
Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 
 
 
 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: 
 
a) Konwersatorium I– 30 godzin – 3 ECTS 
b) Konwersatorium II– 30 godzin – 3 ECTS 
c) Warsztaty ze stosowanych badań społecznych – 30 godzin – 3 ECTS  
d) Seminarium doktoranckie opiekuna/promotora – 60 godzin – 2 ECTS 
e) Praktyki zawodowe – 30 godzin – 2 ECTS 
f) dydaktyka szkoły wyższej (organizuje UW) – 15 godzin –5 ECTS  
 
Razem godzin 195, ECTS 19 
 
2. Program roku II studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: 
 

a) Wykład monograficzny 1 – 30 godzin – 3 ECTS 
c) Warsztaty z interpretacji teoretycznej – 30 godzin – 3 ECTS 
d) Seminarium doktoranckie opiekuna/promotora – 60 godzin – 2 ECTS 
e) Praktyki zawodowe – 30 godzin – 2 ECTS 
f) Zajęcia z przedmiotów ogólnych na UW, także na odległość – 60 godzin – 6 ECTS (w 

latach I-II) 
Razem    210,  ECTS   16 
 

3. Program roku III studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: 
 
a) Seminarium doktoranckie prowadzone przez samorząd – 60 godzin – 2 ECTS  
b) Seminarium doktoranckie opiekuna/promotora – 60 godzin – 2 ECTS 
c) Praktyki zawodowe – 30 godzin – 2 ECTS 
d) Zajęcia fakultatywne z listy ISNS – 30 godzin – 3 ECTS (mogą być na latach I-III) 
e) Wydana lub przyjęta do druku publikacja, książka lub czasopismo punktowane – 3 

ECTS 
f) Otwarcie przewodu doktorskiego – 1 ECTS 

Razem:   180  godzin, ECTS    13 
 
   4. Program roku IV studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: 

a) Seminarium doktoranckie opiekuna/promotora – 60 godzin – 2 ECTS 
b) Praktyki zawodowe– 30 godzin – 2 ECTS 
c) Obrona pracy doktorskiej – 1 ECTS 
 

Razem 90 godzin, ECTS   5 
 
 
Razem w programie: 675 godzin 
               55 ECTS 
 
5. Doktoranci, którzy nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub licencjata w zakresie 
socjologii zobowiązani są do zaliczenia zajęć w ISNS i zdania egzaminów z następujących 
przedmiotów: 

a) Podstawy socjologii 



b) Metody badań społecznych 
c) Współczesne teorie socjologiczne 2 

 
6. Egzaminy, o których mowa w § 13  winny być zdane do końca trzeciego roku studiów 
doktoranckich. 
 
7.. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013r.  
 
 
Efekty kształecenia 
 
Przyjęcie opisu kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych w programie 
kształcenia na studiach trzeciego stopnia prowadzonych na Wydziale Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego uwarunkowane jest brakiem 
prawnego określenia odrębnych kategorii i rodzajów efektów kształcenia w tym zakresie 
(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określił szczegółowo efekty kształcenia wyłącznie 
dla studiów pierwszego i drugiego stopnia).  
 
Sformułowanie opisu efektów kształcenia dla studiów doktoranckich odbyło się  
w odniesieniu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla studiów drugiego stopnia na 
kierunku socjologia stosowana i antropogia społeczna (w odniesieniu do rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego), przepisów rozporządzenia MNiSW z 1 września 
2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach 
naukowych (Dz.U. Nr 196, poz. 1169) oraz z uwzględnieniem kwalifikacji trzeciego stopnia 
(zgodnie z definicją MNiSW są to kwalifikacje uzyskane w drodze przewodu doktorskiego 
przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego 
doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki 
określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim 
dyplomem). 
 
W procesie tworzenia programu kształcenia, w tym w określaniu efektów kształcenia oraz 
programu i planów studiów, uwzględnione zostały opinie interesariuszy wewnętrznych oraz 
zewnętrznych, w tym studentów studiów doktoranckich. 
 
Studia trzeciego stopnia prowadzone na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych  
i Resocjalizacji umożliwiają studentom uzyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk 
społecznych (to jest wiedzy na poziomie wyższym niż na studiach magisterskich), zwłaszcza 
socjologiii jej subdyscyplin, a także praktycznych umiejętności potrzebnych dla 
wykonywania zawodu socjologa. 
 
W procesie kształcenia student przygotowywany jest do realizacji pracy naukowej 
ukierunkowanej na napisanie rozprawy doktorskiej. Absolwent studiów doktoranckich 
posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia pracy 
badawczej (samodzielnie i/lub w zespole) oraz dydaktycznej. Posiada kompetencje 
pozwalające na efektywną pracę w szkolnictwie wyższym, instytucjach naukowych, 
przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, organach samorządu lokalnego  
i administracji państwowej. Uczestniczy w życiu społecznym, rozwijając i pogłębiając 
świadomość znaczenia badań socjologicznych dla rozwiązywanie społecznych problemów. 



Posiada umiejętności komunikacyjne pozwalające aktywnie włączaj się w rozój życia 
naukowego. Dostrzega aksjologiczny wymiar pracy badawczej socjologa. Poczuwa się do 
odpowiedzialności w zakresie dbania o zachowanie najwyższych standardów profesjonalnych 
i etycznych.  
 
Kwalifikacje absolwenta dotyczą trzech obszarów: wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych. 
 
 
nazwa kierunku studiów: Socjologia 
poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia 
profil kształcenia: ogólnoakademicki 
symbol 
kierunkowych 
efektów 
kształcenia 

efekty kształcenia odniesienie do obszarowych efektów 
kształcenia 

WIEDZA 
K_W01 posiada zaawansowaną 

wiedzę z zakresu nauk 
społecznych, zwłaszcza z 
zakresu socjologii i jej 
subdyscyplin, z 
uwzględnieniem 
najnowszych osiągnięć nauki 

S3A_W01, S3A_W02 

K_W02 posiada zaawansowaną 
wiedzę  charakterze ogólnym 
oraz znacząco pogłębioną 
wiedzę odnośnie wybranych 
zagadnień w zakresie 
problematyki więzi, struktur 
i instytucji społecznych, 
relacji między nimi  oraz ich 
kontekstu kulturowego 

S3A_W02, S3A_W03, S3A_W04, 
S3A_W07, S3A_W08 

K_W03 posiada zaawansowaną 
wiedzę w zakresie 
wybranych systemów norm i 
reguł związanych z pracą 
socjologa, w tym pogłębioną 
wiedzę na temat pojęć i 
zasad ochrony związanych z 
nią praw autorskich 

S3A_W06, S3A_W09 

K_W04 posiada zaawansowaną 
wiedzę o wybranych 
metodach i narzędziach 
gromadzenia i analizy 
danych stosowanych w 
socjologii. Potrafi je 
zanalizować i krytycznie 
zinterpretować ze względu 
na trafność i rzetelność 

S3A_W05, S3A_W010 



prowadzonych badan 
naukowych. 

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę o 
wartościach, leżących u 
podstaw wyborów 
aksjologicznych, normach i 
regułach prawnych, 
organizacyjnych, moralnych, 
etycznych organizujących 
struktury i instytucje 
społeczne 

S3A_W06, S3A_W07 

K_W06 ma pogłębioną wiedze o 
procesach zamian struktur i 
instytucji społecznych 

S3A_W08 

UMIEJ ĘTNOŚCI 
K_U01 potrafi samodzielnie 

wyjaśniać i interpretować 
zjawiska społeczne (m.in. 
prawne, kulturowe, 
ekonomiczne, polityczne) 
oraz odkrywać i formułować 
zależności (bądź nowych 
aspektów zależności) 
pomiędzy nimi 

S3A_U01 

K_U02 potrafi wykorzystać 
posiadaną wiedzę 
teoretyczną i pozyskiwać 
dane do analizy procesów i 
zjawisk społecznych, 
kulturowych, 
ekonomicznych, 
politycznych i prawnych. 
Potrafi formułować własne 
opinie i oceny 

S3A_U02 

K _U03 potrafi trafnie analizować 
przyczyny i przebieg 
konkretnych procesów i 
zjawisk społecznych 
(kulturowych, 
ekonomicznych, 
politycznych i prawnych), 
formułować własne opinie, 
stawiać oryginalne hipotezy i 
je weryfikować 

S3A_U03 



K_U04 potrafi prognozować procesy 
i zjawiska społeczne 
(kulturowe, ekonomiczne, 
polityczne i prawne) z 
wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i 
narzędzi z zakresu socjologii 
i nauk pokrewnych 

S3A_U04  

K_U05 sprawnie posługuje się 
systemami normatywnymi i 
zasadami etycznymi 
kategorii zawodowych 
właściwych dla socjologów 

S3A_U05 

K_U06 potrafi samodzielnie i 
krytycznie korzystać z 
posiadanej wiedzy, w tym 
analizować określone 
zjawiska społeczne, ich 
przyczyny oraz 
konsekwencje 

S3A_U06, S3A_U08  

K_U07 Potrafi samodzielnie 
zaproponować rozwiązanie 
danego problemu (w tym 
rozwiązania autorskie, 
niestandardowe) i potrafi w 
tym celu zastosować 
odpowiednie procedury 
metodologiczne   

S3A_U04  S3A_U07 

K_U09 posiada umiejętność 
prezentowania treści z 
zakresu socjologii i nauk 
pokrewnych wformie prac 
pisemnych oraz publicznych 
prelekcji, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć 
teoretycznych i innych 
źródeł 

S3A_U09, S3A_U10 

K_U11 posiada umiejętności 
językowe w zakresie 
dziedzin i dyscypliny 
naukowej właściwe dla 
kwalifikacji III stopnia (w 
tym wymagane do zaliczenia 
egzaminu doktorskiego z 
wybranego języka 
nowożytnego) 

S3A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 potrafi wyznaczać i 

hierarchizować cele 
S3A_K01, S3A_K02 



dotyczące projektowania i 
realizacji projektów 
badawczych i/lub 
społecznych 

K_K02 ma kompetencje 
umożliwiające prowadzenie 
samodzielnej działalności 
naukowej oraz prowadzenia 
(samodzielnie lub w zespole) 
badań naukowych w 
ramach projektów 
badawczych 

S3A_K02 

K_K03 potrafi wskazać i 
zdefiniować najważniejsze 
działania służące realizacji 
określonych zadań 
sformułowanych przez siebie 
lub innych 

S3A_K04 

K_K04 potrafi w sposób 
profesjonalny, rzetelniy i 
etyczny podchodzić do 
zadań związanych z 
zawodem socjologa 

S3A_K06, S3A_K07 

K_K05 posiada 
świadomośćodpowiedzialnoś
ci za komunikowanie się ze 
społeczeństwem w zakresie 
propagowania wyników 
badań naukowych 

S3A_K04, S3A_K06 

K_K06 potrafi samodzielnie i 
krytycznie uzupełniać 
wiedzę nabytą wiedzę i 
umiejętności w wymiarze 
interdyscyplinarnym 

S3A_K05 

 
 
 
 


