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Program studiów doktoranckich w zakresie socjologii

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII
Po zakończeniu studiów doktoranckich w zakresie SOCJOLOGII absolwent osiąga następujące efekty kształcenia
Wiedza
Dysponuje szczegółową, w pełni usystematyzowaną wiedzą z zakresu wybranych zagadnień socjologii
Zna fachową terminologię socjologiczną w języku polskim oraz w wybranym języku obcym
Ma głęboką świadomość znaczenia refleksji socjologicznej w poznawaniu i rozumieniu złożonych procesów społecznych
Ma znajomość procedur badań socjologicznych i sposobów wyszukiwania informacji
Umiejętności
Samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje pochodzące ze źródeł pisanych i elektronicznych
Sprawnie posługuje się terminologią fachową, zdobytą wiedzą oraz znajomością źródeł
Potrafi w twórczy sposób korzystać ze zdobytej wiedzy, stosować różnorodne metody jej analizy oraz wybierać właściwe sposoby prezentacji
wyników badań
Profesjonalnie współpracuje w zespołach badawczych
Kompetentnie realizuje zajęcia dydaktyczne
Kompetencje społeczne
Samodzielnie inicjuje i realizuje zadania badawcze, a następnie krytycznie ocenia ich rezultaty i formułuje wnioski
Odpowiedzialnie realizuje powierzone zadania i funkcje
Aktywnie uczestniczy w zadaniach popularyzujących wiedzę socjologiczną
W pracy badawczej oraz w prezentacji jej wyników (ustnej lub pisemnej) prezentuje profesjonalizm i wysoką kulturę
W swoich działaniach uosabia moralnie cenne wzorce i zachowania
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Jednostka prowadząca studia
doktoranckie:
Nazwa studiów doktoranckich:
Nazwa studiów doktoranckich w j.
angielskim:
Umiejscowienie studiów:
Liczba semestrów:
Łączna liczba punktów ECTS:
Cel studiów doktoranckich:

Program studiów doktoranckich w zakresie socjologii

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH
Wydział Humanistyczny
Studia doktoranckie w zakresie socjologii
PHD Studies in the Sociology
Obszar nauk społecznych. Dziedzina nauk społecznych. Dyscyplina nauki: socjologia.
8
45
- Studia doktoranckie w zakresie socjologii zapewniają możliwość pogłębienia i poszerzenia wiedzy socjologicznej, pozwalają uzyskać
nowe, specjalistyczne umiejętności oraz unikatowe kompetencje. Doktoranci, pod opieką kadry profesorskiej, mogą między innymi
uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych w zakresie rozwoju społecznego, strategii społecznej, integracji społecznej,
antropologii, zapoznać się z podstawami naukoznawstwa, nauczania oraz doskonalić umiejętności z zakresu badań socjologicznych, w
tym projektowania, wyszukiwania informacji. Instytut Socjologii UMK w ramach programu studiów doktoranckich zapewnia wysoko
wyspecjalizowane kursy, praktykę dydaktyczną, możliwość podjęcia współpracy przy realizacji grantów oraz zadań badawczych i
wydawniczych. Doktoranci mogą uczestniczyć w oferowanych w Instytucie Socjologii programach międzynarodowych, pozyskiwać
granty i ubiegać się o stypendia.
- Studia doktoranckie w zakresie socjologii sytuują się w obszarze nauk społecznych (dyscyplina nauki: socjologia).
- Studia doktoranckie zapewniają warunki do uzyskania zaawansowanej wiedzy, przygotowującej do samodzielnej pracy badawczej oraz
do zdobycia kwalifikacji dydaktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy akademickiej. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 IX
2011 (Dz. Ust. Nr 196, poz. 1169), są to w szczególności warunki do:
1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz aktywnego uczestniczenia w życiu środowiska naukowego;
2) współpracy w zespołach badawczych;
3) przygotowania publikacji naukowych;
4) przygotowania rozprawy doktorskiej.
- Zgodnie ze strategią UMK na lata 2011-20 program kształcenia w ramach studiów doktoranckich w zakresie socjologii ma na celu
między innymi stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju naukowego (Uchwała nr 59, 2011, pkt. A1.6); umożliwienie wyjazdów
studentów UMK na programy stypendialne, (pkt. B1.2, B1.3), tworzenia oryginalnej oferty edukacyjnej, zgodnej z ideą Procesu
Bolońskiego (pkt. B 1.4), wysokiej jakości nauczania (pkt. B 1.5.).
- Studia doktoranckie z zakresu socjologii wpisują się w cele strategiczne Wydziału Humanistycznego, uzupełniają i wzmacniają jego
ofertę dydaktyczną. Studia stwarzają możliwość kształcenia i rozwoju kadry naukowej zapewniającej podtrzymywanie i kontynuację
specyfiki naukowo-badawczej toruńskiego ośrodka socjologicznego.
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Moduły kształcenia/przedmioty

Przedmioty
socjologiczne

Zajęcia na UMK
wskazane
indywidualnie przez
opiekuna/promotora
(przynajmniej jedne z
zajęć powinny być
prowadzone w języku
obcym)

Program studiów doktoranckich w zakresie socjologii

MODUŁY KSZTAŁCENIA WRAZ Z ZAKŁADANYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA
Liczba
Zakładane efekty kształcenia
pkt.
(wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów kształcenia)
ECTS

Koncepcje rozwoju
społecznego
Procedury badań
socjologicznych

3

Europejska polityka
społeczna
Projektowanie badań
podstawowych
Socjologia i socjolog w
przestrzeni publicznej

3

Strategia społeczne –
czynności i wytwory

3

Integracja społeczna
Warsztaty antropologii
wizualnej

3
3

3

3
3

5

Posiada pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu socjologii,
uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauki (w szczególności z zakresu
zagadnień i nurtów będących przedmiotem zainteresowania doktoranta – a
na dalszym etapie kształcenia i pracy badawczej – określonych tematem
rozprawy doktorskiej).
Zna warsztat badawczy wynikający ze specyfiki nauk społecznych (w tym
metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych).
Opanował umiejętności edytorskie (w tym opracowanie i redagowanie tekstu
naukowego: artykuł, przekład, recenzja, monografia).
Ma głęboką świadomość znaczenia refleksji socjologicznej w poznawaniu i
rozumieniu złożonych procesów społecznych
Angażuje się w projekty badawcze, organizacyjne popularyzatorskie
realizowane w Instytucie Socjologii.
Realizuje projekty naukowo-badawcze oraz przygotowuje publikacje
naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora.
Zna fachową terminologię socjologiczną w języku polski i w wybranym języku
obcym
Potrafi pozyskiwać i selekcjonować informacje pochodzące z różnych źródeł.
Potrafi formułować i prezentować wyniki badań naukowych w języku polskim
i w wybranym języku obcym.
Potrafi współpracować w zespołach badawczych.
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U04, K_S01, K_S02, K_S03
Potrafi pozyskiwać i opracowywać wiedzę z wykorzystaniem różnych narzędzi
i metod.
Potrafi przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności (w szczególności za
pomocą nowoczesnych form kształcenia).

Sposób weryfikacji zakładanych
efektów
kształcenia osiąganych przez
doktoranta
Egzamin

Egzamin
Egzamin
Egzamin
Egzamin

Egzamin
Egzamin
Egzamin

Zaliczenie z oceną lub egzamin

K_U01, K_U03, K_K04, K_K05
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Praktyki zawodowe**

[Zajęcia dydaktyczne]

Bez
pkt.

Program studiów doktoranckich w zakresie socjologii

Profesjonalnie, efektywnie i komunikatywnie korzysta ze zdobytej wiedzy
oraz umiejętności.
Przejawia zachowania i postawy potwierdzające profesjonalizm i wysoką
kulturę osobistą.
Uosabia cenne wzorce i zachowania.
K_U03, K_U05, K_K02, K_K03, K_K05

Przedmioty
propedeutyczne

Seminarium
doktoranckie

Wprowadzenie do
naukoznawstwa
Podstawy nauczania
Wyszukiwanie informacji
Etyczne podstawy nauki

2

Udział w seminarium i
prezentacje wyników
badań

8

2
2
2

Samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje
pochodzące ze źródeł pisanych i elektronicznych
Potrafi w twórczy sposób korzystać ze zdobytej wiedzy, stosować różnorodne
metody jej analizy oraz wybierać właściwe sposoby prezentacji wyników
badań
Odpowiedzialnie realizuje powierzone zadania i funkcje
W swoich działaniach uosabia moralnie cenne wzorce i zachowania
K_U01, K_U03, K_K02, K_K05
Ma głęboką świadomość znaczenia refleksji socjologicznej w poznawaniu i
rozumieniu złożonych procesów społecznych
Ma znajomość procedur badań socjologicznych i sposobów wyszukiwania
informacji
Samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje
pochodzące ze źródeł pisanych i elektronicznych
Potrafi w twórczy sposób korzystać ze zdobytej wiedzy, stosować różnorodne
metody jej analizy oraz wybierać właściwe sposoby prezentacji wyników
badań
Samodzielnie inicjuje i realizuje zadania badawcze, a następnie krytycznie
ocenia ich rezultaty i formułuje wnioski
K_W03, K_W04, K_U01, K_U03, K_K01

Weryfikacji dokonuje kierownik
studiów doktoranckich oraz
Wydziałowa Komisja ds. Jakości
Kształcenia na podstawie ankiety
oceniającej z przeprowadzonych
zajęć oraz opinii samodzielnego
pracownika naukowego z
hospitacji zajęć.
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną

Doktorant zobowiązany jest do otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż w IV semestrze studiów oraz do złożenia i obrony rozprawy doktorskiej w ostatnim roku
studiów.
Program studiów obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017.
Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 13.09.2016 r.
**

Zasady odbywania praktyk reguluje Zarządzenie nr 79 Rektora UMK z dnia 20 lipca 2010 r. Zgodnie z §12 Uchwały nr 52 z 29 maja 2012 r. student jest zobowiązany do
przeprowadzenia podczas studiów doktoranckich zajęć dydaktycznych (hospitacja lub samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych) w wymiarze 210 godz. (w tym 30 na
roku pierwszym).

Strona 4 z 8

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Wydział Humanistyczny – Instytut Socjologii
Wydział prowadzący studia doktoranckie:
Nazwa studiów doktoranckich:
Liczba semestrów:
Łączna liczba punktów ECTS:

Program studiów doktoranckich w zakresie socjologii

RAMOWY PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH
Wydział Humanistyczny
Studia doktoranckie w zakresie socjologii
8
45

I rok
Nazwa modułu

Suma:

Zajęcia obowiązkowe
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu w USOS

Forma zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

Przedmioty socjologiczne

Koncepcja rozwoju społecznego

Konw.

e

30

Liczba
punktów
ECTS
3

Przedmioty socjologiczne
Przedmioty propedeutyczne

Konw.
Konw.

e
z/o

30
30

3
2

Praktyki zawodowe

Procedury badań socjologicznych
Wprowadzenie do
naukoznawstwa
Podstawy nauczania
Zajęcia dydaktyczne

konw
Konw/Wykł.

z/o
z

30
30

2
-

Seminarium doktoranckie

Seminarium doktoranckie

Sem.

z/o

30

2

180

12
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II rok
Nazwa modułu

Przedmioty socjologiczne

Przedmioty propedeutyczne
Praktyki zawodowe
Seminarium doktoranckie
Suma:

Zajęcia obowiązkowe
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu w USOS

Europejska polityka społeczna
Projektowanie badań
podstawowych
Wyszukiwanie informacji
Zajęcia dydaktyczne
Seminarium doktoranckie

Forma zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

Konw.
Konw

e
e

30
30

Liczba
punktów
ECTS
3
3

Konw
Konw./Wykł.
Sem

z/o
z
z/o

30
60
30
180

2
2
10
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III rok
Nazwa modułu

Suma:

Zajęcia obowiązkowe
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu w USOS

Forma zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

Przedmioty socjologiczne

Socjologia i socjolog w przestrzeni
publicznej

Konw

e

30

Liczba
punktów
ECTS
3

Przedmioty socjologiczne

Strategie społeczne – czynności i
wytwory

Wykł.

e

30

3

Przedmioty propedeutyczne

Etyczne podstawy nauki

Konw.

z/o

30

2

Praktyki zawodowe
Seminarium doktoranckie

Zajęcia dydaktyczne
Seminarium doktoranckie

Konw./Wykł.
sem

z
z/o

60
30

2

180

10
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IV rok
Nazwa modułu

Przedmioty socjologiczne
Przedmioty socjologiczne
Praktyki zawodowe
Seminarium doktoranckie

Zajęcia obowiązkowe
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu w USOS

Integracja europejska
Warsztaty antropologii wizualnej
Zajęcia dydaktyczne
Seminarium doktoranckie

Suma:

Forma zajęć

Forma
zaliczenia

Liczba
godzin

Wykł.
Lab.
Konw./Wykł.
Sem.

e
e
z
z/o

30
30
60
30
150

Liczba
punktów
ECTS
3
3
2
8

Poza wymienionymi powyżej zajęciami obowiązkowymi student zobowiązany jest w trakcie całych studiów do zaliczenia zajęć z oferty UMK, wskazanych indywidualnie
przez opiekuna/promotora pracy doktorskiej, o łącznej sumie 5 punktów ECTS (przynajmniej jedne zajęcia powinny być prowadzone w języku obcym).
Plan studiów obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017.
Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 13.09.2016 r.

Podpis Dziekana
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