Plan modułów dla nauk socjologicznych wymaganych przez Regulamin przeprowadzania postepowań w sprawie nadania stopnia doktora w
SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w trybie doktoratu eksternistycznego
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Realizacja ww. modułów wypełnia efekty uczenia się zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji na poziomie 8:
Słuchacz i Słuchaczka ścieżki eksternistycznej

Moduł
Umiejętności akademickie i
badawcze oraz aplikacje
grantowe etyka i własność
intelektualna

Metodologia i planowanie
badań; analizy i
wizualizacje danych

Umiejętności

Kompetencje społeczne

- potrafi napisać artykuł naukowy oraz przygotować
referat na konferencję naukową;
- potrafi zaprezentować wyniki badań;
- potrafi przygotować aplikację grantową;
- potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne
z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi
(P8S_UU);
- potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym i
komunikować się na tematy specjalistyczne
w stopniu umożliwiającym
aktywne uczestnictwo
w międzynarodowym środowisku
naukowym (P8S_UK).

- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych (P8_KK);
- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych
badaczy i twórców (P8S_KO) oraz inicjowania
działań na rzecz interesu publicznego;
- jest gotów do wystąpień publicznych i udziału w
dyskusji i dyskursie naukowym (P8S_UK).

- potrafi zastosować wiedzę metodologiczną do
wyznaczania celu, definiowania pytań i hipotez
badawczych, a także do planowania i realizacji zamierzeń
badawczych;
- potrafi gromadzić dane;
- krytycznie je analizować;
- potrafi interpretować wyniki badań naukowych i
wyciągać wnioski;
- potrafi rozwijać i twórczo stosować metody, techniki i
narzędzia badawcze;
- potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki
do planowania badań (P8S_UW);
- potrafi ocenić jakość źródła wiedzy z perspektywy
metodologicznej.

- jest gotów do krytycznej oceny metod, technik i
narzędzi badawczych;
- potrafi prowadzić dyskusję związaną z metodologią
badań;
- rozumie odmienny, metodologiczny punkt
widzenia.

Wiedza

- zna zasady dotyczące upowszechniania wyników
badań, także w trybie otwartego dostępu open access
(P8S_WG);
- wie jak upowszechniać wyniki działalności naukowej,
także w formach popularnych (P8S_UK), w tym
przygotować prezentację konferencyjną oraz publikację
naukową;
- jest świadomy zasad etycznych w prowadzeniu badań
naukowych i działalności akademickiej;
- jest zorientowany w dostępnych konkursach
grantowych.
- zna i potrafi stosować metodologię badań naukowych
w danej dyscyplinie (P8S_WG);
- posiada niezbędną wiedzę do planowania badań;
- posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu
opracowanego problemu badawczego;
- zna metody i techniki analizy danych;
- zna programy do analiz danych.
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Onboarding i
przygotowanie do
wszczęcia postępowania
doktorskiego

Przegląd ujęć
teoretycznych

Indywidualne i grupowe
seminaria doktoranckie;
udział w społeczności
akademickiej

- zna i rozumie proces dochodzenia do doktoratu;
- jest świadomy psychospołecznych uwarunkowań
pracy badawczej;
- wie jak należy planować swoją pracę i wpływać na
swoją efektywność;

- potrafi świadomie planować i działać na rzecz własnego
rozwoju (P8S_UU);
- potrafi inspirować i organizować rozwój innych osób
(P8S_UU);

- potrafi myśleć i działać
w środowisku akademickim
w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy;
- przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i
poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań;
- dzieli się doświadczeniem, wiedzą i inspiruje innych
do rozwoju (P8S_UU).

- zna i rozumie istniejący dorobek reprezentowanej
dziedziny naukowej w stopniu umożliwiającym
krytyczną ocenę i rewizję istniejących paradygmatów
(P8S_WG);
- zna i rozumie najnowsze osiągnięcia nauki, światowy
dorobek, obejmujący
podstawy teoretyczne oraz zagadnienia
ogólne dla danej dyscypliny naukowej (P8S_WG);
- zna i rozumie wybrane zagadnienia szczegółowe,
związane z własną specjalizacją;
- zna główne tendencje rozwojowe danej
dyscypliny naukowej (P8S_WG);
- dostrzega szerszy kontekst działań naukowobadawczych m.in.: fundamentalne dylematy
współczesnej
cywilizacji, ekonomiczne, prawne, etyczne
i inne istotne uwarunkowania
działalności naukowej (P8S_WK).

- potrafi wykorzystywać wiedzę dziedzinową do
identyfikowania, formułowania i innowacyjnego
rozwiązywania złożonych problemów oraz wykonywania
zadań o charakterze badawczym;
- potrafi dokonywać krytycznej oceny dorobku oraz
własnego wkładu w ramach danej dyscypliny naukowej;
- potrafi respektować zasady własności intelektualnej oraz
własności działalności naukowej (P8S_KR).

- jest gotów do krytycznej oceny dorobku
reprezentowanej dziedziny (P8S_KK);
- jest gotów do reprezentowania swojego stanowiska
podczas dyskusji merytorycznych, także o
charakterze interdyscyplinarnym;
- jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu
środowisk badawczych (P8S_KR).

- zna i rozumie podstawowe zasady transferu wiedzy do
sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji
wyników działalności naukowej i know-how
związanego z tymi wynikami (P8S_WK).

- potrafi transferować wyniki działalności naukowej do
sfery gospodarczej, społecznej i kulturowej (P8S_UW);
- potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej,
także w formach popularnych
- potrafi inicjować debatę (P8S_UK);
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
- potrafi przygotować rekomendacje dla sektora
publicznego i prywatnego.

- jest gotów planować i realizować indywidualne i
zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze,
także w środowisku międzynarodowym (P8S_UO).

3

