
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

Ramowy program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMK / 

Academia Rerum Socialium 

 

Dziedzina nauki nauki społeczne 

Dyscypliny nauki ekonomia i finanse, nauki o komunikacji 

społecznej i mediach, nauki o polityce i 

administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, 

nauki prawne, nauki socjologiczne, 

pedagogika, nauki o bezpieczeństwie, 

geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna 

Czas trwania kształcenia 4 lata 

Liczba punktów ECTS 44 

Ogólna liczba godzin 

dydaktycznych/kontaktowych 

540 (w tym 30 praktyk zawodowych) 

 

Moduł I: Zajęcia podstawowe / 300 godzin 

1. Zaawansowana metodologia nauk społecznych (może być „rozszczepiona” na grupy 

dyscyplin) / 20 godzin / 2 ECTS 

2. Aktualne problemy badawcze (jest to kurs wypełniony przez gości, w tym 

zagranicznych, prezentacje nowych nurtów w badaniach, nowych prac czy 

przełomowych książek etc.) / 20 godzin / 2 ECTS  

3. Pinakoteka badawcza: konwersatorium „horyzontalne” dla doktorantów (prezentacje 

doktorantów stanowiące poligon doświadczalny przed ewaluacją śródokresową) / 20 

godzin [ws. szczegółów zob. Uwagi, pkt 3] / 2 ECTS  

4. Seminarium doktorskie pod opieką promotora / 60 godzin rocznie (240 godzin łącznie) 

/ 16 ECTS 

 

Moduł II: Zajęcia doskonalące umiejętności zawodowe dla nauk społecznych/135 godzin 

1. Architektura informacji: narzędzia wyszukiwania zasobów naukowych i 

dydaktycznych/20 godzin/2 ECTS 

2. Techniki prezentacji wyników badań naukowych i techniki popularyzacji wiedzy 

naukowej/20 godzin/2 ECTS  

3. Warsztaty przygotowywania aplikacji grantowych/15 godzin/2 ECTS  

4. Warsztaty pisania tekstów naukowych/20 godzin/2 ECTS  

5. Laboratorium dydaktyczne / nowe techniki nauczania i egzekwowania wiedzy/15 

godzin/2 ECTS  

6. Kwestie prawa autorskiego/15 godzin/2 ECTS  

7. Praktyki zawodowe/30 godzin/2 ECTS 

 

 



Moduł III: Zajęcia specjalistyczne /120 godzin  

1. Język obcy specjalistyczny (dostosowany przez promotora/ów dla potrzeb 

indywidualnego planu badawczego doktoranta)/30 godzin/2 ECTS 

2. Pakiet trzech kursów specjalistycznych dobranych przez promotora w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły/90 godzin/6 ECTS 

 

Uwagi  

1. Program kształcenia w szkole doktorskiej, w zgodzie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668), nie 

jest programem studiów. Dlatego opiera się na kursach, warsztatach i szkoleniach, które 

nie są prowadzone w reżimie semestralnym. Oznacza to, że np. warsztaty 

przygotowywania aplikacji grantowych prowadzone są w ciągu dwóch dni, jeden-dwa 

razy w ciągu roku kalendarzowego. Jedna część warsztatu prowadzona jest przez 

zaproszonych ekspertów z NCN (opiekunowie paneli społecznych, eksperci paneli 

społecznych, szkoleniowcy delegowani przez NCN), MNiSW (Rada NPRH) i FNP. 

Druga z części kursu (a de facto szkolenia) prowadzona jest natomiast przez 

uczoną/uczonego skutecznych w pozyskiwaniu środków z instytucji prowadzących 

konkursy grantowe. 

2. Zajęcia nr 1, 2 i 4 w Module II, z uwagi na ich wagę dla dalszych skutecznych działań 

doktorantów, będą zorganizowane na początku każdego roku akademickiego, na 

otwarcie kształcenia w szkole.  

3. Szczegóły Pinakoteki badawczej. Każdego roku słuchacze zobowiązani są do 

uczestnictwa w ogólnoszkolnych seminariach organizowanych co najmniej 

kilkukrotnie w ciągu roku (w wymiarze dwóch godzin jednorazowo). Pinakoteka polega 

na prezentacji idei, pomysłów badawczych, gotowych wyników i interpretacji 

przedstawionych przez jednego słuchacza/jedną słuchaczkę oraz na dyskusji wszystkich 

doktorantów jednego rocznika szkoły. Są to zajęcia mające na celu zachęcenie do 

współpracy międzydyscyplinarnej, do uczenia się od siebie nawzajem, do 

komentowania postępów innych słuchaczy, konstruktywnego wskazywania mielizn w 

projektach i w myśleniu. Każde seminarium w ramach Pinakoteki badawczej 

prowadzone jest przez profesora pełniącego funkcję jednego z promotorów, 

poproszonego o to przez dyrektora szkoły. Zakłada się, że wystąpienie w ramach 

Pinakoteki badawczej będzie przedmiotem zabiegów doktorantów.  

4. W połowie czteroletniego okresu kształcenia, w zgodzie z Prawem o szkolnictwie 

wyższym i nauce nastąpi ocena śródokresowa, której ramy zostały określone zarówno 

w Ustawie, jak i w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.  

5. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i zawarty w nim opis 

efektów uczenia się oparty jest na charakterystykach drugiego stopnia dla kwalifikacji 

na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonych w rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie charakterystyk 

drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 


