
Do 14 kwietnia część kursów oferowanych przez Szkołę Doktorską Nauk Społecznych będzie prowadzona 

zdalnie. 

O dokładnej formie prowadzenia zajęć lub zmianach w harmonogramie doktoranci będą informowani 

bezpośrednio przez prowadzących za pośrednictwem USOS-mail.  

Jeżeli pojawi się konieczność odwołania zajęć na Uniwersytecie Warszawskim także po 14 kwietnia, będziemy 

informować o dalszych decyzjach związanych z prowadzeniem zajęć w tym okresie.  

Zajęcia online są traktowane jak „zwykłe” zajęcia. 

Lista kursów, w ramach których część zajęć (wypadających w okresie 20.03-14.04.2020) 

będzie prowadzona zdalnie 

 
Nazwisko prowadzącego Tytuł kursu 

dr Adam Gendźwiłł 
Pisanie artykułów i strategie publikacyjne. Komunikacja 
naukowa w naukach społecznych 

dr Tomasz Żółtak Przyczynowość w badaniach społecznych 

dr Karolina Sztandar-Sztanderska Pisanie aplikacji grantowych i stypendialnych 

dr hab. Łukasz Zamęcki Pisanie artykułów i strategie publikacyjne 

dr Bogna Kietlińska Badania na zlecenie i na konkurs 

dr hab. Agnieszka Olechnicka Systematyczne przeglądy literatury naukowej 

dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska 
Pisanie artykułów: od pierwszych pomysłów do udanej 
realizacji 

prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek Nowe źródło informacji. Big Data 

dr hab. Dawid Sześciło 
Praca nad doktoratem z nauk prawnych: uwagi 
metodologiczne 

dr hab. Tomasz Puczyłowski Logika dla doktorantów SDNS 

dr hab. Wojciech Gagatek Paradygmaty teoretyczne nauk społecznych 
prof. dr hab. Beata Glinka Teoria ugruntowana w badaniach organizacji 

 

Lista kursów, w ramach których zajęcia nie będą prowadzone zdalnie 

 
Nazwisko prowadzącego Tytuł kursu Uwagi 

dr hab. Maciej Górecki Zaawansowane metody statystyczne  
Harmonogram zajęć będzie 
modyfikowany po ponownym 
uruchomieniu zajęć w budynkach UW. 

dr hab. Jacek Haman 
Metody statystyczne w naukach 
społecznych 

dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. 
Pisanie artykułów i strategie 
publikacyjne 

 
 
 
Zajęcia planowane po obecnie 
ogłoszonym terminie kwarantanny, 
na razie nie ma potrzeby modyfikacji 
planów. 

mgr Paweł Dobrowolski Programowanie eksperymentów 
PsychoPy z Pythonem 

prof. dr hab. Przemysław Hensel Publikowanie w naukach o 
zarządzaniu – przewodnik po 
konwencjach, wspólnotach 
badawczych i periodykach naukowych 

dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. 
ucz. 

Przestrzenna analiza danych 

prof. Germa Bel Regulacja, prywatyzacja i instytucje – 
ZIP 

Harmonogram zajęć będzie 
modyfikowany, sytuacja wymaga 
jeszcze wyjaśnienia ze względu na 
konieczność przyjazdu wykładowcy 
z zagranicy. 

Seminarium Szkoły Doktorskiej Odwołane seminaria 31.03 i 07.04. 
Dodatkowe terminy przewidziane 
12.05 i 09.06. 

 


