczne

SD_S_K_U03;
SD_S_K_U05
SD_S_K_U06
SD_S_K_U07
SD_S_K_U08
SD_S_K_K02
SD_S_K_K03
SD_S_K_K04
SD_S_K_K02
SD_S_K_K03
SD_S_K_K04
SD_S_K_K06
SD_S_K_W03
SD_S_K_W04
SD_S_K_U01
SD_S_K U02
SD_S_K_K01
SD_S_K_K03
SD_S_K_W01
SD_S_K_W03
SD_S_K_U01;
SD_S_K_U06
SD_S_K_K01
SD_S_K_K05

II

4

30

wykład

zaliczenia na ocenę

tak

nie

II

4

30

praktyki

zaliczenie

tak

tak

I i II

6

60

seminarium

zaliczenia na ocenę

tak

tak

II rok studiów
Seminarium
doktorskie

SD_S_K_W01
SD_S_K_W07
SD_S_K_W08
SD_S_K_W09
SD_S_K_U03
SD_S_K_U05
SD_S_K_U06
SD_S_K_U07
SD_S_K_U08
SD_S_K_K02
SD_S_K_K03
SD_S_K_K04

Wykład
monograficzny
wydziałowy
Praktyki
dydaktyczne

SD_S_K_K02
SD_S_K_K03
SD_S_K_K04
SD_S_K_K06
SD_S_K_W02
SD_S_K_W03
SD_S_K_U01
SD_S_K_U02
SD_S_K_K03
SD_S_K_K04
SD_S_K_W01
SD_S_K_W03
SD_S_K_U01;
SD_S_K_U06
SD_S_K_K01
SD_S_K_K05

I

4

30

wykład

Zaliczenia na ocenę

tak

nie

II

4

30

praktyki

zaliczenie

tak

tak

I

4

30

wykład

Zaliczenia na ocenę

tak

nie

I i II

6

60

seminarium

zaliczenia na ocenę

tak

tak

III rok studiów
Wykład
monograficzny
wydziałowy
Seminarium
doktorskie

SD_S_K_W02
SD_S_K_W03
SD_S_K_U01
SD_S_K_U02
SD_S_K_K03
SD_S_K_K04
SD_S_K_W01
SD_S_K_W07
SD_S_K_W08
SD_S_K_W09
SD_S_K_U03
SD_S_K_U05
SD_S_K_U06
SD_S_K_U07
SD_S_K_U08
SD_S_K_K02
SD_S_K_K03
SD_S_K_K04
SD_S_K_K02
SD_S_K_K03

Praktyki
dydaktyczne

IV rok studiów
Wykład
monograficzny
wydziałowy
Seminarium
doktorskie

Praktyki
dydaktyczne

SD_S_K_K04
SD_S_K_K06
SD_S_K_W01
SD_S_K_W03
SD_S_K_U01
SD_S_K_U06
SD_S_K_K01
SD_S_K_K05
SD_S_K_W02
SD_S_K_W03
SD_S_K_U01
SD_S_K_U02
SD_S_K_K03
SD_S_K_K04
SD_S_K_W01
SD_S_K_W07
SD_S_K_W08
SD_S_K_W09
SD_S_K_U03
SD_S_K_U05
SD_S_K_U06
SD_S_K_U07
SD_S_K_U08
SD_S_K_K02
SD_S_K_K03
SD_S_K_K04
SD_S_K_K02
SD_S_K_K03
SD_S_K_K04
SD_S_K_K06
SD_S_K_W01
SD_S_K_W03
SD_S_K_U01
SD_S_K_U06
SD_S_K_K01
SD_S_K_K05

II

4

30

praktyki

zaliczenie

tak

tak

I

4

30

wykład

Zaliczenia na ocenę

tak

nie

I i II

6

60

seminarium

zaliczenia na ocenę

tak

tak

I

4

30

praktyki

zaliczenie

tak

tak

