Załącznik 4

OPIS MODUŁÓW KSZTAŁCENIA
NA STUDIACH DOKTORANCKICH
W DYSCYPLINIE PEDAGOGIKA I DYSCYPLINIE PSYCHOLOGIA
NA WYDZIALE NAUK O WYCHOWANIU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Moduł I – TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY NAUKOWEJ
Moduł obejmuje przedmioty obowiązkowe, zgodne z dyscypliną doktoryzowania
(Współczesna pedagogika lub Współczesna psychologia) oraz przedmioty do wyboru,
rozszerzające wiedzę doktoranta w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych
(Współczesna filozofia / socjologia / psychologia / pedagogika). Ich realizacja pozwoli na
zdobycie zaawansowanej wiedzy, uwzględniającej najnowsze osiągnięcia naukowe
w dyscyplinie doktoryzowania i w wybranych pokrewnych dyscyplinach naukowych, a także
na zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do twórczego wykorzystywania wiedzy
w działalności naukowej i społecznej.
Efekty kształcenia: P8S_WG1; P8S_UW1; P8S_KK1; P8S_WG3; P8S_UW3; P8S_KO1
Moduł II – METODOLOGIA
Moduł obejmuje przedmioty z zakresu metodologii nauk społecznych, pozwalające na zdobycie
wiedzy tak z zakresu orientacji metodologicznych w naukach społecznych oraz z zakresu
szczegółowych rozwiązań metodologicznych w wybranej dyscyplinie doktoryzowania.
Ponadto pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących planowania
i prowadzenia badań naukowych oraz jakościowych i ilościowych metod analizy danych.
Efekty kształcenia: P8S_WG2; P8S_UW2; P8S_KK2
Moduł III – KONTEKSTY PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH
Moduł zawiera przedmioty pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu etyki badań
naukowych z udziałem ludzi oraz prawnych aspektów działalności naukowej, w tym prawa
autorskiego. Uwzględnia także wiedzę i umiejętności dotyczące różnorodnych form
prezentowania wyników badań naukowych oraz korzystania z nowoczesnych
elektronicznych zasobów naukowych .
Efekty kształcenia: P8S_WK1; P8S_UO1; P8S_KR1; P8S_WK2; P8S_UO2; P8S_KR2;
P8S_WK3; P8S_UK1; P8S_KR3.
Moduł IV – DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ
Celem zajęć uwzględnionych w module jest dostarczenie wiedzy z zakresu dydaktyki szkoły
wyższej oraz rozwój umiejętności i kompetencji niezbędnych do przygotowywania
i prowadzenia różnych form zajęć w szkole wyższej. Moduł uwzględnia zajęcia teoretyczne,
warsztatowe i praktykę dydaktyczną.
Efekty kształcenia: P8S_WG4; P8S_UU1; P8S_KO2.
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Moduł V – SEMINARIUM DOKTORSKIE
Seminarium doktorskie pozwala na zdobycie zaawansowanej wiedzy w zakresie szczegółowej
problematyki pracy doktorskiej, umiejętności planowania i prowadzenia badań naukowych
oraz analizy i prezentacji wyników badań. Prowadzi do przygotowania dysertacji doktorskiej,
w sposób zgodny z zasadami prezentacji wyników pracy naukowej.
Efekty kształcenia: P8S_WG1; P8S_UW1; P8S_KK1; P8S_WG2; P8S_UW2; P8S_KK2;
P8S_WK3; P8S_UK1; P8S_KR3.
Moduł VI – ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
W ramach zajęć fakultatywnych słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość rozwijania
swoich zainteresowań naukowych zapoznając się z problematyką pokrewnych dziedzin
i dyscyplin naukowych. Moduł obejmuje wyłącznie zajęcia do wyboru – z oferty studiów
doktoranckich w całej uczelni oraz innych instytucji naukowych, np. Łódzkie Towarzystwo
Naukowe.
Efekty kształcenia: P8S_WG3; P8S_UW3; P8S_KO1.

2

