
 
 

 

                                                         Ramowy plan studiów doktoranckich 2014/2015 
Wydział Nauk Pedagogicznych 

Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich 

Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Nauk Pedagogicznych 

Nazwa studiów doktoranckich: Pedagogika 

Nazwa studiów doktoranckich w j. angielskim: Education 
Umiejscowienie studiów: 
- obszar wiedz, dziedzina nauki/sztuki, dyscyplina nauki/artystyczna: 

Nauki społeczne 

Liczba semestrów: 8 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 
Zajęcia obligatoryjne – 495 
Zajęcia fakultatywne- liczba godzin w zależności od wyboru przedmiotów;  
Doktorant powinien w ciągu pierwszych trzech lat studiów uzyskać minimum 10 
punktów ECTS za ich realizację. 

Łączna liczba punktów ECTS: 

 40 
w tym: 
Zajęcia obligatoryjne -30 punkty ECTS 
Zajęcia fakultatywne- 10 punktów ECTS 

Cel studiów doktoranckich: 
 

Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie Pedagogiki stanowią trzeci 
stopień kształcenia uniwersyteckiego, dopełniając studia  licencjackie i 
magisterskie. Celem studiów  jest stworzenie studentom możliwości 
pogłębienia wiedzy i zdobycie umiejętności jej naukowego i 
dydaktycznego wykorzystania. Do szczegółowych celów studiów należy 
przygotowanie studentów do: 
- samodzielnego prowadzenia badań naukowych w zakresie pedagogiki 
- poszerzenie i pogłębienie  wiedzy z zakresu  subdyscyplin 
pedagogicznych 
- przygotowanie rozprawy doktorskiej 
- złożenie egzaminów doktorskich przewidzianych ustawą o stopniach i 
tytule naukowym 
- nabywanie doświadczenia pedagogicznego w trakcie prowadzenia zajęć 
dydaktycznych 



 
 

 

I rok 

 
Zaliczenie I roku po uzyskaniu minimum  10 punktów  ECTS oraz odbyciu 30 godzin praktyki zawodowej. 

 
 
 
 

  
Zajęcia obowiązkowe 

 
Kod  

modułu 
 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 
Kod 

przedmiotu w 
systemie USOS 

Forma zajęć Forma 
zaliczenia 

Liczba godzin 
kontaktowych 

Liczba 
punktów 

ECTS  
 Moduł kształcenia obejmujący 

zajęcia o charakterze 
podstawowym dla dziedziny w 
której prowadzone są studia 
doktoranckie 

Paradygmaty i ideologie 
współczesnej pedagogiki 
 

 
1900-HPMP-I-SD 

Wykład Egzamin 15 1 

Historia polskiej myśli 
pedagogicznej 

 
1900-PI-I-SD 

Konwersatorium Zaliczenie na 
ocenę 

30 2 

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia rozwijające 
umiejętności dydaktyczne 

Warsztat nauczyciela 
akademickiego 
 

 
1900-WNA-I-SD 

Ćwiczenia Zaliczenie na 
ocenę 

 
30 

 
2 

Praktyka zawodowa  
1900-PZ-I-SD 

Współuczestnict
wo 

Zaliczenie 30 - 

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia rozwijające 
umiejętności zawodowe 
pracownika naukowego 

Seminarium doktorskie 
 

 
1900-SEM-I-SD 

Seminarium Zaliczenie 30 2 

Metodologia badań 
społecznych    
 

 
1900-MBS-I-SD 

Konwersatorium Zaliczenie na 
ocenę 

30 2 

Warsztat badań historycznych w 
pedagogice 
 

 
1900-WBHwP-I-SD 

Ćwiczenia Zaliczenie na 
ocenę 

15 1 

 Suma 
 

150 
/bez Praktyki 
zawodowej/ 

10 
 



 
 

 

II rok 
 

 
Zaliczenie II roku po uzyskaniu minimum  9 punktów  ECTS oraz odbyciu 60 godzin praktyki zawodowej. 

 
 

 Zajęcia obowiązkowe 
Kod 

modułu 
 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 
w systemie 

USOS 

Forma zajęć Forma 
zaliczenia 

Liczba godzin 
kontaktowych 

Liczba 
punktów 

ECTS  

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia o charakterze podstawowym 
dla dziedziny w której prowadzone 
są studia doktoranckie 

Antropologia wychowania 1900-AW-II-SD Konwersatorium Zaliczenie na 
ocenę 

 
15 

 

 
1 

Nurty i tendencje 
współczesnych teorii 

 Wykład Egzamin 15 1 

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia o charakterze szczegółowym 
z zakresu dyscypliny, w której 
prowadzone są studia doktoranckie 

Teoria szkoły 
 

1900-TS-II-SD Wykład Egzamin 15 1 

Pedagogika kognitywistyczna 
 

1900-PK-II-SD Wykład Egzamin 15 1 

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia rozwijające umiejętności 
dydaktyczne 

Praktyka zawodowa 
30 g. samodzielnie+30 g. 
współuczestnictwo 

1900-PZ-II-SD ---------- Zaliczenie 60 
 

---- 

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia rozwijające umiejętności 
zawodowe pracownika naukowego 

Seminarium doktorskie 1900-SEM-SD Seminarium Zaliczenie 60 3 

Metody zbierania i 
analizowania danych 

1900-MZAD-II-
SD 

Konwersatorium Zaliczenie na 
ocenę 

15 1 

Granty krajowe i europejskie 
 

 Konwersatorium Zaliczenie na  
ocenę 

15 1 

SUMA      150 
/bez praktyki 
zawodowej/ 

9 
 



 
 

 

III rok 
 

 
Zaliczenie III roku po uzyskaniu minimum  6 punktów  ECTS oraz odbyciu 60 godzin praktyki zawodowej.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Zajęcia obowiązkowe 
Kod 

modułu 
w USOS 

 
Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 
w systemie 

USOS 

Forma zajęć Forma 
zaliczenia 

Liczba godzin 
kontaktowych 

Liczba 
punktów 

ECTS  

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia o charakterze 
szczegółowym dla dziedziny w 
której prowadzone są studia 
doktoranckie 

Socjologia edukacji 
 

 
 

 
Wykład 

 
Egzamin 

 
15 

 
   1 

Tendencje i kierunki badań w 
naukach  społecznych i w 
pedagogice 
 

 
 

 
Konwersatorium 

 
Zaliczenie na 

ocenę 

 
30 

 
2 

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia rozwijające umiejętności 
dydaktyczne 

Praktyka zawodowa 
30 g. samodzielnie+30 g. 
współuczestnictwo 

 --------- 
 

-------- 60 
 

----- 

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia rozwijające umiejętności 
zawodowe pracownika 
naukowego 

Seminarium doktorskie  Seminarium Zaliczenie 60 3 

 SUMA 105 
/bez Praktyki 
zawodowej/ 

6 



 
 

 

IV rok 
 
 

 Zajęcia obowiązkowe 
Kod 

modułu 
 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu 

Kod 
przedmiotu w 

systemie 
USOS 

Forma zajęć Forma 
zaliczenia 

Liczba godzin 
kontaktowych 

Liczba 
punktów 

ECTS 

 Moduł kształcenia obejmujący zajęcia 
rozwijające umiejętności dydaktyczne 

Praktyka zawodowa 
60 g. współuczestnictwo 

 --- Zaliczenie 60 --- 

 Moduł kształcenia obejmujący zajęcia 
o charakterze szczegółowym dla 
dziedziny w której prowadzone są 
studia doktoranckie 

Pedagogika innowacyjności 
  
 

  
Wykład 

 
Egzamin 

 
30 

 

 
2 
 

 Moduł kształcenia obejmujący zajęcia 
rozwijające umiejętności zawodowe 
pracownika naukowego 

Seminarium doktorskie  Seminarium Zaliczenie na 
ocenę 

60 3 

 SUMA     90 
/bez praktyki 
zawodowej/ 

5 

  
Zaliczenie IV roku  studiów po uzyskaniu minimum  5 punktów  ECTS oraz odbyciu 60 godzin praktyki zawodowej.  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 

 

 Zajęcia fakultatywne 
 

Doktorant w ciągu pierwszych czterech lat studiów ma uzyskać minimum 10 punktów ECTS* 

  
Nazwa modułu 

Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu 
w 

systemie USOS 

Forma 
zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Liczba 
godzin 

kontaktowych 

Liczba 
punktów 

ECTS 

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia o charakterze 
szczegółowym z zakresu 
dyscypliny, w której prowadzone 
są studia doktoranckie 

Wykład ogólnouniwersytecki  
 

Wykład Zaliczenie 30 2 

Współczesne problemy pedagogiki 
specjalnej 

 Wykład Egzamin 30 2 

Profesjonalna praca socjalna 
 

 Wykład 
 

Egzamin 
 

30 
 

2 

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia rozwijające umiejętności 
zawodowe pracownika 
naukowego 

Studia literaturoznawcze w zakresie 
nauk o wychowaniu 
 

 
 

Ćwiczenia Zaliczenie 30 2 

Projekt badawczy  Warsztaty Zaliczenie  30 2 

 Moduł  kształcenia obejmujący 
zajęcia w zakresie nowoczesnych 
metod i technik prowadzenia 
zajęć dydaktycznych  

Nowe technologie w edukacji 
 
Pedagogika medialna 

 Warsztaty 
 
Wykład 

Zaliczenie 
 
Egzamin 

30 
 

30 

2 
 

2 

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia zapewniające 
przygotowanie do egzaminu 
doktorskiego z dyscypliny 
dodatkowej 

Filozofia edukacji  
 
Problemy współczesnej socjologii 
 

 Wykład 
 
Wykład 

Egzamin 
 
Egzamin 

30 
 

30 

2 
 

2 



 
 

 

* Katalog przedmiotów fakultatywnych  może ulec modyfikacji i rozszerzeniu na każdy rok akademicki. O wyborze przedmiotów fakultatywnych 
decyduje student wraz z opiekunem naukowm. Warunkiem uruchomienia danego przedmiotu jest zainteresowanie nim co najmniej 5 słuchaczy. 

 
 
Plan studiów obowiązuje od  roku akademickiego 2014/2015 
Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych w dniu 6.05.2014r 
                                                                                                          (nazwa wydziału)                                 (data posiedzenia rady wydziału)  
 
 
 
 
 

                                                                   …………………………………….  
                    (podpis Dziekana) 

 Moduł kształcenia obejmujący 
zajęcia zapewniające 
przygotowanie do egzaminu 
doktorskiego z nowożytnego 
języka obcego 

 Translatorium -język niemiecki 

 Translatorium -język angielski 

 Translatorium - język rosyjski 

  
Konwersat
orium 

 
Zaliczenie 
na ocenę 

 
30 

 
2 


