
 

 

 

 

 

STUDIA DOKTORANCKIE 
semestr zimowy 2017/2018 

Socjologia  
 

 

Rok I 
Seminarium doktoranckie, 30h/ZO/1 pkt. ECTS – termin do ustalenia z promotorem 

Trendy we współczesnych teoriach socjologicznych, 30h/E/2 pkt. ECTS 

środa, godz. 15.30 -17.00, pok. 109 

 dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. nadzw. 

Prawo autorskie, 5h/ZO/1 pkt. ECTS 

piątek, godz. 16.15 WPiA, 1.12.2017 r., 1 spotkanie 

dr hab. Jerzy Szczotka, prof. nadzw. 

Etyka i odpowiedzialność w badaniach naukowych, 5h/ZO/1 pkt. ECTS 

piątek, godz. 16.10, Aula WFiS, 17.11.2017 r., 1 spotkanie 

prof. dr hab. Lesław Hostyński  

Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć, 30h/ZO/5 pkt. ECTS 

piątek, godz. 09.40 -11.10, sala 201  

dr hab. Zbysław Muszyński, prof. nadzw. 

 
Fakultet - 15h/ZO 

[patrz: lista na semestr zimowy wykładów zatwierdzonych przez Radę Wydziału] - termin do ustalenia  

z prowadzącym 

Hospitacje zajęć – 30h/ZO 
 

 

Rok II 
Seminarium doktoranckie, 30h/ZO/1 pkt. ECTS – termin do ustalenia z promotorem 

Trendy we współczesnych badaniach społecznych, 30h/E/3 pkt. ECTS 

piątek, godz. 11.00 -12.30, pok. 204 od 13.10.2017 r. 

prof. dr hab. Zofia Kawczyńska - Butrym 

 
Fakultet - 15h/ZO/1pkt.ECTS 

[patrz: lista na semestr zimowy wykładów zatwierdzonych przez Radę Wydziału] - termin do ustalenia  

z prowadzącym 

  

Zajęcia dydaktyczne – 60h/ZO/1 pkt. ECTS (w ciągu całego roku akademickiego). 

Zajęcia dydaktyczne dla osób pobierających stypendium doktoranckie lub zwiększenie 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych – 90h/ZO/1 pkt. ECTS (w ciągu całego roku akademickiego). 

 

 

 

 

  

 



 

Rok III 
Seminarium doktoranckie, 30h/ZO/1 pkt. ECTS – termin do ustalenia z promotorem 

Socjologia problemów społecznych, 30h/E/3 pkt. ECTS 

środa, godz. 15.30 -16.30, pok. 204 od 4.10.2017 r.  

prof. dr hab. Zofia Kawczyńska - Butrym 

Dziedzina  dodatkowa do wyboru – 15h/ZO/1 pkt. ECTS (możliwość zapisów przez 

usosweb od 1 października 2017 r.) Środa, godz. 17.00- 20.00 (5 spotkań od 15 listopada) 

Lektorat (j. angielski), 30h/E/2 pkt. ECTS wtorek, 16.00-17.30, pok. 212 

 
Fakultet - 15h/ZO/1 pkt. ECTS 

[patrz: lista na semestr zimowy wykładów zatwierdzonych przez Radę Wydziału] - termin do ustalenia  

z prowadzącym 

Zajęcia dydaktyczne – 60h/ZO/1 pkt. ECTS (w ciągu całego roku akademickiego). 

Zajęcia dydaktyczne dla osób pobierających stypendium doktoranckie lub zwiększenie 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych – 90h/ZO/1 pkt. ECTS / (w ciągu całego roku akademickiego). 
  

 

 

Rok IV 
Seminarium doktoranckie, 30h/ZO/1 pkt. ECTS – termin do ustalenia z promotorem 

Wszczęcie przewodu doktorskiego. 

Zajęcia dydaktyczne – 60h/ZO (w ciągu całego roku akademickiego). 

Zajęcia dydaktyczne dla osób pobierających stypendium doktoranckie lub zwiększenie 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych – 90h/ZO (w ciągu całego roku akademickiego). 

 

 

 
 


