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1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta
Obszar/-y kształcenia
Dziedzina nauki i dyscyplina
naukowa

WS-R-SO SOCJOLOGIA

Studia trzeciego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne
StopieĔ naukowy doktora
Nauki społeczne
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny naukowe: socjologia

RóĪnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na
uczelni
Liczba punktów ECTS konieczna
dla uzyskania tytułu zawodowego

Na studiach doktoranckich dla uzyskania stopnia naukowego
doktora:
Od 45 do 60 punktów ECTS w tym od 20 do 30 punktów ECTS
uzyskanych w ramach zajĊü fakultatywnych rozwijających
umiejĊtnoĞci dydaktyczne lub zawodowe

symbol

Efekt kształcenia dla
absolwenta

Odniesienie do
efektów
kształcenia w
obszarze
kształcenia w
zakresie nauk
humanistycznych,
społecznych

WIEDZA
SD_S_K_W01

Tabela odniesieĔ efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

SD_S_K_W02

SD_S_K_W03

Posiada wiedzĊ zaawansowaną o charakterze
ogólnym oraz znacznie pogłĊbioną co do
wybranych struktur i instytucji społecznych,
uwzglĊdniającą najnowsze osiągniĊcia
naukowe
Posiada wiedzĊ zaawansowaną o charakterze
ogólnym oraz znacznie pogłĊbioną co do
wybranych wiĊzi społecznych i rządzących
nimi prawidłowoĞciach, uwzglĊdniającą
najnowsze osiągniĊcia naukowe
Ma specjalistyczną wiedzĊ o specyfice
przedmiotowej i metodologicznej nauk
społecznych i humanistycznych, którą jest w
stanie rozwijaü i twórczo stosowaü w
działalnoĞci profesjonalnej
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SD_S_K_W04
SD_S_K_W05

SD_S_K_W06

SD_S_K_W07

Posiada wiedzĊ na zaawansowanym poziomie
badaĔ dla kierunku socjologia
Posiada wiedzĊ zaawansowaną w zakresie
wybranego systemu norm i reguł,
uwzglĊdniająca najnowsze osiągniĊcia
naukowe
Zna najnowsze osiągniĊcia socjologii ze
szczególnym uwzglĊdnieniem subdyscypliny w
której siĊ specjalizuje
Posiada zaawansowaną wiedzĊ w zakresie
najnowszych osiągniĊü nauki w zakresie
obszaru prowadzonych badaĔ

SD_S_K_W08

Posiada specjalistyczną wiedzĊ w zakresie
metod i technik badaĔ, uwzglĊdniając
najnowsze osiągniĊcia naukowe

SD_S_K_W09

Zna główne metody oceny publikacji
naukowych, projektów badawczych oraz
posiada ogólną orientacjĊ w zasadach
finansowania badaĔ naukowych

SD_S_K_U01

Student – doktorant potrafi w sposób dojrzały
dostrzegaü i analizowaü zjawiska społeczne

SD_S_K_U02

Potrafi przedstawiü i zastosowaü odpowiednie
teorie socjologiczne wobec analizowanej
rzeczywistoĞci

SD_S_K_U03

Posiada umiejĊtnoĞci wykorzystania wiedzy
wzbogaconej o wykorzystanie procedury
badawczej w ramach socjologii oraz krytyczna
ocenĊ dotychczasowych wyników badaĔ
Posiada umiejĊtnoĞü rozumienia przyczyn i
przebiegu procesów i zjawisk społecznych
wzbogacone o formułowanie złoĪonych,
oryginalnych hipotez badawczych i
zastosowanie adekwatnej procedury
badawczej
Potrafi samodzielnie przygotowaü
konceptualizacjĊ badaĔ

UMIEJĉTNOĝCI

SD_S_K_U04

SD_S_K_U05

SD_S_K_U06

Potrafi przedstawiü własne koncepcje i
rozwiązania badawcze w odniesieniu do
konkretnego zagadnienia

SD_S_K_U07

Posiada umiejĊtnoĞü pracowania z literaturą
obcojĊzyczną w zakresie prowadzonych
badaĔ
Potrafi sporządziü wniosek o przyznanie
Ğrodków na realizacjĊ projektu badawczego
związanego z wybraną problematyką
badawczą

SD_S_K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
SD_S_K_K01

Rozumie koniecznoĞü uzupełniania i
doskonalenia nabytej wiedzy i umiejĊtnoĞci na
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SD_S_K_K02

wyĪszym poziomie wiedzy i umiejĊtnoĞci,
takĪe w wymiarze interdyscyplinarnym
W sposób kompetentny przedstawia wyniki
swych badaĔ na sympozjach i konferencjach

SD_S_K_K03

W sposób samodzielny redaguje i publikuje
swe prace naukowe

SD_S_K_K04

Bierze czynny udział w Īyciu akademickim i
naukowym. Potrafi komunikowaü siĊ z
otoczeniem na wyĪszym poziomie; bierze
odpowiedzialnoĞü za upowszechnianie
wyników badaĔ naukowych

SD_S_K_K05

Popularyzuje wiedzĊ socjologiczną w lokalnym
Ğrodowisku, w mediach i innych miejscach

SD_S_K_K06

Odpowiedzialnie i rzetelnie projektuje,
wykonuje i relacjonuje zadania badawcze
Ma ĞwiadomoĞü znaczenia zachowywania siĊ
w sposób profesjonalny i etyczny, poszerzona
o umiejĊtnoĞü egzekwowania takich postaw

SD_S_K_K07
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1. Dokumentacja związana z programem studiów.
WS-R-SO SOCJOLOGIA
Nazwa kierunku studiów i kod programu
wg USOS
Poziom kształcenia
Studia trzeciego stopnia



Profil kształcenia

Ogólnoakademicki



Forma studiów

Stacjonarne



Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta
Liczba punktów ECTS konieczna dla
uzyskania tytułu zawodowego

StopieĔ naukowy doktora





Na studiach doktoranckich dla uzyskania stopnia naukowego 
doktora:
60 punktów ECTS w tym 20 uzyskanych w ramach zajĊü
fakultatywnych rozwijających umiejĊtnoĞci dydaktyczne lub
zawodowy

Liczba semestrów

8





Obszar/y kształcenia

Nauki społeczne



Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

Dziedzina nauk społecznych



Dyscypliny naukowe: socjologia

Wskazanie związku z misją UKSW i jej
strategią rozwoju

Zgodnie z misją UKSW okreĞloną w Uchwałą Senatu nr
80.2011 odpowiedni fragment:

„Zgodnie z ideą universitas scientiarum Uniwersytet kształci w
zakresie nauk humanistyczno-społecznych, teologicznych i
matematyczno-przyrodniczych, dąĪąc do poszerzania obszaru
badaĔ o nowe dziedziny. JednoczeĞnie zapewnia rozwój
rozmaitych dyscyplin w obrĊbie tych dziedzin, a takĪe
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dyscyplin tworzących siĊ na ich pograniczu zgodnie z
postĊpem nauki i rozwojem kultury oraz potrzebami
społeczeĔstwa obywatelskiego opartego na wiedzy. Takie
ukształtowanie programu studiów wynikającego z misji
Uniwersytetu otwiera, zgodnie z nauczaniem KoĞcioła,
przestrzeĔ dla spotkania nauki i wiary oraz przygotowuje
absolwentów do uczestnictwa w dialogu miĊdzykulturowym.
Dziedzictwo Uniwersytetu zobowiązuje do kształcenia elit
Ğwieckich i duchownych, wyróĪniających siĊ wiedzą i
przygotowanych do odpowiedzialnego pełnienia obowiązków
w społeczeĔstwie, a takĪe w KoĞciele”.
Socjologia jako kierunek studiów doktoranckich ma za
zadanie kształcenie w zakresie nauk społecznych z
elementami nowych technik i metod badawczych

Ogólne cele kształcenia oraz moĪliwoĞci Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w szkolnictwie 
wyĪszym, jednostkach naukowych, w tym do prowadzenia
zatrudnienia(typowe miejsca pracy) i
projektów
badawczych.
kontynuacji kształcenia przez
absolwentów studiów
Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie
wyĪszym, instytucjach naukowych, przedsiĊbiorstwach,
samorządach lokalnych, administracji paĔstwowej, trzecim
sektorze/organizacjach pozarządowych.

Wymagania wstĊpne(oczekiwane
kompetencje kandydata) – zwłaszcza w
przypadku studiów drugiego stopnia
Zasady rekrutacji

Dla studiów III stopnia dyplom magistra



Uchwała Senatu UKSW



Minimum kadrowe z Np. tabela wydziałowa przekazywana do Działu Kadr i Spraw 
przyporządkowaniem Socjalnych
poszczególnych osób
do dyscyplin
naukowych
Proporcja liczby

nauczycieli
akademickich
Warunki
stanowiących minimum
realizacji
kadrowe do liczby
programu studiów
studiujących
Opis działalnoĞci

badawczej w
odpowiednim obszarze
wiedzy- w przypadku
studiów prowadzących
do uzyskania dyplomu
magisterskiego
Praktyki doktoranckie w formie prowadzonych zajĊü nie mogą 
Wymiar, zasady i forma odbywania
byü mniejsze niĪ 15 godzin i nie wiĊksze niĪ 90 godzin
praktyk
rocznie. Łączny wymiar godzin praktyk wynosi 180 godzin w
trakcie trwania studiów doktoranckich. Praktyki doktoranckie
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odbywają siĊ po kontrolą promotorów i Kierownika Studiów
Doktoranckich. Praktyki doktoranckie posiadają formĊ zajĊü
dydaktycznych i uczestnictwa w projektach badawczych pod
kierownictwem promotora

Sumaryczne wskaĨniki (punkty ECTS)
charakteryzujące program studiów

Nazwa
przedmiotu/moduł
kształcenia

Symbol efektu
kształcenia
(naleĪy wymieniü
wszystkie EK,
jakie student
uzyska po
zaliczeniu
przedmiotu)

liczba punktów ECTS jaką
student musi uzyskaü na
zajĊciach wymagających
bezpoĞredniego udziału
nauczycieli akademickich
liczba punktów ECTS jaką
student musi uzyskaü w ramach
zajĊü z zakresu nauk
podstawowych
w tym liczba punktów ECTS za
zajĊcia do wyboru przez studenta



liczba punktów ECTS jaką
student musi uzyskaü w ramach
zajĊü o charakterze praktycznym,
w tym zajĊü laboratoryjnych i
projektowych
liczba punktów ECTS jaką
student musi uzyskaü realizując
moduły kształcenia oferowane w
formie zajĊü ogólnouczelnianych
lub na innym kierunku studiów



Opis planu studiów



Nr
Liczb
semestru a
ECTS







Liczb
a
godzi
n

Forma Sposób
zajĊü
sprawdzenia
efektów
kształcenia

Obow
iązko
wy
TAK/
NIE

I rok studiów
Konwersatorium
socjologiczne

2

30

konw
ersato
rium

zaliczenie

Tak

Konwersatorium
socjologiczne

2

30

konw
ersato
rium

zaliczenie

Tak

Współczesna
filozofia nauki

2

30

konw
ersato
rium

zaliczenie

Tak

UmiejĊtnoĞci
akademickie Nowoczesne
metody i techniki
prowadzenia
zajĊü
dydaktycznych

3

30

konw
ersato
rium

zaliczenie

Tak

Do
wyboru
TAK/
NIE

Załącznik do Uchwały nr 33/2012
Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Seminarium
doktoranckie
prowadzone
przez
opiekuna/promot
ora

6

60

semin
arium

zaliczenie

Tak

Zaawansowana
metodologia
nauk i badan
społecznych

2

30

wykła
d

egzamin

Tak

Nowe wzory
badaĔ
społecznych w
zakresie
wybranej
specjalizacji

2

30

konw
ersato
rium

zaliczenie

Tak

Współczesne
zagadnienia
socjologii
teoretycznej

2

30

wykła
d

egzamin

Tak

Nowe
technologie
wykorzystywane
w kształceniu
studentów

3

30

konw
ersato
rium

zaliczenie

Tak

Metodyka zajĊü
dydaktycznych

3

30

wykła
d

egzamin

Tak

Seminarium
doktoranckie

3

60

semin
arium

zaliczenie

Tak

Wykład
monograficzny

2

30

wykła
d

egzamin

Tak

Wykład
monograficzny

2

30

wykła
d

egzamin

Tak

2 wykłady z
przedmiotów
ogólnych
(filozofia,
historia,
psychologia,
pedagogika,
praca socjalna,
ekonomia i inne
prowadzone w
UKSW

6

60

wykła
d

egzamin

Tak

Seminarium
doktoranckie

5

60

semin
arium

zaliczenie

Tak

2

30

wykła

egzamin

Tak

II rok studiów

///ƌŽŬƐƚƵĚŝſǁ

IV rok studiów
Wykład
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monograficzny

d

Wykład
monograficzny

2

30

wykła
d

egzamin

Tak

Seminarium
doktoranckie

11

60

semin
arium

zaliczenie

Tak

Doktoranci, którzy nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub licencjata w zakresie socjologii
zobowiązani są do zdania egzaminów z nastĊpujących przedmiotów:
WstĊp do
socjologii
Klasyczne teorie
socjologiczne

Metodologia:
podstawy
badaĔ
społecznych

Sposób współdziałania z
interesariuszami zewnĊtrznymi





Np. wykaz osób spoza uczelni biorących udział w pracach
programowych lub konsultujących projekt programu
kształcenia



