
Założenia programu kształcenia w Kolegium Doktorskim Socjologii  

Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

1. Kształcenie w Kolegium Doktorskim Socjologii odbywa się w języku polskim lub 

języku angielskim.  

2. Program kształcenia w ramach Kolegium Doktorskiego Socjologii składa się z trzech 

grup przedmiotów:  

 

 OU  – przedmioty ogólnouniwersyteckie (m.in. zajęcia z zakresu prawa, etyki 

prowadzenia badań naukowych oraz metod dydaktycznych w szkole wyższej; 

 ZW – przedmioty realizowane w ramach kolegiów na Wydziale Nauk Społecznych 

 NS – przedmioty oferowane dla doktorantów w ramach Kolegium Doktorskiego 

Socjologii 

 

Wybór przedmiotów opcyjnych powinien zostać uzgodniony z promotorem przed 

rozpoczęciem semestru, którym przedmiot jest realizowany. Wyjątek stanowią 

zajęcia opcyjne  realizowane w semestrze pierwszym, w którym wybór powinien 

zostać dokonany w konsultacji z opiekunem naukowym.  

 

3. Doktoranci uczą się i kształcą zarówno w ramach zajęć zorganizowanych, jak 

i funkcjonowania w środowisku naukowym.  

4. W celu realizacji efektów kształcenia przewiduje się także inne obowiązki 

doktoranta, które wpisane zostaną w indywidualny plan badawczy opracowywany 

w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami i uwzględniający w szczególności 

harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej oraz elementy takie, jak:  

 

 prowadzenie badań naukowych i składanie z nich sprawozdań, 

 praktykę zawodową w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych lub 

uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego - 

minimum 15 godz. w całym cyklu kształcenia, nie więcej niż 60 godz. w ciągu 

roku akademickiego,  

 odbywanie dyżurów konsultacyjnych,  

 czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych i innych wydarzeniach 

naukowych (np. wykładach gościnnych, szkołach letnich) – nie mniej niż 1 

konferencja/wydarzenie w ciągu roku akademickiego,  

 udział w pracach organizacyjnych na uczelni, w szczególności w jednostce, 

w której zatrudniony jest promotor, lub w organizacji konferencji doktoranckiej, 

 czynny udział w działaniach popularyzujących naukę (np. wystąpienie na 

Festiwalu Nauki, organizacja wydarzeń popularyzatorskich, prezentacje 

popularnonaukowe) – nie mniej niż 1 wydarzenie w ciągu roku akademickiego, 

 udział w mobilności krajowej lub zagranicznej w ramach współpracy z innymi 

ośrodkami badawczymi (np. program Erasmus Plus, Most, wykłady gościnne 

w innych uczelniach, staże dydaktyczne i badawcze w innych uczelniach) – co 

najmniej 1 forma mobilności w całym cyklu kształcenia, 

 przygotowanie w całym cyklu kształcenia co najmniej 1 artykułu naukowego 

opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach 

z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu 

w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B Ustawy z  dnia 20 lipca 2018  r. 

„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” lub 1 monografii naukowej wydanej 

przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie 



było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdziału w takiej monografii. 

 

5. Indywidualny plan badawczy przedstawiany jest przez doktoranta radzie dyscypliny 

właściwej dla nauk socjologicznych w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

kształcenia 

6. Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w wydarzeniach naukowych takich jak 

seminaria wydziałowe, instytutowe, konferencje naukowe, sympozja, zjazdy, 

wykłady gościnne. 

7. Osiągnięcie efektów kształcenia można potwierdzić także na podstawie zajęć 

zaliczonych w innych kolegiach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 

a także w innych uczelniach, zarówno w kraju (np. w ramach programu MOST), jak 

i za granicą (np. w ramach programu ERASMUS+).  

8. Doktorant obowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w postaci prowadzenia 

zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela 

akademickiego. 

 

8.1. Wymiar praktyk zawodowych nie może być większy niż 60 godzin w roku 

akademickim i nie mniejszy niż 15 godz. w całym cyklu kształcenia. Praktyki 

realizowane są od 3 do 8 semestru. Metodą weryfikacji jest zaliczenie bez oceny 

dokonywane przez koordynatora/opiekuna danego przedmiotu lub promotora na 

podstawie hospitacji. 

 

8.2. Zasadniczą formą realizacji obowiązku praktyki zawodowej jest prowadzenie 

przez doktoranta zajęć dydaktycznych. 

  

8.3. Z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych doktorant może być zwolniony 

na zasadach opisanych w regulaminie Szkoły Doktorskiej. Zwolnienia udziela 

kierownik kolegium Szkoły Doktorskiej. 

 

8.4. O wymiarze i rodzaju prowadzonych zajęć decyduje – w uzgodnieniu 

z promotorem - kierownik jednostki dydaktycznej, w której zatrudniony jest 

promotor doktoranta. W zakresie uczestnictwa doktoranta w zajęciach nauczyciela 

akademickiego o ich wymiarze i rodzaju decyduje promotor, wskazując zajęcia, 

w których doktorant ma uczestniczyć. 

 

9. Doktorant obowiązany jest do odbywania dyżurów konsultacyjnych. Szczegółowe 

zasady realizacji i wymiar dyżurów konsultacyjnych regulują odrębne przepisy. 

10. Doktorant ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych 

uczelni oraz jednostki w której odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej.  

11. Do obowiązków doktoranta należy w szczególności uczestnictwo w przygotowaniu 

organizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także 

pomoc w przeprowadzaniu egzaminów. 

12. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.  

 


