
Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Socjologii Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

/ Curriculum of the Doctoral College of Sociology of the Doctoral School of the 

University of Wrocław  

 
Skróty / Abbreviations 
OU  – przedmiot ogólnouniwersytecki  // course offered at the university level  
ZW  – przedmiot realizowany w ramach kolegiów na wydziale //  course offered by the Doctoral 
Colleges at the Faculty of Social Sciences  
NS – przedmiot oferowany dla doktorantów w ramach Kolegium Doktorskiego Socjologii /course 
offered by the Doctoral College of Socjology  

 

I rok, 1. semestr  / Year 1, 1st semester  

Przedmiot / 

Course 

Rodzaj 

zajęć / 

Course 

type 

Forma 

realizacji / 

Course form 

Forma 

zaliczenia / 

The type of 

assessment  

Liczba 

godzin 

/ the 

number 

of hours  

Efekty 

uczenia 

się / 

Learning 

outcomes  

 

Seminarium 

doktoranckie  

z promotorem / 

Doctoral seminar 

with supervisor  

NS Seminarium  / 

Seminar 

Zaliczenie  

bez oceny / 

Final credit 

6 SD_K01 

SD_U07 

SD_U08 

Przygotowanie 

projektu 

badawczego (I) / 

Research design 

(I) 

NS Seminarium / 

Seminar 

Zaliczenie  

na ocenę / 

Final grade 

14 SD_U01 

SD_U02 

 

Klasyczne teorie 

socjologiczne  

(wykład I) / 

Classical 

sociological 

theories (lecture 

I) 

NS Wykład  / 

Lecture 

Zaliczenie bez 

oceny /  Final 

credit  

10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Klasyczne teorie 

socjologiczne 

(konwersatorium 

I) 

Classical 

sociological 

theories (tutorial 

I) 

NS Konwersatorium 

/ Tutorial 

Zaliczenie na 

ocenę  / Final 

grade  

10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Metodologia 

ogólna / General 

methodology   

OU 

 

Wykład / 

Lecture 

Egzamin / 

Exam 

30 SD_W03 

Logika LUB 

Ontologia  

i epistemologia 

(do wyboru 1 z 2) 

/ Logics OR 

Ontology and 

espitemology 

(optional, 1 out of 

2) 

ZW Konwersatorium 

/ Tutorial  

Zaliczenie  

na ocenę / 

Final grade  

14 SD_W03 

SD_U01 



Pisanie tekstów 

akademickich / 

Academic writing  

ZW Warsztat / 

Workshop 

Zaliczenie bez 

oceny / Final 

credit  

10 SD_U04 

Lektorat z języka 

polskiego  

dla  

obcokrajowców / 

Polish for 

foreigners  

OU Ćwiczenia / 

Class instruction 

Zaliczenie  

na ocenę  / 

Final grade  

(30) - 

X X X Razem / 

Total 

94 

(124) 

 

 

I rok, 2. semestr / Year 1, 2nd semester  

Przedmiot / 

Course 

Rodzaj 

zajęć / 

Course 

type 

Forma 

realizacji / 

Course form 

Forma 

zaliczenia / 

The type of 

assessment  

Liczba 

godzin 

/ The 

number 

of hours  

Efekty 

uczenia 

się/ 

Learning 

outcomes  

 

Seminarium 

doktoranckie  

z promotorem 

Doctoral seminar 

with supervisor 

NS Seminarium  / 

Seminar 

Zaliczenie  

bez oceny / 

Final credit 

6 SD_K01 

SD_U07 

SD_U08 

Przygotowanie 

projektu 

badawczego (II)/ 

Research design 

(II) 

NS Seminarium / 

Seminar 

Zaliczenie  

na ocenę / 

Final grade 

14 SD_U01 

SD_U02 

Kluczowe 

koncepcje 

socjologii 

najnowszej  

(wykład II) / Key 

concepts of 

contemporary 

sociology (lecture 

II) 

NS Wykład  / 

Lecture 

Zaliczenie bez 

oceny /  Final 

credit  

10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Kluczowe 

koncepcje 

socjologii 

najnowszej  

(konwersatorium 

II) / Key concepts 

of contemporary 

sociology (tutorial 

II) 

NS Konwersatorium 

/ Tutorial 

Zaliczenie na 

ocenę  / Final 

grade  

10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Pozyskiwanie 

środków na 

badania naukowe  

i zarządzanie 

projektami 

badawczymi / 

Applying for 

research grants 

and managing 

research projects   

ZW Warsztat / 

Workshop 

Zaliczenie  

bez oceny / 

Final credit 

14 SD_U05 

SD_U07 



Metodyka badań 

społecznych LUB 

Metody badawcze 

w naukach 

humanistycznych 

(do wyboru 1 z 2) 

/ Methods of social 

research OR 

Research Methods 

in Humanities 

(optional 1 out of 

2) 

ZW Warsztat / 

Workshop  

Zaliczenie na 

ocenę / Final 

grade 

14 SD_W03 

SD_U01 

 

Dydaktyka w 

szkole wyższej / 

Teaching in higher 

education  

 

OU  Warsztat  / 

Workshop 

Zaliczenie  

bez oceny / 

Final credit 

30 SD_U09 

Lektorat z języka 

polskiego dla 

obcokrajowców / 

Polish for 

foreigners  

OU Ćwiczenia  / 

Class instruction  

Egzamin / 

Exam 

(30) - 

X X X Total 98 

(128) 

 

 

Zasady zaliczania I roku (semestr 1-2): 

 Doktorant zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów przewidzianych w danym 

semestrze, przedłożenia roboczej wersji artykułu o objętości 25 000 – 30 000 

znaków ze spacjami nawiązującego do jednego z wykładów oraz przedstawienia 

pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej potwierdzonego 

i zaopiniowanego przez promotora, 

 Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje 

o przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach 

i uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej 

oraz informacje o postępach w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu 

opiniowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta. 

 Dodatkowym warunkiem jest także przygotowanie indywidualnego planu 

i projektu badawczego zawierającego w szczególności harmonogram 

przygotowania rozprawy doktorskiej i jego prezentacja przed Radą 

Dyscypliny naukowej właściwą dla nauk socjologicznych. 

 

 

The rules of completing Year I (semester 1-2): 

 Doctoral student is obliged to complete all courses envisaged during the given 

semester, submit the draft version of the paper, 25 000 – 30 000 characters long 

including the spaces, referring to one of the lectures, and present a scientific 

progress report, confirmed and reviewed by the supervisor, 

 The scientific progress report shall include specifically: information on prepared and 

published scientific papers, presentations and participation in scientific conferences 

and other forms of scientific activity and information on the progress of works on 

doctoral thesis. The report shall also assess the activity and didactical skills of the 

doctoral student. 



 The additional condition also concerns preparation of individual plan and 

research project containing specifically the schedule of preparation of 

doctoral thesis and its presentation to the Council of the Discipline 

competent for the sociological sciences.. 

 

 

II rok, 3. semestr / Year 2, 3rd semester 

 

Przedmiot / 

Course 

Rodzaj 

zajęć / 

Course 

type 

Forma 

realizacji / 

Course form 

Forma 

zaliczenia / 

The type of 

assessment  

Liczba 

godzin / 

The 

number 

of hours  

Efekty 

uczenia 

się / 

Learning 

outcomes  

 

Seminarium 

doktoranckie  

z promotorem 

Doctoral seminar 

with supervisor 

NS Seminarium  / 

Seminar 

Zaliczenie  

bez oceny / 

Final credit 

6 SD_K01 

SD_U07 

SD_U08 

Wykład 

monograficzny do 

wyboru: (Wykład 

III) / Monographic 

lecture of choice 

(Lecture III) 

NS Wykład  / 

Lecture 

Zaliczenie 

bez oceny / 

Final credit  

10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Konwersatorium 

do wyboru 

(Konwersatorium 

III) / Tutorial of 

choice (Tutorial 

III) 

NS Konwersatorium 

/ Tutorial 

Zaliczenie na 

ocenę  / Final 

grade 

10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Metody  

analizy danych 

ilościowych LUB 

Metody analizy 

tekstu (I) (do 

wyboru 1 z 2) / 

Methods of 

quantitative data 

analysis OR 

Methods of Text 

Analysis (I) 

(optional 1 out of 

2) 

ZW Warsztat 

/Workshop 

Zaliczenie na 

ocenę /Final 

grade 

30 SD_W03 

SD_U01 

Etyka badań 

naukowych  / 

Ethics in research 

OU Konwersatorium 

/ Tutorial   

Zaliczenie 

bez oceny / 

Final credit 

10 SD_W06 

SD_K02 

SD_K03 

 

X X X Razem 

/Total 

66  

 

II rok, 4. semestr / Year 2, 4th semester 

 

Przedmiot / 

Course 

Rodzaj 

zajęć / 

Forma 

realizacji / 

Course form 

Forma 

zaliczenia / 

Liczba 

godzin / 

The 

Efekty 

uczenia 

się / 



Course 

type 

The type of 

assessment  

number 

of hours  

Learning 

outcomes  

 

Seminarium 

doktoranckie  

z promotorem 

Doctoral seminar 

with supervisor 

NS Seminarium  / 

Seminar 

Zaliczenie  

bez oceny / 

Final credit 

6 SD_K01 

SD_U07 

SD_U08 

Wykład 

monograficzny do 

wyboru: (Wykład 

IV) / Monographic 

lecture of choice 

(Lecture IV) 

NS Wykład  / 

Lecture 

Zaliczenie 

bez oceny / 

Final credit  

10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Konwersatorium 

do wyboru 

(Konwersatorium 

III) / Tutorial of 

choice (Tutorial IV) 

NS Konwersatorium 

/ Tutorial 

Zaliczenie na 

ocenę  / Final 

grade 

10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Metody  

analizy danych 

jakościowych OR 

Metody analizy 

tekstu (II) (do 

wyboru 1 z 2) / 

Methods of 

qualitative data 

analysis OR 

Methods of Text 

Analysis (II) 

(optional 1 out of 

2) 

ZW Warsztat 

/Workshop 

Zaliczenie na 

ocenę /Final 

grade 

30 SD_W03 

SD_U01 

Upowszechnianie 

wyników badań 

naukowych  

LUB Współpraca 

nauki z otoczeniem 

społeczno-

gospodarczym (do 

wyboru 1 z 2) // 

Dissemination of 

the results of 

scientific research 

OR The 

cooperation 

between science 

and its socio-

economic 

environment 

(optional 1 out of 

2) 

ZW Warsztat   

/Workshop  

Zaliczenie 

bez oceny 

/Final credit 

10 SD_W07 

SD_U03 

SD_U05 

SD_U06 

SD_K02 

Prawne podstawy 

badań naukowych 

LUB Prawo 

autorskie w 

pracach 

naukowych (do 

OU 

 

Wykład / 

Lecture 

Zaliczenie 

bez oceny 

/Final credit 

6 SD_W04 

SD_W06 

SD_K03 



wyboru 1 z 2) // 

Legal basis of 

scientific research 

OR Copyright law 

in scientific 

research  

X X X Razem / 

Total 

72  

 

Uwaga: 

 Wykłady III-IV i Konwersatorium III-IV mają charakter opcyjny - mogą zostać 

wybrane również z puli przedmiotów do wyboru w ramach innych kolegiów. Listę 

wykładów monograficznych i konwersatoriów do wyboru z zakresu nauk 

socjologicznych ustala Rada Dyscypliny Nauk Socjologicznych przed rozpoczęciem 

II roku w danym cyklu kształcenia. W programie zaprezentowano wyjściową listę 

przedmiotów, która może ulec zmianie w latach kolejnych.  

 Wstępna oferta wykładów monograficznych do wyboru z zakresu nauk 

socjologicznych: Kultura i zróżnicowanie kulturowe we współczesnym świecie; 

Gospodarka i społeczeństwo w późnym kapitalizmie; Współczesne studia miejskie; 

Systemy bezpieczeństwa współczesnego państwa.  

 Wstępna oferta konwersatoriów do wyboru z zakresu nauk socjologicznych: 

Społeczna specyfika Europy Środkowo-Wschodniej; Socjologiczne perspektywy w 

badaniach globalizacji; Nowe podejścia do granic i pogranicza; Społeczne wyzwania 

czwartej rewolucji przemysłowej; Socjologiczne konceptualizacje współczesnych 

przemian społecznych. 

 

Zasady zaliczania II roku (semestr 3-4): 

 Doktorant zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów przewidzianych w danym 

semestrze, przedłożenia roboczej wersji artykułu o objętości 25 000 – 30 000 

znaków ze spacjami nawiązującego do jednego z wykładów oraz przedstawienia 

pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej potwierdzonego 

i zaopiniowanego przez promotora. 

 Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje 

o przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach 

i uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej 

oraz informacje o postępach w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu 

opiniowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta. 

 Dodatkowy warunek: Zewnętrzna ocena indywidualnego planu i projektu 

badawczego. Ocena śródokresowe w połowie okresu kształcenia 

określonego w programie kształcenia. Ocena śródokresowa kończy się 

wynikiem pozytywnym albo negatywnym. 

 

Note: 

 

 Monographic lectures III-IV and Tutorials III-IV are optional – they can also be 

chosen from the pool of optional courses offered by other Doctoral Colleges. The 

list of monographic lectures and tutorials of choice for the sociological sciences is 

determined by the Council of the Discipline competent for the sociological sciences 

before the beginning of the 2nd year in a given education cycle. The programme 

includes the initial proposal of courses which can be modified in the next years.  



 The initial offer of monographic lectures in the area of the sociological sciences: 

Culture and cultural diversity in the contemporary world; Economy and society in 

late capitalism; Contemporary urban studies; The security systems of the 

contemporary state; 

 The initial offer of tutorials in the area of the sociological sciences: Social specifics 

of Central and Eastern Europe; Sociological perspectives on globalisation; New 

approaches to borders and borderlands; Social challenges of the Fourth Industrial 

Revolution; Sociological approaches to contemporary social changes.  

 

The rules of completing Year II (semester 3-4): 

 

 Doctoral student is obliged to complete all courses envisaged during the given 

semester, submit the draft version of the paper, 25 000 – 30 000 characters long 

including the spaces, referring to one of the lectures, and present a scientific 

progress report, confirmed and reviewed by the supervisor. 

 The scientific progress report shall include specifically: information on prepared and 

published scientific papers, presentations and participation in scientific conferences 

and other forms of scientific activity and information on the progress of works on 

doctoral thesis. The report shall also assess the activity and didactical skills of the 

doctoral student. 

 The additional condition: external assessment of individual plan and scientific 

project. Mid-term assessment halfway through education period defined in the 

curriculum. The mid-term assessment shall end with either positive or negative 

result. 

 

 

III-IV rok, 5. – 8. semestr / Year 3 and 4, Semester 5-8 

 

Przedmiot / 

Course 

Rodzaj 

zajęć / 

Course 

type 

Forma 

realizacji / 

Course form 

Forma 

zaliczenia / 

The type of 

assessment  

Liczba 

godzin / 

The 

number of 

hours  

Efekty 

uczenia 

się / 

Learning 

outcomes  

 

Seminarium 

doktoranckie  

z promotorem / 

Doctoral seminar 

with supervisor 

NS Seminarium  / 

Seminar 

Zaliczenie  

bez oceny / 

Final credit 

6 hours per 

semester 

SD_K01 

SD_U07 

SD_U08 

X X  Razem / 

Total 

24  

 

 

 

Zasady zaliczania III i IV roku (semestr 5-8): 

 

 Doktorant zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów przewidzianych w danym 

semestrze oraz przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy 

naukowej potwierdzonego i zaopiniowanego przez promotora, 

 Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej obejmuje w szczególności: informacje 

o przygotowanych i opublikowanych pracach naukowych, wystąpieniach 

i uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych formach aktywności naukowej 



oraz informacje o postępach w pracy nad rozprawą doktorską. W sprawozdaniu 

opiniowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta. 

 

The rules of completing Year III-IV (semester 5-8): 

 

 Doctoral student is obliged to complete all courses envisaged during the given 

semester and present a scientific progress report, confirmed and reviewed by the 

supervisor. 

 The scientific paper progress report shall include specifically: information on 

prepared and published scientific papers, presentations and participation in 

scientific conferences and other forms of scientific activity and information on the 

progress of works on doctoral thesis. The report shall also assess the activity and 

didactical skills of the doctoral student. 

 

 

Razem zajęć dydaktycznych: 354 godz.  / Doctoral curriculum total: 354 hours 

(414 godz. dla studentów zagranicznych z uwzględnieniem języka polskiego) 

(414 hours for foreigners including the Polish language course) 

 

II, III i IV rok 

 

Przedmiot / 

Course 

Rodzaj 

zajęć / 

Course 

type 

Forma 

realizacji / 

Course form 

Forma 

zaliczenia / 

The type of 

assessment  

Liczba 

godzin / 

The 

number of 

hours  

Efekty 

uczenia 

się/ 

Learning 

outcomes  

 

Praktyka 

dydaktyczna  / 

Teaching 

internship 

ZW Praktyka  / 

Internship 

Zaliczenie  

bez oceny / 

Final credit 

Nie mniej niż 

15 godz. w 

cyklu 

kształcenia i 

nie więcej 

niż 60 godz. 

w roku 

akademickim 

/ not less 

than 15 

hours during 

entire 

programme 

and not 

more than 

60 hours per 

year 

SD_U08 

SD_U09 

 

Razem praktyki: 15-180 godz.  

Teaching internship total: 15-180 hours 



 


