
Sekcja nauk społecznych 

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji  

I ROK KSZTAŁCENIA 

LP Przedmiot  Rodzaj 
zajęć  

Liczba 
godzin  

Forma zaliczenia  

PRZEDMIOTY OGÓLNE (OBOWIĄZKOWE) (wspólne dla wszystkich doktorantów)  

1 Komunikacja naukowa  ćw 10 zaliczenie z oceną  

2 Przedsiębiorczość naukowa ćw 10 zaliczenie z oceną  

3 Etyka badań naukowych i ochrona własności 
intelektualnej 

w 5 zaliczenie z oceną  

4 Komercjalizacja wyników badań  naukowych  w 5 zaliczenie z oceną  

 5 Metodyka  prowadzenia zajęć w szkole wyższej  w 30 zaliczenie z oceną   

 PRZEDMIOTY DZIEDZINOWE    

1 Analiza statystyczna danych w 10 zaliczenie z oceną  

2 Język angielski specjalistyczny lektorat  30 zaliczenie z oceną  

3 Nowoczesne metody badawcze w 10 zaliczenie z oceną  

 PRZEDMIOTY DYSCYPLINOWE     

1 Seminarium doktoranckie (w dyscyplinie: nauki 
o polityce i administracji) 

ćw 10 zaliczenie z oceną  

2 Konsultacje metodologiczne   sem 30 zaliczenie z oceną 

3 Praktyki dydaktyczne Praktyka 15 Zaliczenie z oceną  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ROK KSZTAŁCENIA  

LP Przedmiot  Rodzaj 
zajęć  

Liczba 
godzin  

Forma 
zaliczenia  

PRZEDMIOTY DZIEDZINOWE 

1 Język angielski specjalistyczny lektorat  30 zaliczenie z 
oceną  

PRZEDMIOTY DYSCYPLINOWE  

1 Doktryny i idee polityczne Wykład  10  Egzamin  

 ćwiczenia 20 Zaliczenie z 
oceną  

2 Teoria polityki  Wykład  10 Egzamin  

Ćwiczenia  20 Zaliczenie z 
oceną  

3 Seminarium doktoranckie (w dyscyplinie: nauki 
o polityce i administracji) 

ćw 10 zaliczenie z 
oceną  

4 Konsultacje metodologiczne   sem 20 zaliczenie z 
oceną 

5 Praktyki dydaktyczne Praktyka 10 Zaliczenie z 
oceną  

  

III rok  

LP Przedmiot  Rodzaj 
zajęć  

Liczba 
godzin  

Forma 
zaliczenia  

PRZEDMIOTY ogólne (wspólne dla wszystkich doktorantów) 

1 Ekonomia/filozofia (przedmiot do wyboru) Wykład  10 Egzamin  

Ćwiczenia  20 zaliczenie z 
oceną  

PRZEDMIOTY DYSCYPLINOWE  

1 Teoria i praktyka partii politycznych  Wykład  10  Egzamin  

 ćwiczenia 20 Zaliczenie z 
oceną  

2 Stosunki międzynarodowe i 
bezpieczeństwo (International Relations 
and Security) 

Wykład  10 Egzamin  

Ćwiczenia  20 Zaliczenie z 
oceną  

3 Seminarium doktoranckie (w dyscyplinie: nauki 
o polityce i administracji) 

ćw 10 zaliczenie z 
oceną  

4 Konsultacje metodologiczne   sem 20 zaliczenie z 
oceną 

5 Praktyki dydaktyczne Praktyka 10 Zaliczenie z 
oceną  

 



 

IV rok  

LP Przedmiot  Rodzaj 
zajęć  

Liczba 
godzin  

Forma 
zaliczenia  

PRZEDMIOTY DYSCYPLINOWE  

1 Seminarium doktoranckie (w dyscyplinie: nauki 
o polityce i administracji) 

ćw 10 zaliczenie z 
oceną  

2 Konsultacje metodologiczne   sem 20 zaliczenie z 
oceną 

 

 

Przedmioty fakultatywne (po 15 godz. wykładu każdy)  

w dyscyplinie:  

Komunikowanie polityczne (II rok)  

Strategic Foresight in Politics (II rok) 

Współczesna administracja publiczna (III rok) 

Selected Public Policies (III rok) 

w dziedzinie:  

Akt administracyjny w aspekcie teoretycznym i praktycznym (II rok) 

Protection of human rights by the Council of Europe (II rok) 

Filozofia i prawo Chin z elementami języka chińskiego (III rok) 

Evolution of the rule of law principle determining public administration (III rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 


