
1 

 PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 

Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich 

 

Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 

Nazwa studiów doktoranckich: stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce 

Nazwa studiów doktoranckich wj .  angielskim: Doctoral studies in the field of political science 

Umiejscowienie studiów: 

- obszar wiedzy: 

- dziedzina nauki/sztuki: 

 

obszar nauk społecznych,  

dziedzina nauk społecznych  

 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 

795 

W tym:Zajęcia obligatoryjne - 465 Zajęcia fakultatywne - 120  

Praktyka zawodowa – - 210 

Liczba semestrów 8 

Łączna liczba punktów ECTS: 

45 

w  tym: zajęcia obligatoryjne - 31 punktów ECTS  

zajęcia fakultatywne - 14 punktów ECTS 

Cel studiów doktoranckich: Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego, 
dopełniając studia licencjackie i magisterskie. Celem studiów jest stworzenie studentom możliwości pogłębiania 
wiedzy i zdobycie umiejętności jej naukowego i dydaktycznego wykorzystania. W sposób szczególny celem jest 
przygotowanie studentów do: 
•samodzielnego prowadzenia badań naukowych, 

•poszerzenia wiedzy z zakresu nauk o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problemów i 
obszarów badawczych, 

•pisania rozprawy doktorskiej, 
•złożenia egzaminów doktorskich przewidzianych ustawą o stopniach i tytułach naukowych, 
•prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
Studia doktoranckie prowadzone są jako studia niestacjonarne, zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika regulaminem studiów doktoranckich. 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE 
 

Lp.  

Po ukończeniu studiów doktoranckich w zakresie  NAUK O POLITYCE 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

 

Wiedza 

1. Ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o polityce w obszarze nauki jej źródłach, związkach z innymi naukami i znaczeniu w kulturze 

2. Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą metodologii badań politologicznych 

3.  Ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych wydarzeń politycznych, potrafi je oceniać i zrozumieć. 

4.  Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów 

zachodzących w życiu publicznym. 

Umiejętności 

1. Absolwent rozumie dynamikę zmian politycznych i strategii decyzyjnych 

2.  Absolwent potrafi analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych 

3.  Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań 

Kompetencje społeczne 

1. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach 

gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach 

2.  Absolwent posiada też wiedzę i umiejętności umożliwiające rozwiązywanie problemów naukowych, prezentacji wyników na konferencjach i w 

czasopismach naukowychjak również doświadczenie z zakresu dydaktyki szkoły wyższej. 
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Ramowy plan studiów doktoranckich 
 

I rok 
 

Zajęcia obowiązkowe 
Nazwa modułu 

Nazwa przedmiotu 
Kod przedmiotu w 
systemie USOS 

Forma zajęć 
Forma 

zaliczenia  

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktó

w 

ECTS 

zajęcia o charakterze podstawo wym 

dla dz iedz iny nauk spo łecznych  

Krytyczne dyskursy 

teoriopoznawcze 

2051-NSD-KDT 

wykład egzamin 15 2 

 

 
Problemy polityczne współczesnego świata - 

Wschód 

2051-NSD -PPWŚ 
wykład 

egzamin 
15 2 

zajęcia zapewniające   przygotowanie   do  

egzaminu doktorskiego z  nauk o 

poli tyce  

Filozofowie polityki o teorii suwerenności (od J. 

Bodina do C. Schmitta i A. d'Orsa) 

2051-NSD -FPoT 

konwersatorium 

Zaliczenie na 
ocenę 15 2 

zajęcia zapewniające   przygotowanie do 

egzaminu doktorskiego z nowożytnego 

języka obcego  

Translatorium i tłumaczenie tekstu (j. angielski 

lub j. niemiecki) 

2051-NSD -TiTT Konwersatorium Zaliczenie na 

ocenę 

15 2 

 Warsztat badawczy politologa 2051-NSD -WBP Konwersatorium Zaliczenie na 
ocenę 

60 2 

zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe 

pracownika naukowego  
Seminarium doktorskie 2051-NSD -SD 

Seminarium 
Zaliczenie na 

ocenę 60 2 

 Praktyka zawodowa 2051-NSD -PZ współprowadze
nie zajęć 
dydaktycznych 

zaliczenie 30 - 

Suma 180 +30 12 

 

Zaliczenie I roku studiów: 

uzyskaniu minimum 18 punktów ECTS (w tym: zajęcia obligatoryjne - 12 punktów, zajęcia fakultatywne - minimum 6 punktów) oraz 30 godzin praktyki zawodowej. • 

Określenie problemu badawczego oraz zebranie bibliografii rozprawy doktorskiej, a także koncepcji pracy. (Wymagana opinia opiekuna naukowego). • Złożenie do 

druku przynajmniej jednej recenzji książki z zakresu nauk politycznych. 
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II rok 
 

Zajęcia obowiązkowe 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu  

Kod 

przed miotu  

w sys temi e 

USOS  

Forma zajęć 
Forma 

zal iczenia  

Liczba 

godzin 

Liczba  

punktów 

ECTS  

zajęcia o charakterze podstawo wym dla 

dziedziny nauk spo łecznych  

Problemy polityczne współczesnego 

świata - Azja 

2051-NSD-

PPWŚ-A 

wykład egzamin 15 2 

zajęcia zapewniające   przygotowanie do egzaminu 

doktorskiego z nowożytnego języka obcego  

Translatorium i tłumaczenie tekstu (j. 

angielski lub j. niemiecki) 

2051-NSD-

TiTT-2 

Konwersatorium Zaliczenie 
na ocenę 

15 2 

zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe pracownika 

nauko wego  
Seminarium doktorskie 2051-NSD-

SD-2 

seminarium Zaliczenie 

na ocenę 

60 2 

 

 

Praktyka zawodowa 2051-NSD-

PZ-2 

Współprowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych 

Zaliczenie 60  

Suma 90+60 6 

 

 

Zaliczenie I I  roku studiów: 

uzyskanie minimum 11 punktów ECTS (w tym: zajęcia obligatoryjne - 5 punktów, zajęcia fakultatywne - minimum 6 punktów) oraz 60 godzin praktyki zawodowej. 

• Przedstawienie jednego rozdziału merytorycznego rozprawy doktorskiej lub zrealizowanie badań empirycznych. (Wymagana opinia opiekuna naukowego). • 

Złożenie do druku przynajmniej jednego artykułu naukowego.
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Zajęcia obowiązkowe 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu  

Kod 

przed miotu  

w sys temie 

USOS  

Forma zajęć 
Forma 

zal iczenia  

Liczba 

godzin 

Liczba  

punktów 

ECTS  

zajęcia o charakterze podstawo wym dla 

dziedziny nauk spo łecznych  

Problemy polityczne współczesnego 

świata – Afryka i Bliski Wschód 

2051-NSD-

PPWŚ-

AiBW 

wykład egzamin 15 2 

zajęcia zapewniające   przygotowanie do egzaminu 

doktorskiego z dyscypliny dodatkowej o  

Filozofia i człowiek w kulturze 

współczesnej 

2051-NSD-

FiCz 

wykład egzamin 15 1 

zajęcia zapewniające   przygotowanie do egzaminu 

doktorskiego z nowożytnego języka obcego  

Translatorium i tłumaczenie tekstu (j. 

angielski lub j. niemiecki) 

2051-NSD-

TiTT-3 

Konwersatorium Zaliczenie 
na ocenę 

15 2 

zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe pracownika 

nauko wego  
Seminarium doktorskie 2051-NSD-

SD-2 

seminarium Zaliczenie 

na ocenę 

60 2 

 

 

Praktyka zawodowa 2051-NSD-

PZ-2 

Współprowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych 

Zaliczenie 60  

Suma 105 7 

 

Zaliczenie III roku studiów: 

uzyskanie minimum 10 punktów ECTS (w tym: zajęcia obligatoryjne - 7 punktów, zajęcia fakultatywne - minimum 2 punkty) oraz 60 godzin praktyki 

zawodowej. • Przedstawienie kolejnych rozdziałów rozprawy doktorskiej. (Wymagana opinia opiekuna naukowego) oraz otwarcie przewodu doktorskiego. • 

Złożenie do druku przynajmniej jednego artykułu naukowego. 

I I I  rok 
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IV rok 

Zajęcia obowiązkowe 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1— 

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu  

Kod 

przedmio tu 

w systemie 

USOS  

Forma zajęć 

Forma 

zaliczen

ia 

Liczba 

godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

zajęcia o charakterze podstawo wym dla dziedziny 

nauk spo łecznych  

Problemy polityczne współczesnego 

świata - Afryka 

2051-

NSD-

PPWŚ-A 

wykład egzamin 15 2 

Moduł kształcenia obejmujący zajęcia zapewniające 

przygotowanie do egzaminu doktorskiego z nowożytnego 

języka obcego 

Biopolitics 2051-

NSD-Biop 

wykład egzamin 15 2 

Moduł kształcenia obejmujący zajęcia rozwijające      

umiejętności zawodowe 

pracownika naukowego 

Seminarium doktorskie 2051-

NSD-SD-4 

Seminarium Zaliczeni
e na 
ocenę 

60 2 

 

 

Praktyka zawodowa 2051-

NSD—PZ-

4 

Współprowadzenie 

zajęć 

dydaktycznych 

zaliczenie 60  

SUMA 90 +60 6 

 

  
 

Zaliczenie IV roku studiów: 

uzyskanie minimum 6 punktów ECTS (w tym: zajęcia obligatoryjne - 6 punktów) oraz 60 godzin praktyki zawodowej. Obrona 

rozprawy doktorskiej. 
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Zajęcia fakultatywne 

 Doktorant powinien w ciągu czterech lat studiów uzyskać 14 punktów ECTS 

 Wybór przedmiotu w porozumieniu z opiekunem/promotorem pracy doktorskiej 
Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Kod przed miotu  

w sys temi e USOS  

Forma zajęć Forma zaliczenia  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Moduł kształcenia 

obejmujący zajęcia o 

charakterze  

Wymiar wschodni w polityce zagranicznej Unii 

Europejskiej 

2051-NSD-

WWwPZ Konwersatorium Zaliczenie na ocenę 15 2 

szczegółowym z zakresu 

nauk o pol i tyce  

Naród i nacjonalizm we współczesnej Europie 2051-NSD--NiN wykład egzamin 15 2 

 

 
Migracje i przesiedlenia w Europie w XX w. 2051-NSD-MiP Konwersatorium Zaliczenie na ocenę 15 2 

 Model działacza politycznego IIRP 2051-NSD-

MDP 

wykład egzamin 15 2 

 Stosunki polsko - niemieckie po 1945 roku 2051-NSD-SPN Konwersatorium Zaliczenie na ocenę 15 2 

 Polityka i religia w globalizującym się świecie 2051-NSD-PiR wykład egzamin 15 2 

Moduł kształcenia 

obejmujący zajęcia 

rozwijające umiejętności 

dydaktyczne oraz 

no woczesne metody i  

technik prowadzenia  

zajęć dydaktycznych 

Wykład uniwersytecki o charakterze 

pedagogicznym 

2051-WOU wykład Zaliczenie na ocenę 15 1 

Moduł kształcenia 

kompetencj i  

społecznych, odnoszących  

się do działalności 

nauko wo-badawczej  i 

społecznej 

Pozyskiwania  funduszy  na  naukę  i zasady 

tworzenia projektów badawczych. 

2051-NSD-PF konwersatorium Zaliczenie wraz ze 

złożeniem projektu 

badawczego 

15 2 

 

Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 ...................................................................  

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych 
(nazwa wydziału) 

w dniu 12 czerwca 2012 r. 

(data posiedzenia rady wydziału) 

(podpis Dziekana) 


