
 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 

                     

UCHWAŁA Nr 2/2022 

Senatu Akademii Sztuki Wojennej 

z dnia 19 styczna 2022 r. 

w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Akademii Sztuki Wojennej 

 

Senat Akademii Sztuki Wojennej, działając na podstawie art. 31 ust. 2a w związku  

z art. 201 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 Statutu 

Akademii Sztuki Wojennej zatwierdzonego Decyzją Nr 353/DNiSW Ministra Obrony 

Narodowej z dnia19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Sztuki 

Wojennej, na wniosek Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej – 

Przewodniczącego Senatu, 

uchwala, co następuje: 

1. Ustala się program kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuki Wojennej, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

2. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały odbyło się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 
 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 

AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

 

gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI 

 

 

 
 
 

 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 

S E N A T 
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Załącznik do Uchwały Nr 2/2022 
Senatu Akademii Sztuki Wojennej 
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1. Informacje ogólne  
 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuki Wojennej, nazywanej dalej 

„Szkołą Doktorską” wpisuje się w strategię rozwoju i misję Akademii, których istotą 

jest profesjonalne przygotowanie przyszłych kadr dla potrzeb obronności 

i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, podkreśla elitarność 

Akademii, jako uczelni prowadzącej innowacyjną działalność dydaktyczną 

i naukową. 

Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej: 

 trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Istnieje 

możliwość wcześniejszego zakończenia kształcenia pod warunkiem 

zrealizowania programu kształcenia i opracowania rozprawy doktorskiej;  

 jest prowadzony na podstawie programu kształcenia i indywidualnego planu 

badawczego.  

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest realizowane w dwóch dyscyplinach 

naukowych lokowanych w dziedzinie nauk społecznych. 

 

Dziedzina Dyscyplina 

Nauki społeczne 
Nauki o bezpieczeństwie 

Nauki o zarządzaniu i jakości 

 

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej obowiązuje od roku akademickiego 

2022/2023. 

Kandydat do Szkoły Doktorskiej powinien posiadać kwalifikacje na poziomie 

7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i być absolwentem studiów na kierunku 

związanym z dyscypliną naukową prowadzoną w Szkole Doktorskiej. Szczegółowe 

wymagania określają „Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuki 

Wojennej w roku akademickim 2022/2023”. 

 

2. Cele kształcenia  
 

Celami kształcenia w Szkole Doktorskiej są:  

 podniesienia kwalifikacji zawodowych doktoranta w wyniku realizacji programu 

kształcenia; 

 stworzenie organizacyjnych możliwości prowadzenia przez doktoranta 

samodzielnych badań naukowych zorientowanych na zdobycie niezbędnych 

kwalifikacji i uzyskanie stopnia doktora; 

 stworzenie doktorantowi warunków do uczestniczenia w życiu środowiska 

naukowego oraz współpracy naukowej w ramach krajowych 

i międzynarodowych zespołów badawczych; 

 zapewnienie możliwości przygotowania przez doktoranta monografii naukowej 

lub rozdziału monografii albo artykułu naukowego opublikowanego 
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w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach 

z międzynarodowej konferencji;  

 zdobycie przez doktoranta innych kwalifikacji o charakterze ogólnym, które 

mogą być przydatne w dalszej działalności po uzyskaniu stopnia doktora. 

 

3. Efekty uczenia się 
 

Udział w procesie kształcenia w Szkole Doktorskiej umożliwia zdobycie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie 8 PRK1. 

 

Symbol 
i numer 
efektu  

WIEDZA 

Kod składnika 
opisu Osoba posiadająca kwalifikacje na poziomie 8 PRK 

ZNA I ROZUMIE: 

K8_W01 
światowy dorobek naukowy w danej dyscyplinie naukowej 
oraz wynikające z niego implikacje dla praktyki 

P8U_W 

K8_W02 

w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących 
paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy 
teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane 
zagadnienia szczegółowe danej dyscypliny naukowej P8S_WG 

K8_W03 główne tendencje rozwojowe danej dyscypliny naukowej 

K8_W04 metodyka badań naukowych danej dyscypliny naukowej 

K8_W05 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

P8S_WK 
K8_W06 

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 
działalności naukowej 

K8_W07 
zasady transferu wiedzy do sfery społecznej i gospodarczej 
oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-
how związanego z tymi wynikami 

 

Symbol 
i numer 
efektu  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod składnika 
opisu  Osoba posiadająca kwalifikacje na poziomie 8 PRK 

POTRAFI: 

K8_U01 
dokonywać analizy i twórczej syntezy dorobku naukowego 
w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów 
badawczych P8U_U 

K8_U02 
tworzyć nowe elementy dorobku naukowego danej 
dyscypliny naukowej 

                                                           
1 Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia:  

 uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w załączniku do Ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64); 

 charakterystyki drugiego stopnia określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia 
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 
poz. 2218). 
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Symbol 
i numer 
efektu  

UMIEJĘTNOŚCI 

Kod składnika 
opisu  Osoba posiadająca kwalifikacje na poziomie 8 PRK 

POTRAFI: 

K8_U03 
uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei, także 
w międzynarodowym środowisku naukowym 

K8_U04 

wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki 
do twórczego identyfikowania, formułowania 
i innowacyjnego wykonywania zadań o charakterze 
badawczym, a w szczególności: 

 definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę 
badawczą 

 rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz 
twórczo je stosować 

 wnioskować na podstawie wyników badań naukowych 
P8S_UW 

K8_U05 

dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań 
naukowych, działalności eksperckiej i innych prac 
o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój danej 
dyscypliny naukowej 

K8_U06 
transferować wyniki działalności naukowej do sfery 
społecznej i gospodarczej 

K8_U07 upowszechniać wyniki badań naukowych w formach 
naukowych i popularnych 

P8S_UK 

K8_U08 
planować i realizować indywidualne i zespołowe 
przedsięwzięcia badawcze, także w międzynarodowym 
środowisku naukowym 

P8S_UO 

K8_U09 
samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju 
oraz inspirować i organizować rozwój innych osób 

P8S_UU 

K8_U10 
przygotować i prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkole 
wyższej 

 

Symbol 
i numer 
efektu  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod składnika 
opisu Osoba posiadająca kwalifikacje na poziomie 8 PRK 

JEST GOTOWA DO: 

K8_K01 
prowadzenia badań zwiększających dorobek naukowy 
danej dyscypliny naukowej 

P8S_K 

K8_K02 
podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej 
z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru i 
odpowiedzialności za ich skutki 

K8_K03 
krytycznej oceny dorobku naukowego danej dyscypliny 
naukowej 

P8S_KK K8_K04 
krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej 
dyscypliny naukowej 

K8_K05 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych 



8 

Symbol 
i numer 
efektu  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod składnika 
opisu Osoba posiadająca kwalifikacje na poziomie 8 PRK 

JEST GOTOWA DO: 

K8_K06 wypełniania zobowiązań społecznych badaczy 

P8S_KO K8_K07 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

K8_K08 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

K8_K09 

podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych, 
w tym: 

 prowadzenia działalności naukowej w sposób 
niezależny, z uwzględnieniem istniejących ograniczeń 

 respektowania zasady publicznej własności wyników 
działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony 
własności intelektualnej 

P8S_KR 

 

Weryfikacja zdobytych przez doktoranta efektów uczenia się odbywa się 

na podstawie:  

 uzyskanych zaliczeń z przedmiotów i praktyki zawodowej ujętych w programie 

kształcenia Szkoły Doktorskiej; 

 zrealizowania indywidualnego planu badawczego;  

 pozytywnie zaopiniowanej przez promotora rozprawy doktorskiej.  

 

4. Realizacja programu kształcenia 
 

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej składa się z: 

 modułu podstawowego;  

 modułu kierunkowego – wybieranego przez doktoranta zależnie od dyscypliny 

naukowej; 

 modułu fakultatywnego (realizowanego po pierwszym roku kształcenia) – 

przedmioty wybierane przez doktoranta w porozumieniu z promotorem; 

 praktyki zawodowej. 

Doktorant realizując program kształcenia Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest 

uzyskać co najmniej 32 punkty ECTS, w tym z:  

 modułu podstawowego – 15 punktów;  

 modułu kierunkowego – 4 punkty;  

 modułu fakultatywnego – co najmniej 5 punktów.  

 praktyki zawodowej – 8 punktów. 

Szkoła Doktorska corocznie przedstawia ofertę dydaktyczną z zakresu modułu 

fakultatywnego na podstawie materiałów przesłanych przez kierowników 

badawczo-dydaktycznych jednostek organizacyjnych Akademii. Informację 

o oferowanych przedmiotach ogłasza się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej 

na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. Doktorant na miesiąc 

przed rozpoczęciem roku akademickiego przedkłada dyrektorowi Szkoły 
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Doktorskiej listę przedmiotów, w których deklaruje udział w następnym roku 

akademickim.  

Praktyka zawodowa realizowana jest w Akademii Sztuki Wojennej 

ze studentami I i/lub II stopnia – w formie samodzielnego prowadzenia przez 

doktoranta zajęć dydaktycznych (ćwiczeń) lub uczestniczenia doktoranta 

w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczeń). Jeśli w danym roku akademickim 

doktorant z usprawiedliwionych przyczyn nie zdołał zrealizować wymaganej liczby 

godzin praktyki zawodowej, dyrektor Szkoły Doktorskiej może zaliczyć rok 

kształcenia (przy spełnieniu pozostałych koniecznych warunków) i zobowiązać 

doktoranta do uzupełnienia praktyki w kolejnym roku akademickim2. Jeśli w danym 

roku akademickim doktorant zrealizuje praktyki zawodowe w wymiarze większym 

niż jest to wymagane, dyrektor Szkoły Doktorskiej może zredukować liczbę godzin 

praktyki zawodowej w kolejnym roku akademickim o powstałą nadwyżkę.  

Co najmniej raz w roku promotor hospituje zajęcia dydaktyczne prowadzone 

przez doktoranta w ramach praktyki zawodowej. 

Zajęcia dydaktyczne w Szkole Doktorskiej mogą być prowadzone zarówno 

przez nauczycieli Akademii, pracowników naukowych jednostek 

współprowadzących ze Szkołą Doktorską oraz profesorów wizytujących z uczelni 

krajowych i zagranicznych, jak i innych specjalistów i praktyków spoza Akademii.  

Zajęcia dydaktyczne w Szkole Doktorskiej mogą być prowadzone w formie 

stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej. 

Na udział doktoranta w zajęciach dydaktycznych i realizacji praktyki zawodowej 

poza Akademią wymagana jest zgoda dyrektora Szkoły Doktorskiej.  

Językiem wykładowym w Szkole Doktorskiej jest język polski. W przypadku 

dużego zainteresowania ze strony doktorantów dopuszcza się prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w języku angielskim. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne na pierwszych zajęciach przedstawia 

doktorantom informacje dotyczące: 

 treści kształcenia w przedmiocie; 

 zasad odbywania zajęć; 

 sposobu i terminu usuwania zaległości powstałych wskutek nieobecności 

na zajęciach; 

 warunków i trybu zaliczenia przedmiotu; 

 terminu zaliczenia przedmiotu; 

 terminu konsultacji. 

Zaliczenia z przedmiotów i praktyki zawodowej określonych w programie 

kształcenia Szkoły Doktorskiej podlegają poniższym rygorom: 

 przedmioty z modułu podstawowego – egzamin, z wyłączeniem seminarium 

doktoranckiego – zaliczenie bez oceny; 

 przedmioty z modułu kierunkowego – egzamin; 

 przedmioty z modułu fakultatywnego – zaliczenie na ocenę; 

 praktyka zawodowa – zaliczenie bez oceny.  

                                                           
2 Nie dotyczy ostatniego roku. 
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Doktorant w uzgodnieniu z promotorem opracowuje indywidualny plan 

badawczy (zał. 4), który przedstawia dyrektorowi Szkoły Doktorskiej nie później niż 

do końca drugiego semestru kształcenia. Niezłożenie indywidualnego planu 

badawczego we wskazanym terminie może być podstawą do skreślenia doktoranta 

z listy uczestników Szkoły Doktorskiej. Doktorant może zaktualizować indywidualny 

plan badawczy jeden raz w roku akademickim. Doktorant przedstawia aktualizację 

indywidualnego planu badawczego za każdym razem, kiedy składa wniosek o 

przedłużenie okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej.  

Warunkiem zaliczenia roku kształcenia przez doktoranta jest uzyskanie zaliczeń 

z przedmiotów i praktyki zawodowej (zał. 5), ujętych w programie kształcenia Szkoły 

Doktorskiej oraz pozytywnej oceny z postępów w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej i pracy naukowej (zał. 6).  

Doktorantowi nie przysługuje prawo do powtarzania roku kształcenia.  

 

5. Jakość kształcenia 
 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej jest 

elementem systemu zapewnienia jakości kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej.  

Zakres działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

w Szkole Doktorskiej obejmuje:  

 monitorowanie i analizę formalno-prawnej strony procesu kształcenia;  

 okresowy przegląd i aktualizację programu kształcenia;  

 analizę warunków realizacji procesu kształcenia;  

 monitorowanie czynników wpływających na jakość kształcenia. 

Integralną częścią wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

w Szkole Doktorskiej jest badanie opinii nauczycieli akademickich prowadzących 

zajęcia z doktorantami, doktorantów, absolwentów Szkoły Doktorskiej 

i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Działania związane 

z pozyskiwaniem opinii prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki badań 

społecznych, w szczególności dobrowolności, anonimowości, poufności i jawności 

wyników. 

 

6. Ramowy plan kształcenia 

 

 



Lp. Przedmiot 

Rozkład godzin zajęć dydaktycznych Liczba 

I rok II rok III rok IV rok godzin 
punktów 
ECTS I II III IV V VI VII VIII 

dydaktyczn
ych 

samokształ
cenia 

A. Moduł podstawowy 

1. Dylematy współczesnej cywilizacji  10        10 15 1 

2. 
Filozoficzne podstawy aktywności 
naukowej  

10        10 15 1 

3. Uwarunkowania działalności naukowej 10        10 15 1 

4. Dydaktyka szkoły wyższej 10        10 15 1 

5. Projektowanie badań naukowych  10       10 20 1 

6. Pisanie tekstów naukowych  10       10 20 1 

7. Wystąpienia publiczne   10       10 20 1 

8. Seminarium doktoranckie 10 10 10 10 10 10 10 10 80 120 8 

B1. Moduł kierunkowy – nauki o bezpieczeństwie 

1. Metodyka badań nauk o bezpieczeństwie 30        30 20 2 

2. Teoria bezpieczeństwa  30       30 20 2 

B2. Moduł kierunkowy – nauki o zarządzaniu i jakości 

1. 
Metodyka badań nauk o zarządzaniu 
i jakości 

30        30 20 2 

2. Teoria zarządzania  30       30 20 2 

C. Moduł fakultatywny – zgodnie z coroczną ofertą dydaktyczną Szkoły Doktorskiej 
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Lp. Przedmiot 

Rozkład godzin zajęć dydaktycznych Liczba 

I rok II rok III rok IV rok godzin 
punktów 
ECTS I II III IV V VI VII VIII 

dydaktyczn
ych 

samokształ
cenia 

D. Praktyka zawodowa 

1. Praktyki zawodowe 10 10 10 10 10 10 10 10 80 120 8 

 

 



Załączniki 

 

1. Treści programowe. 

2. Indywidualny plan badawczy. 

3. Karta praktyki zawodowej w roku akademickim. 

4. Sprawozdanie z prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej i pracy naukowej 

w roku akademickim.  

 



Załącznik 1 

 

Treści programowe 

A. Moduł podstawowy 

Lp. Przedmiot Treści 
Liczba  

godzin/forma 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

1. Dylematy współczesnej 
cywilizacji 

 

Spory i konflikty współczesnego świata. Niezrównoważony rozwój 
cywilizacyjny. Wyzwania demograficzne współczesnego świata. 
Zagrożenia bezpieczeństwa w UE. Migracje międzynarodowe jako 
wyzwanie XXI w. Sztuczna inteligencja w działalności człowieka. 
Dylematy cyfrowego świata. Wyzwania cywilizacyjne współczesnych 
miast. 

4/6 
wyk./sem. 

K8_W02 
K8_W03 
K8_U04 
K8_U05 
K8_K03 
K8_K05 

2. Filozoficzne podstawy 
aktywności naukowej 

 

Prawda, wiedza, mądrość i mniemania, na gruncie klasycznej filozofii. 
Wiedza i wiara – wzajemne uwarunkowania. Kulturowe podstawy 
nauki. Logika odkrycia naukowego. teoria rozumu instrumentalnego. 

6/4 
wyk./sem. 

K8_W02 
K8_U05 
K8_K02 

3. Uwarunkowania działalności 
naukowej 

 

Prawne, organizacyjne, finansowe i instytucjonalne aspekty 
prowadzenia działalności naukowej. Dobre praktyki w zakresie 
prowadzenia działalności naukowej. Wpływ prowadzenia działalności 
naukowej na otoczenie społeczno-gospodarcze. Ewaluacja 
działalności naukowej. 

4/6 
wyk./sem. 

K8_W06 
K8_U06 
K8_U07 
K8_K06 
K8_K07 
K8_K08 

4. Dydaktyka szkoły wyższej 

 

Dydaktyka jako nauka. Aparatura terminologiczna dydaktyki. Cele 
kształcenia i ich kategoryzacja. Analiza procesu kształcenia. Klasyczne 
i nowoczesne metody kształcenia. Nowoczesne strategie i technologie 
kształcenia. 

4/6 
wyk./sem. 

K8_W01 
K8_W02 
K8_W03 
K8_U05 
K8_U10 
K8_K02 
K8_K05 
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Lp. Przedmiot Treści 
Liczba  

godzin/forma 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

Lp. Przedmiot Treści 
Liczba  

godzin/forma 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

5. Projektowanie badań 
naukowych 

 

Planowanie i organizowanie badań naukowych. Projektowanie badań 
jakościowych i ilościowych. Zastosowanie metod, technik i narzędzi 
badawczych. Przygotowanie projektu badawczego.  4/6 

wyk./sem. 

K8_W02 
K8_W04 
K8_U08 
K8_U09 
K8_K01 
K8_K09 

6. Pisanie tekstów naukowych 

 

Tworzenie koncepcji tekstów naukowych. Formy i rodzaje tekstów 
naukowych. Parametryzacja tekstów naukowych. Wymogi formalne 
i techniczne tekstów naukowych. Prawno-autorskie ograniczenia 
i uwarunkowania koncepcji twórczych. Technologie informatyczne 
i narzędzia wspierające proces pisania tekstów naukowych. Bazy 
wiedzy i naukowe portale społecznościowe. Autopromocja tekstów 
naukowych. 

4/6 
wyk./sem. 

K8_W07 
K8_U02 
K8_K04 
K8_K03 

7. Wystąpienia publiczne 

 

Analiza mowy ciała w kontekście kulturowym i społecznym 
(komunikacja werbalna i niewerbalna). Zasady autoprezentacji 
w wystąpieniach publicznych. Zasady tworzenia prezentacji 
multimedialnych na wystąpienia publiczne. 

8/2 
wyk./sem. 

K8_W06 
K8_U10 
K8_K04 
K8_K06 
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B1.  Moduł kierunkowy – nauki o bezpieczeństwie 

Lp. Przedmiot Treści 
Liczba  

godzin/forma 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

1. Metodyka badań nauk 
o bezpieczeństwie 

 

Istota i funkcje nauki. Zasady uporządkowania procesu poznawczego. 
Proces badawczy w naukach o bezpieczeństwie. Badania 
przygotowawcze. Problem naukowy. Stawianie i weryfikowanie 
hipotez w naukach o bezpieczeństwie. Metody badań stosowane w 
naukach o bezpieczeństwie. Prezentowanie wyników badań. 

10/20 
wyk./sem. 

K8_W01 
K8_W07 
K8_U01 
K8_U02 
K8_K01 
K8_K05 

2. Teoria bezpieczeństwa 

 

Główne dylematy rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Teorie nauk 
o bezpieczeństwie – perspektywa narodowa i międzynarodowa. 
Główne problemy nauki o bezpieczeństwie informacyjnym 
i cyberbezpieczeństwie. Główne problemy nauki o bezpieczeństwie 
kulturowym. Główne problemy nauki o bezpieczeństwie państwa. 
Główne problemy nauki o bezpieczeństwie militarnym. Główne 
problemy nauki o bezpieczeństwie ekonomicznym. Sympozjum 
doktoranckie: wymiana doświadczeń z nauk o bezpieczeństwie oraz 
krytyczna analiza i ocena wyników badań naukowych w naukach 
o bezpieczeństwie. 

10/20 
wyk./sem. 

K8_W01 
K8_W02 
K8_W03 
K8_U03 
K8_U05 
K8_K03 
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B2.  Moduł kierunkowy – nauki o zarządzaniu i jakości 

Lp. Przedmiot Treści  
Liczba  

godzin/forma 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

1. Metodyka badań nauk 
o zarządzaniu i jakości 

 

Istota i funkcje nauki. Proces badawczy w naukach o zarządzaniu 
i jakości. Problemy i hipotezy badawcze. Zmienne i wskaźniki 
zmiennych. Metody badawcze. Sposoby rozumowania. Formułowanie 
celów i problemów badawczych. Formułowanie hipotez. Metody 
i kryteria doboru próby badawczej. Dobór i zastosowanie metod 
badawczych. Konstruowanie arkusza obserwacji. Konstruowanie 
kwestionariusza ankiety i wywiadu. Prezentacja wyników badań.  

16/14 
wyk./sem. 

K8_W01 
K8_W07 
K8_U01 
K8_U02 
K8_K01 
K8_K05 

2. Teoria zarządzania 

 

Geneza nauk o zarządzaniu – szkoła klasyczna. Szkoła behawioralna. 
Szkoła ilościowa. Podejście systemowe. Zarządzanie strategiczne. 
Reengineering. Zarządzanie projektami. Zarządzanie procesami. 
Modele biznesowe. Ekonomia cyrkularna. CSR i koncepcja 
sustainability. Lean Six Sigma, Lean Sigma, Zarządzanie wiedzą. 
Zarządzanie relacjami z klientem. Systemy zarządzania (QMS, EMS, 
IMS, TQM). Zarządzanie ciągłością działania. Najbardziej popularne 
metody i techniki zarządzania. Perspektywy rozwoju zarządzania 
w obliczu wdrażania nowych technologii przemysłu 4.0. 

16/14 
wyk./sem. 

K8_W01 
K8_W02 
K8_W03 
K8_U03 
K8_U05 
K8_K03 

 

 



Załącznik 2 

 

Indywidualny plan badawczy nr ...* 

 

 

.................................................................. 
imię i nazwisko doktoranta 

 

............................. 
nr albumu 

 

 

.................................................................. 
imię i nazwisko promotora 

 

....................................... 
jednostka organizacyjna 

 

 
.................................................................. 

imię i nazwisko promotora pomocniczego  
(jeśli został wyznaczony) 

 

....................................... 
jednostka organizacyjna 

 

 

Temat rozprawy doktorskiej 

…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..… 

 

Koncepcja rozprawy doktorskiej 
(aktualny stan wiedzy w zakresie podejmowanego tematu badawczego, przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy 

badawczy, metody, techniki i narzędzia badawcze, proces badawczy) 

…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..… 

 

Harmonogram prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej i realizacji pracy 

naukowej 
(przygotowanie monografii, rozdziału monografii lub artykułu naukowego, wystąpienia na konferencjach naukowych, 

udział w organizowaniu konferencji naukowych, udział w stażu naukowym, złożenie wniosku grantowego do krajowej lub 

zagranicznej instytucji finansującej działalność naukową w drodze konkursowej, inne osiągnięcia i aktywności naukowe) 

 

Rok  
akademicki 

Semestr 
kształcenia 

Zadania 
 

Czas  
wykonania 

Odniesienie 
do efektów 

uczenia się** 

I 
I     

II     

II 
III     

IV     
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Rok  
akademicki 

Semestr 
kształcenia 

Zadania 
 

Czas  
wykonania 

Odniesienie 
do efektów 

uczenia się** 

III 
V     

VI     

IV 
VII     

VIII     

 

Termin złożenia rozprawy doktorskiej 

…………………………… 

 

 
………………………………….……………………..…

data i podpis doktoranta 

 

Akceptuję treści indywidualnego planu badawczego. 

 

 
…………………………………………………………… 

data i podpis promotora 

 

 

Zatwierdzam indywidualny plan badawczy. 

 

 
…………………………………………………………… 

data i podpis dyrektora Szkoły Doktorskiej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* W przypadku dokonania zmian w indywidulanym planie badawczym (opracowanie nowej wersji) nadaje się kolejny 
numer porządkowy; numer 1 dotyczy pierwszego indywidualnego planu badawczego. 

** Efekty uczenia się zapisane są w Programie kształcenia Szkoły Doktorskiej. 
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Załącznik 3 

 

Karta praktyki zawodowej w roku akademickim 20../20.. 

 

 

.................................................................. 
imię i nazwisko doktoranta 

 

............................. 
nr albumu 

 

 

Temat zajęć dydaktycznych 
Liczba 
godzin 

  

  

  

  

  

 

 

Oświadczam, że w ramach praktyki zawodowej zrealizowałam/em powyższe zajęcia 

dydaktyczne. 

 

 
………………………………….……………………..…

data i podpis doktoranta 

 

 

Zaliczam/nie zaliczam* praktykę zawodową. 

 

 
…………………………………………………………… 

data i podpis dyrektora Szkoły Doktorskiej 
 

 

Załącznik: Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik 4 

 

Sprawozdanie z postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej  

i pracy naukowej w roku akademickim 20../20.. 

 

 

.................................................................. 
imię i nazwisko doktoranta 

 

............................. 
nr albumu 

 

 

Opis postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej  

……………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorstwo/współautorstwo wydanej lub przyjętej do druku monografii 
(tytuł monografii, wydawnictwo, rok wydania, zakres stron, liczba punktów)  

……………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorstwo/współautorstwo rozdziału wydanej lub przyjętej do druku monografii 
(tytuł rozdziału, tytuł monografii, wydawnictwo, rok wydania, zakres stron, liczba punktów)  

……………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………..….. 

 

Autorstwo/współautorstwo artykułu naukowego wydanego lub przyjętego do druku 

w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej 

konferencji 
(tytuł artykułu, nazwa czasopisma, rok wydania, numer, zakres stron, nr DOI, liczba punktów) 

……………………………………………………………………………………………………..
.…...………………………………………………………………………………………………. 

 

Wygłoszenie referatu na konferencji naukowej 
(nazwa, czas i miejsce konferencji, tytuł wygłoszonego referatu) 

…………………………………………………………………………………………………….
…...……………………………………………………………………………………………….. 

 

Udział w organizowaniu konferencji naukowe 
(nazwa, czas i miejsce konferencji, tytuł wygłoszonego referatu) 

…………………………………………………………………………………………………….
…...……………………………………………………………………………………………….. 

 

Udział w stażu naukowym 
(miejsce odbywania stażu i okres jego trwania) 

……………………………………………………………………………………………………..
…...……………………………………………………………………………………………….. 
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Złożenie wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej instytucji finansującej 

działalność naukową w drodze konkursowej 
(nazwa projektu, fundator, charakter udziału w projekcie i okres jego realizacji) 

……………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………. 

 

Udział w projekcie badawczym  
(nazwa projektu, fundator, charakter udziału w projekcie) 

……………………………………………………………………………………………………..
.…...………………………………………………………………………………………………. 

 

Inne osiągnięcia i aktywności naukowe 

(nagrody, organizacja konferencji, udział w kołach naukowych) 

……………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczam, że w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej i pracy naukowej 

zrealizowałam/em powyższe przedsięwzięcia. 

 

 
………………………………….……………………..… 

data i podpis doktoranta 

 

 

Oceniam pozytywnie/negatywnie* postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i pracy 

naukowej. 

 

 
…………………………………………………………… 

data i podpis promotora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Niepotrzebne skreślić. 


