
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr  28   Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia20 czerwca  2017 r.  

 

Program studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce 
 

Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich 

Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 

Nazwa studiów doktoranckich: 
stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce  

Nazwa studiów doktoranckich w j. angielskim: Doctoral studies in the field of political science 

Umiejscowienie studiów: 

- obszar wiedzy: 

- dziedzina nauki/sztuki: 

- dyscyplina nauki/artystyczna: 

obszar nauk społecznych,  

dziedzina nauk społecznych  

 

Kod ISCED:  

Liczba semestrów: 8 

Łączna liczba punktów ECTS: 42 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

 

Moduły 

kształcenia/przedmioty 

 
Rodzaj zajęć 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Zakładane efekty kształcenia 

Kod 

składnika 

opisu 

PRK – 

poziom 8 

Sposób weryfikacji zakładanych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez doktoranta 

Krytyczne dyskursy 

teoriopoznawcze 

wykład 1 Ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i 

znaczeniu nauk o polityce w obszarze 

nauki, o jej źródłach, związkach z 

innymi naukami i znaczeniu w 

kulturze. 

Absolwent jest gotów do 

krytycznej oceny dorobku 

naukowego. 

 

P8S_WG 

 

 

 

P8S_KK 

Przygotowanie recenzji 

publikacji naukowej. 

Problemy polityczne 

współczesnego świata 

wykład 4 Ma uporządkowaną wiedzę na temat 

współczesnych wydarzeń 

politycznych, potrafi je oceniać i 

zrozumieć. 

Dysponuje wiedzą na temat 

światowego dorobku naukowego z 

obszaru nauk o polityce, szczególnie 

w zakresie będącym podstawą jego 

pracy badawczej. 

 

 

P8S_WK 

 

 

P8S_WG 

Praca zaliczeniowa. 

Filozofia i człowiek w kulturze 

współczesnej 
wykład 1 Ma uporządkowaną wiedzę na temat 

współczesnych wydarzeń 

politycznych, potrafi je oceniać i 

zrozumieć. 

Dysponuje wiedzą na temat 

światowego dorobku naukowego z 

obszaru nauk o polityce, szczególnie 

w zakresie będącym podstawą jego 

P8S_WG 

 

 

 

P8S_WG 

 

 

 

Egzamin z zakresu filozofii, 

jako dyscypliny dodatkowej w 

przewodzie doktorskim. 



pracy badawczej. 

Absolwent potrafi dokonywać 

samodzielnych oraz pogłębionych 

analiz i syntez procesów 

zachodzących w życiu 

publicznym. 
 

 

 

P8S_WG 

Etyka badań i społeczna rola 

uniwersytetu 
wykład 1 Absolwent jest gotów do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych w szkole 

wyższej zgodnie ze standardami 

etycznymi oraz odpowiedzialnością 

za ich skutki. 

Absolwent jest gotów do właściwego 

postępowania w sferze badań 

naukowych i wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego zgodnie 

ze standardami etycznymi oraz 

odpowiedzialnością za ich skutki. 

 

P8S_KO 

 

 

 

P8S_KR 

Ocena z hospitowanych zajęć. 

Zasady tworzenia projektów 

badawczych. 
warsztaty 2 Absolwent potrafi upowszechniać 

wyniki badań także w formach 

popularnych i w języku obcym. 

 
Absolwent potrafi tworzyć nowe 

elementy dorobku naukowego oraz 

samodzielnie prowadzić własny 

rozwój naukowy. 

 

 

P8S_UK 

 

 

 

 

P8S_UW 

Znajomość źródeł finansowania 

projektów badawczych. 

 

Uczestnictwo w tworzeniu 

projektów badawczych. 

Pozyskiwania  funduszy  na  

naukę    
warsztaty 3 Absolwent potrafi tworzyć nowe 

elementy dorobku naukowego oraz 

samodzielnie prowadzić własny 

rozwój naukowy. 

 

P8S_UW Przygotowanie projektu 

badawczego. 

Dydaktyka 2,0 wykład 5 Absolwent jest gotów do prowadzenia P8S_KO Przygotowanie syllabusów z 



zajęć dydaktycznych w szkole 

wyższej zgodnie ze standardami 

etycznymi oraz odpowiedzialnością 

za ich skutki. 

 

dwóch dowolnie wybranych 

przedmiotów dla I i II stopnia 

studiów prowadzonych na 

WPiSM. 

Analityka politologiczna wykład 1 Ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i 

znaczeniu nauk o polityce w obszarze 

nauki, o jej źródłach, związkach z 

innymi naukami i znaczeniu w 

kulturze. 

Absolwent potrafi dokonywanie 

samodzielnych oraz pogłębionych 

analiz i syntez procesów 

zachodzących w życiu 

publicznym. 

 

P8S_WG 

 

 

 

 

P8S_WG 

Praca zaliczeniowa. 

Teoria państwa i polityki wykład 1 Ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i 

znaczeniu nauk o polityce w obszarze 

nauki, o jej źródłach, związkach z 

innymi naukami i znaczeniu w 

kulturze. 

Absolwent potrafi dokonywanie 

samodzielnych oraz pogłębionych 

analiz i syntez procesów 

zachodzących w życiu 

publicznym. 
 

 

P8S_WG 

 

 

 

 

P8S_WG 

Praca zaliczeniowa. 

Organizacja pracy naukowej wykład 1 Absolwent potrafi tworzyć nowe 

elementy dorobku naukowego oraz 

samodzielnie prowadzić własny 

rozwój naukowy. 

Absolwent potrafi dokonywać analizy 

i twórczej syntezy dorobku 

naukowego w celu rozwiązywania 

problemów badawczych. 

P8S_UW 

 

 

 

P8S_UW 

 

 

Przygotowanie do artykułu do 

druku w czasopiśmie 

punktowanym. 

 

Współorganizowanie 

konferencji naukowej. 



 

Absolwent potrafi samodzielnie 

planować i działać na rzecz 

własnego rozwoju. 
 

 

 

 

P8S_UU 

Bezpieczeństwo  państwa wykład 1 Absolwent potrafi dokonywać analizy 

i twórczej syntezy dorobku 

naukowego w celu rozwiązywania 

problemów badawczych. 

Ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i 

znaczeniu nauk o polityce w obszarze 

nauki, o jej źródłach, związkach z 

innymi naukami i znaczeniu w 

kulturze. 

Absolwent potrafi dokonywanie 

samodzielnych oraz pogłębionych 

analiz i syntez procesów 

zachodzących w życiu 

publicznym. 
 

 

P8S_WK 

 

 

 

P8S_WG 

 

 

 

P8S_WG 

Praca zaliczeniowa. 

Warsztat badawczy 

politologa 

konwersatorium 3 Absolwent potrafi tworzyć nowe 

elementy dorobku naukowego oraz 

samodzielnie prowadzić własny 

rozwój naukowy. 

Absolwent potrafi dokonywać analizy 

i twórczej syntezy dorobku 

naukowego w celu rozwiązywania 

problemów badawczych. 

Posiada zaawansowaną wiedzę 

dotyczącą metodologii badań 

politologicznych. 

 

Absolwent jest gotów do 

rozwiązywania problemów 

P8S_UW 

 

 

 

P8S_UW 

 

 

 

P8S_WG 

 

 

P8S_KR 

Przygotowanie założeń 

metodologicznych projektu 

badawczego. 



naukowych, prezentacji wyników 

na konferencjach i w 

czasopismach naukowych, także 

międzynarodowych 

 

 

Seminarium doktoranckie seminarium 8 Absolwent jest gotów spełniać 

standardy stawiane wobec badaczy 

w zakresie rozwiązywania 

problemów badawczych 

Absolwent jest gotów do 

rozwiązywania problemów 

naukowych, prezentacji wyników 

na konferencjach i w 

czasopismach naukowych, także 

międzynarodowych. 

 

P8S_KK 

 

 

 

P8S_KR 

Napisanie pracy doktorskiej. 

 

Przygotowanie artykułu do 

druku w czasopiśmie 

punktowanym. 

Uczestnictwo w konferencji 

międzynarodowej. 

Praktyka zawodowa  4 Absolwent jest gotów do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych w szkole 

wyższej zgodnie ze standardami 

etycznymi oraz odpowiedzialnością 

za ich skutki. 

 

Absolwent potrafi inspirować 

innych do aktywności naukowej, 

uczestniczyć w wymianie 

doświadczeń i idei także w 

środowisku międzynarodowym. 

 

Absolwent jest przygotowany do 

samodzielnej pracy w 

administracji rządowej i 

samorządowej, organach partii 

politycznych, organizacjach 

gospodarczych i społecznych, 

P8S_KO 

 

 

 

 

P8S_UO 

 

 

 

 

 

P8S_KO 

Hospitacja zajęć. 



instytucjach i organizacjach 

międzynarodowych, a także w 

mediach. 
 

 
Wykłady monograficzne wykład 2 Ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i 

znaczeniu nauk o polityce w obszarze 

nauki, o jej źródłach, związkach z 

innymi naukami i znaczeniu w 

kulturze. 

Absolwent potrafi dokonywanie 

samodzielnych oraz pogłębionych 

analiz i syntez procesów 

zachodzących w życiu 

publicznym. 
 

 

P8S_WG 

 

 

 

 

P8S_WG 

Egzamin. 

Lektorat konwersatoria 4 Absolwent potrafi upowszechniać 

wyniki badań także w formach 

popularnych i w języku obcym. 

 

P8S_UK Przygotowanie artykułu do 

druku w czasopiśmie 

punktowanym. 

Uczestnictwo w konferencji 

międzynarodowej 
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Ramowy plan studiów doktoranckich 

 

Wydział prowadzący studia doktoranckie: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 

Nazwa studiów doktoranckich: Studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce 

Liczba semestrów: 8 

Łączna liczba punktów ECTS: 42 

  

I rok 

Zajęcia obowiązkowe 
Kod 

modułu 

w USOS 

 
Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 

Kod  
przedmiotu  

w  USOS 
Forma zajęć 

Forma 

zaliczenia 
Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS   

 Zajęcia o charakterze 

podstawowym w dyscyplinie 

nauk o polityce 

Warsztat badawczy politologa  konwersatorium Zaliczenie z 

oceną 
15 1 

  Warsztat badawczy politologa  konwersatorium Zaliczenie z 

ocena 
15 1 

  Problemy współczesnego świata  wykład egzamin 10 1 

  Krytyczne dyskursy 

teoriopoznawcze 
 wykład egzamin 10 1 

  Zasady tworzenia projektów 

badawczych 
 warsztaty Zaliczenie z 

oceną 
10 2 

  Dydaktyka 2,0  wykład egzamin 15 2 

  Organizacja pracy naukowej  wykład Zaliczenie z 

oceną 
10 1 

  Seminarium doktoranckie  seminarium Zaliczenie z 

oceną 
60 1 

Suma:       145 10 
Zajęcia fakultatywne 



 

 

II rok 

Kod 

modułu 

w USOS 

 
Nazwa modułu 

 
Zasady wyboru przedmiotów w ramach modułu 

Minimalna 

liczba 

punktów 

ECTS 

    

    

Suma:  

Praktyki 

Wymiar Forma praktyki Zasady oceny 
Liczba 

punktów 

ECTS 
30 h Prowadzenie zajęć lub 

współuczestnictwo w 

prowadzeniu zajęć 

Hospitacja zajęć przez opiekuna/promotora lub kierownika studiów doktoranckich 1 

Zajęcia obowiązkowe 
Kod 

modułu 

w USOS 

 
Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 

Kod  
przedmiotu  

w  USOS 
Forma zajęć 

Forma 

zaliczenia 
Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS   

 Zajęcia o charakterze 

podstawowym w dyscyplinie 

nauk o polityce 

Warsztat badawczy politologa  konwersatorium Zaliczenie z 

oceną 
15 1 

  Problemy współczesnego świata  wykład egzamin 10 1 

  Pozyskiwanie funduszy na naukę  warsztaty Zaliczenie 

na ocenę 
10 3 

  Dydaktyka 2,0  wykład egzamin 15 3 

  Lektorat  konwersatorium Zaliczenie z 

oceną 
60 4 

  Etyka badań i społeczna rola 

uniwersytetu 
 wykład egzamin 15  1 



 

 

III rok 
 

  Seminarium doktoranckie  seminarium Zaliczenie z 

oceną 
60 1 

Suma:       185 14 
Zajęcia fakultatywne 

Kod 

modułu 

w USOS 

 
Nazwa modułu 

 
Zasady wyboru przedmiotów w ramach modułu 

Minimalna 

liczba 

punktów 

ECTS 

 

Zajęcia o charakterze 

dodatkowym przygotowujące do 

egzaminu doktorskiego w 

zakresie nauk o polityce 

Przedmioty są wybierane z oferty przez słuchacza studiów doktoranckich w porozumieniu z 

promotorem 
2 

    

Suma:  

Praktyki 

Wymiar Forma praktyki Zasady oceny 
Liczba 

punktów 

ECTS 
60 h Prowadzenie zajęć  Hospitacja zajęć przez opiekuna/promotora lub kieroswnika studiów doktoranckich 1 

Zajęcia obowiązkowe 
Kod 

modułu 

w USOS 

 
Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 

Kod  
przedmiotu  

w  USOS 
Forma zajęć 

Forma 

zaliczenia 
Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS   

 Zajęcia o charakterze 

podstawowym w dyscyplinie 

nauk o polityce 

Problemy współczesnego świata  wykład egzamin 10 1 

  Seminarium doktoranckie  seminarium Zaliczenie z 

oceną 
60 2 

Suma:       70 3 
Zajęcia fakultatywne 



 

 

 

 

 

 

IV rok 

Kod 

modułu 

w USOS 

 
Nazwa modułu 

 
Zasady wyboru przedmiotów w ramach modułu 

Minimalna 

liczba 

punktów 

ECTS 

 

Zajęcia o charakterze 

dodatkowym przygotowujące do 

egzaminu doktorskiego w 

zakresie nauk o polityce 

Przedmioty sa wybierane z oferty przez słuchacza studiów doktoranckich w porozumieniu z 

promotorem 
2 

    

Suma:  

Praktyki 

Wymiar Forma praktyki Zasady oceny 
Liczba 

punktów 

ECTS 
60 h Prowadzenie zajęć  Hospitacja zajęć przez opiekuna/promotora lub kierownika studiów doktoranckich 1 

Zajęcia obowiązkowe 
Kod 

modułu 

w USOS 

 
Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 

Kod  
przedmiotu  

w  USOS 
Forma zajęć 

Forma 

zaliczenia 
Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS   

 Zajęcia o charakterze 

podstawowym w dyscyplinie 

nauk o polityce 

Problemy współczesnego świata  wykład egzamin 10 1 

  Seminarium doktoranckie  seminarium Zaliczenie z 

oceną 
60 4 

Suma:       70 5  
Zajęcia fakultatywne 
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Kod 

modułu 

w USOS 

 
Nazwa modułu 

 
Zasady wyboru przedmiotów w ramach modułu 

Minimalna 

liczba 

punktów 

ECTS 

 

Zajęcia o charakterze 

dodatkowym przygotowujące do 

egzaminu doktorskiego w 

zakresie nauk o polityce 

Przedmioty są wybierane z oferty przez słuchacza studiów doktoranckich w porozumieniu z 

promotorem 
2 

    

Suma:  

Praktyki 

Wymiar Forma praktyki Zasady oceny 
Liczba 

punktów 

ECTS 
60 h Prowadzenie zajęć  Hospitacja zajęć przez opiekuna/promotora lub kierownika studiów doktoranckich 1 


