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Załącznik nr 15 

 
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 re-

alizacji

 

/ Course 

form 

Forma 

zaliczenia / 

The type of 

assessment 

Liczba 

godzin 

/ the 

number 

of hours 

Efekty ucze-

nia się / Le-

arning outco-

mes 

Seminarium 

doktoranckie 

z promotorem / Doc-

toral seminar with 

supervisor 

NS Seminar-

ium/ 

Seminar 

Zaliczenie 

bez oceny / 

Final credit 

10 SD_K01 

SD_U07 

SD_U08 

Przygotowanie 

projektu badaw-

czego (I) / Rese-

arch design 

(I) 

NS Seminar-

ium/ 

Seminar 

Zaliczenie 

na ocenę / 

Final grade 

14 SD_U01 

SD_U02 

Klasyczne teorie 

socjologiczne 

(wykład I) / Clas-

sical 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 sociologi-

cal theories (tuto-

rial I) 

NS Konwersa-

torium / Tu-

torial 

Zaliczenie na 

ocenę / Final 

grade 

10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Metodologia 

ogólna / General 

methodology 

OU Wykład/ 

Lecture 

Egzamin / 

Exam 

14 SD_W03 

Logika LUB Ontologia 

i epistemologia (do 

wyboru 1 z 2) 

/ Logics OR Ontology 

and espitemology 

(optional, 1 out of 

2) 

ZW Konwersa-

torium / Tu-

torial 

Zaliczenie 

na ocenę / 

Final grade 

14 SD_W03 

SD_U01 
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Pisanie tekstów 

akademickich / 

Academic writing 

ZW Warsztat / 

Workshop 

Zaliczenie bez 

oceny / Final 

credit 

20 SD_U04 

Lektorat z języka 

polskiego dla 

obcokrajowców / 

Polish for for-

eigners 

OU Ćwiczenia / 

Class instruction 

Zaliczenie 

na ocenę 

Final grade 

 

/ 
(30) - 

X X X Razem / 92  

   Total  (122) 
 

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

Przedmiot / 

Course 

Rodzaj 

zajęć / 

Course 

type 

Forma 

realiza-

cji

 

/ Course 

form 

Forma 

zaliczenia / 

The type of 

assessment 

Liczba 

godzin 

/ The 

number 

of hours 

Efekty 

uczenia 

się/ Lear-

ning outco-

mes 

Seminarium 

doktoranckie z 

promotorem 

Doctoral seminar 

with supervisor 

NS Seminar-

ium/ 

Seminar 

Zaliczenie  

bez oceny / 

Final credit 

10 SD_K01 

SD_U07 

SD_U08 

Przygotowanie pro-

jektu badawczego (II)/ 

Research design (II) 

NS Seminar-

ium/ 

Seminar 

Zaliczenie 

na ocenę

 / 

Final grade 

14 SD_U01 

SD_U02 

Kluczowe koncepcje 

socjologii najnowszej 

(wykład II) / Key con-

cepts 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 socio-

logy (tutorial 

II) 

NS Konwer-

satorium 

/ Tutorial 

Zaliczenie 

na ocenę / 

Final grade 

10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Pozyskiwanie 

środków na 

badania naukowe i 

zarządzanie projek-

tami badawczymi / 

Applying for research 

grants and managing 

research projects 

ZW Warsztat/ 

Workshop 

Zaliczenie  

bez oceny / 

Final credit 

14 SD_U05 

SD_U07 
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Metodyka badań społecznych 

LUB Metody badawcze w nau-

kach humanistycznych (do 

wyboru 1 z 2) 

/ Methods of social research 

OR Research Methods in Hu-

manities (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 

Worshop 

/ Zaliczenie 

bez oceny 

Final credit 

 

/ 
30 SD_U09 

Lektorat z języka polskiego dla 

obcokrajowców / Polish for 

foreigners 

OU Ćwiczenia/ 

Class in-

struction 

Egzamin 

Exam 

/ (30) - 

X X X Total 102 

(132) 

 

 

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 zna-

ków ze spacjami nawiązującego do jednego z wykładów oraz przedstawienia pisem-

nego   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 opi-

niowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta. 

• Dodatkowym warunkiem jest także przygotowanie indywidualnego planu i 

projektu badawczego zawierającego w szczególności harmonogram przy-

gotowania 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 se-

mester, 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 pro-

gress 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 doc-

toral thesis and its presentation to the Council of the Discipline competent 

for the sociological sciences.. 
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II rok, 3. semestr / Year 2, 3rd semester 
 

Przedmiot / 

Course 

Rodzaj 

zajęć / 

Course 

type 

Forma 

realiza-

cji 

Course 

form 

 

/ 

Forma 

zaliczenia / 

The type of 

assessment 

Liczba 

godzin / 

The num-

ber of 

hours 

Efekty 

uczenia się 

/ Learning 

outcomes 

Seminarium 

doktoranckie 

z promotorem Doc-

toral seminar with su-

pervisor 

NS Seminar-

ium 

Seminar 

/ Zaliczenie 

bez oceny 

Final credit 

 

/ 

10 SD_K01 

SD_U07 

SD_U08 

Wykład monogra-

ficzny 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 (Konwersato-

rium III) / Tutorial of 

Choice (Tutorial III) 

NS Konwersa-

torium 

/ 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 quanti-

tative 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 nauko-

wych / Ethics in rese-

arch 

OU Konwersa-

torium 

/ Tutorial 

Zaliczenie 

bez oceny 

Final credit 

 

/ 

6 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 realiza-

cji / 

Course form 

Forma 

zaliczenia / 

Liczba 

godzin / 

The 

Efekty 

uczenia 

się / 
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 Course 

type 

 The 

type of 

assess-

ment 

num-

ber of 

hours 

Learning 

outcomes 

Seminarium doktoranckie 

z promotorem / Doctoral 

seminar with supervisor 

NS Semi-

narium 

Semi-

nar 

/ Zalicze-

nie bez 

oceny 

Final 

credit 

 

/ 

10 SD_K01 

SD_U07 

SD_U08 

Wykład monograficzny do 

wyboru: (Wykład IV) / Mono-

graphic lecture of choice (Lec-

ture IV) 

NS Wykład / 

Lecture 

Zalicze-

nie bez 

oceny 

Final 

credit 

 

/ 
10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Konwersatorium do wyboru 

(Konwersatorium III) / Tutorial 

of choice (Tutorial IV) 

NS Konwer-

satorium 

/ Tutorial 

Zalicze-

nie na 

ocenę / 

Final 

grade 

10 SD_W01 

SD_W02 

SD_W05 

Metody analizy danych jakościo-

wych OR Metody analizy tekstu 

(II) (do wyboru 1 z 2) / Meth-

ods of qualitative data analysis

 OR Methods of Text Analy-

sis (II) (optional  1  out of 2) 

ZW Warsztat 

/Work-

shop 

Zalicze-

nie na 

ocenę 

/Final 

grade 

30 SD_W03 

SD_U01 

Upowszechnianie wyników ba-

dań naukowych  

LUB   

Współpraca nauki z otoczeniem 

społeczno- gospodarczym (do 

wyboru 1 z 2) //  

Dissemination of the results of 

scientific research  

OR  

The cooperation between sci-

ence and its socio- economic 

environment (optional  1  out 

of 2) 

ZW Warsztat 

/Work-

shop 

Zalicze-

nie bez 

oceny 

/Final 

credit 

10 SD_W07 

SD_U03 

SD_U05 

SD_U06 

SD_K02 

Prawne podstawy badań nauko-

wych  

LUB  

Prawo autorskie w pracach nau-

kowych (do wyboru 1 z 2) //  

OU Wykład 

Lecture 

/ Zalicze-

nie bez 

ceny 

/Final 

credit 

6 SD_W04 

SD_W06 

SD_K03 
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Legal basis of scien-

tific research  

OR  

Copyright law in sci-

entific research 

     

X X X Razem / 

Total 

76  

 

Uwaga: 

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

brane również z puli przedmiotów do wyboru w ramach innych kolegiów. Listę wy-

kładów monograficznych i konwersatoriów do wyboru z zakresu nauk socjologicz-

nych ustala Rada Dyscypliny Nauk Socjologicznych przed rozpoczęciem II roku w 

danym cyklu kształcenia. W programie zaprezentowano wyjściową listę przedmio-

tów, która może ulec zmianie w latach kolejnych. 

• Wstępna oferta wykładów monograficznych do wyboru z zakresu nauk socjologicz-

nych: Kultura i zróżnicowanie kulturowe we współczesnym świecie; Gospodarka i 

społeczeństwo w późnym kapitalizmie; Współczesne studia miejskie; Systemy bez-

pieczeństwa współczesnego państwa. 

• Wstępna oferta konwersatoriów do wyboru z zakresu nauk socjologicznych: Spo-

łeczna specyfika Europy Środkowo-Wschodniej; Socjologiczne perspektywy w ba-

daniach 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 zna-

ków ze spacjami nawiązującego do jednego z wykładów oraz przedstawienia pisem-

nego   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 opi-

niowane są także aktywność i umiejętności dydaktyczne doktoranta. 

• Dodatkowy warunek: Zewnętrzna ocena indywidualnego planu i projektu 

badawczego. Ocena śródokresowe w połowie okresu kształcenia określo-

nego 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. 
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• 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 contem-

porary 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 ap-

proaches 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 se-

mester, 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 pro-

gress 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 pro-

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

ulum. 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 real-

izacji / 

Course form 

Forma 

zaliczenia / 

The type of 

assessment 

Liczba 

godzin / 

The num-

ber of 

hours 

Efekty 

uczenia 

się / Le-

arning 

outcomes 

Seminarium NS Seminarium / Zaliczenie 10 hours 

per 

SD_K01 

doktoranckie  Seminar bez oceny / semester SD_U07 

z promotorem /   Final credit  SD_U08 

Doctoral seminar      

with supervisor      

X X  Razem / 

Total 

40  

 

 

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 nauko-

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

wane 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 doc-

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

student. 

 

Razem zajęć dydaktycznych: 376 godz. / Doctoral curriculum total: 376 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 real-

izacji / 

Course form 

Forma 

zaliczenia / 

The type of 

assessment 

Liczba 

godzin / 

The num-

ber of 

hours 

Efekty 

uczenia 

się/ Le-

arning 

outcomes 

Praktyka 

dydaktyczna / 

Teaching in-

ternship 

ZW Praktyka / 

Internship 

Zaliczenie 

bez oceny / 

Final credit 

Nie mniej niż 

15 godz. w 

cyklu 

kształcenia i 

nie więcej 

niż 60 godz. 

w roku aka-

demickim 

/ not less 

than 15 

hours during 

entire pro-

gramme and 

not more 

than 60 

hours per 

year 

SD_U08 

SD_U09 

 

Razem praktyki: 15-180 godz. 

Teaching internship total: 15-180 hours 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ W KOLEGIUM DOKTORSKIM SOCJOLOGII SZKOŁY  

DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  

(dyscyplina naukowa – nauki socjologiczne)  

  

 Wiedza: zna i rozumie  

Poziom 8 Kod skład-

nika opisu 

Wyszczególnienie: Kod 

Zakres i głębia – 

kompletność per-

spektywy poznaw-

czej i zależności  

P8S_WG  Istniejące paradygmaty oraz światowy i krajowy 

dorobek teoretyczny z zakresu nauk socjologicz-

nych, które potrafi rozwijać i twórczo stosować w 

działalności badawczej  

SD_W01  

  

  

Główne tendencje rozwojowe w zakresie nauk so-

cjologicznych opisujących różne formy organizacji 

życia społecznego na poziomie mega-, makro, 

mezo- i mikrostrukturalnym oraz uwarunkowania 

procesów zmian struktur, więzi, kultury i instytu-

cji społecznych   

SD_W02  

  

  

  

Metodologię ogólną prowadzenia badań nauko-

wych, w tym założenia ontologiczne i epistemolo-

giczne, oraz metodologię badań w naukach socjo-

logicznych w zakresie wybranych metod opisu i 

technik pozyskiwania danych oraz modelowania, 

uwzględniające najnowsze osiągnięcia naukowe  

SD_W03  

  

  

  

  

Zasady upowszechniania wyników działalności na-

ukowej w zakresie prawa autorskiego i zasad 

etycznych regulujących proces badawczy i publi-

kowanie prac naukowych  

SD_W04  

Kontekst – uwarun-

kowania,  

skutki  

P8S_WK  Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

w związku z procesami zmian społecznych i kultu-

rowych, w których kształtuje się ład współcze-

snego życia społecznego   

SD_W05  

  

  

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwa-

runkowania działalności naukowej w zakresie nauk 

socjologicznych  

SD_W06  

  

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery go-

spodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyni-

ków działalności naukowej i know-how związanego 

z tymi wynikami  

SD_W07  

 Umiejętności: potrafi  

Poziom 8 Kod 

składnika 

opisu 

Wyszczególnienie:  
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Wykorzystanie wie-

dzy – rozwiązywane 

problemy i wykony-

wane zadania  

P8S_UW  Twórczo identyfikować, formułować i innowa-

cyjnie rozwiązywać problemy naukowe z wy-

korzystaniem metodologii ogólnej prowadze-

nia badań naukowych oraz teorii i metodologii 

badań socjologicznych, w  tym: definiować cel 

i przedmiot badań naukowych, formułować hi-

potezy badawcze, określać próbę badawczą, 

twórczo stosować ilościowe i jakościowe me-

tody, techniki i narzędzia badawcze oraz wnio-

skować na podstawie wyników badań socjolo-

gicznych   

SD_U01  

  

  

  

  

  

  

Dokonywać krytycznej analizy wyników do-

tychczasowych badań naukowych, działalności 

eksperckiej i innych prac o charakterze twór-

czym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy z za-

kresu nauk socjologicznych i innych nauk spo-

łecznych   

SD_U02  

  

  

  

Przekazywać wyniki własnych badań empi-

rycznych i działalności naukowej do sfery go-

spodarczej i społecznej  

SD_U03  

Komunikowanie się 

– odbieranie i two-

rzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie 

wiedzy w środowi-

sku naukowym i po-

sługiwanie się języ-

kiem obcym  

P8S_UK  Komunikować się na tematy specjalistyczne 

związane z teoriami i badaniami z zakresu 

nauk socjologicznych i innych nauk społecz-

nych w stopniu umożliwiającym aktywne 

uczestnictwo w międzynarodowym środowisku 

naukowym  

SD_U04  

  

  

  

Upowszechniać wyniki działalności naukowej w 

różnych środowiskach społecznych, inicjować 

debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym 

związanym z tematyką realizowanych badań 

empirycznych   

SD_U05  

  

  

Posługiwać się językiem obcym na poziomie  

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego w stopniu umożliwiającym 

uczestnictwo w międzynarodowym środowisku 

naukowym i zawodowym  

SD_U06  

Organizacja pracy – 

planowanie i praca 

zespołowa  

P8S_UO  Planować i realizować indywidualne i zespo-

łowe przedsięwzięcia badawcze, także w śro-

dowisku międzynarodowym, korzystając z 

wiedzy z zakresu nauk socjologicznych i in-

nych nauk społecznych   

SD_U07  

Uczenie się – plano-

wanie własnego 

P8S_UU  Samodzielnie planować i działać na rzecz wła-

snego rozwoju oraz inspirować i organizować 

rozwój innych osób  

SD_U08  
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rozwoju i rozwoju 

innych osób  

Planować zajęcia lub grupy zajęć z zakresu 

nauk socjologicznych i innych nauk społecz-

nych i realizować je z wykorzystaniem nowo-

czesnych metod i narzędzi  

  

  

SD_U09  

  

Kompetencje społeczne: jest gotów do  

Poziom 8  Kod 

składnika 

opisu  

Wyszczególnienie:    

Oceny – krytyczne 

podejście  

P8S_KK  Krytycznej oceny istniejącego dorobku w ra-

mach nauk socjologicznych i ich subdyscyplin 

oraz własnego wkładu w rozwój tych nauk 

oraz jest gotów do uznawania znaczenia wie-

dzy socjologicznej w rozwiązywaniu proble-

mów poznawczych i praktycznych  

SD_K01  

  

Odpowiedzialność – 

wypełnianie zobo-

wiązań społecznych 

i działanie  na rzecz 

interesu publicz-

nego  

P8S_KO  Wypełniania zobowiązań społecznych socjolo-

gów, inicjowania działań na rzecz interesu pu-

blicznego w oparciu o stan wiedzy socjologicz-

nej oraz myślenia i działania w sposób przed-

siębiorczy  

SD_K02  

Rola zawodowa – 

niezależność i roz-

wój etosu  

P8S_KR  Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk 

badawczych,  w szczególności w obszarze 

nauk socjologicznych, w tym:  

• prowadzenia działalności naukowej, w tym 

badań socjologicznych, w sposób nieza-

leżny,   

• respektowania zasady publicznej własności 

wyników działalności naukowej, z 

uwzględnieniem zasad ochrony własności 

intelektualnej  

SD_K03  
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The learning outcomes at the Doctoral School  of the Uni-

versity of Wrocław, the Doctoral College of Sociology  

  

 Knowledge: student will know and understand   

Level 8  Component code  Specifications:  Code   

Scope and 

depth – com-

pleteness of 

cognitive per-

spective and 

relations   

P8S_WG  Student will know and understand existing 

paradigms as well as global and local 

achievements in the area of sociological sci-

ences, and will be able to develop the former 

creatively in his/her own research activities  

SD_W01  

  

Student will know and understand main de-

velopmental trends in sociological sciences 

which describe various organisational forms 

of social life on mega-, macro-, mezzo-, and 

micro-structural level as well as factors con-

ditioning processes of change of structures, 

social bonds, culture and social institutions.   

SD_W02  

  

   

  Student will know and understand general 

methodology of scientific method, including 

epistemological and ontological assumptions 

and methodology of sociological sciences re-

garding methods of data collection and data 

analysis and modelling, with reference to lat-

est scientific achievements.   

SD_W03  

   

   

Student will know and understand the rules 

of dissemination of information regarding 

academic pursuit in the context of copyright 

regulations and code of ethics followed in 

research and publishing.    

SD_W04  

Context – de-

terminants 

and effects  

P8S_WK  Student will know and understand essential 

dilemmas posed by modern civilisation in the 

context of social and cultural changes affect-

ing social order.  

SD_W05  

  

  

Student will know and understand economic, 

legal, ethical and other key determinants of 

scientific activity in the field of sociological 

research.  

SD_W06  

  

Student will know and understand basic rules 

for transferring knowledge to economic and 

social sphere as well as for commercializing 

research findings and practical know-how re-

lated to these findings.   

SD_W07  

 Skills: student can  

Level 8   Compon 

ent code  

Specifications:    
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Using 

knowledge – 

problems 

solved and 

tasks carried 

out  

 P8S_U W  Student will be able to creatively identify sci-

entific problems and solve them in an inno-

vative way using general scientific methodol-

ogy as well as theory and methodology of 

sociological sciences. This includes: defining 

the research problem and stating the aim of 

research, formulating the hypotheses (re-

search questions), drawing the sample, crea-

tively applying quantitative and qualitative 

research methods, techniques and tools, in-

terpreting data and drawing conclusions 

based on collected data.  

SD_U01  

  

  

  

  

  

Student will be able to critically asses exist-

ing findings of scientific research, experts' 

analyses and other forms of scientific activity 

against their impact on the development of 

knowledge in the field of sociological sci-

ences and other social sciences.  

SD_U02  

  

   

Student will be able to transfer the results of 

own empirical research and scientific activity 

to economic and social spheres.   

SD_U03  

Communicating 

– receiving and 

creating state-

ments, sharing 

knowledge in 

the scientific  

 P8S_UK  Student will be able to professionally com-

ment on the topics related to the theory and 

research in the field of sociological sciences 

and other social sciences, to a degree which 

allows for active engagement in interna-

tional academic community.  

SD_U04  

  

   

field and command 

of foreign language   

 Student will be able to share results of scien-

tific work in various social environments, can 

initiate dialogue and participate in scientific 

discourses related to empirical research 

he/she carries out.  

SD_U05  

   

Student will show a command of foreign lan-

guage at the B2 level of Common  

European Framework of Reference for Lan-

guages which allows for active participation in 

the international academic circles and profes-

sional environment.  

SD_U06  

Task management 

– planning and 

team work   

P8S_UO  Student will be able to plan and carry out in-

dividually and in a team creative research 

projects, including the projects in an interna-

tional environment, using knowledge pertain-

ing to sociological sciences and other social 

sciences   

SD_U07  

Learning, self de-

velopment and 

supporting others  

in their  

development   

P8S_UU  Student will be able to individually plan and 

work on self-development and also inspire 

and support the development of others.  

SD_U08  

  

Student will be able to plan individual classes 

or groups of classes (courses) in sociological 

sciences and in other social sciences and con-

duct them using up-to-date methods and 

tools.   

SD_U09  

  

  

Social skills: student is ready to  
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  Level 8  Compon 

ent code:  

Specification:    

Assessment – criti-

cal approach   

P8S_KK  Student will be prepared to undertake a criti-

cal assessment of the existing findings in the 

area of sociological sciences and its subdisci-

plines as well as of student's own contribution 

to the development of sociological sciences. A 

student will also be prepared to acknowledge 

the importance of sociological knowledge in 

solving cognitive as well as practical prob-

lems.   

SD_K01  

  

   

Responsibility – ful-

filling social obliga-

tions and working 

in the public inter-

est   

S_KO  Student will be prepared to fulfil social obliga-

tions that sociologists have towards the soci-

ety, is ready to initiate actions beneficial to 

the public interest based on sociological 

knowledge and to think and act in entrepre-

neurial manner.  

SD_K02  

Professional role – 

independence and 

ethos development  

P8S_KR  Student will be prepared ready to sustain 

and develop the ethos of research, especially 

in the domain of sociological sciences, in-

cluding:   

• doing academic work and carrying out 

social research in an independent 

manner;  

• respecting the rules of public owner-

ship of the results of scientific activity, 

with respect to the principle of protec-

tion of intellectual property  

SD_K03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


