
Prowadzący/Lecturer Tytuł/Title Sem.
dr Adam Gendźwiłł, Pisanie artykułów i strategie publikacyjne. Komunikacja naukowa w 

naukach społecznych / Article composition and publishing strategies. 
Scholarly Communication in Social Sciences

2

dr hab. Michał Bilewicz, 
prof. ucz.

Pisanie artykułów i strategie publikacyjne / Writing and publishing 
workshop

2

dr hab. Łukasz Zamęcki Pisanie artykułów i strategie publikacyjne / Developing Publication and 
Research Strategy

2

prof. dr hab. Przemysław 
Hensel

Publishing on management - guide to conventions, communities, and 
journals 

2

dr hab. Aleksandra 
Grzymała-Kazłowska, 
prof. ucz.

Paper writing: from first ideas to successful submission 2

prof. dr hab. Barbara 
Fatyga, dr Bogna 
Kietlińska

Badania na zlecenie i na konkurs / Contract and competition-based 
research

2

dr Karolina Sztandar-
Sztanderska

Pisanie aplikacji grantowych i stypendialnych/ How to prepare a 
research application?

2

dr Paweł Tomanek, dr 
Tomasz Olczyk

Warsztat pisarstwa naukowego - od raportu z badań do eseju / 
Academic writing workshop  - from report to essay

2

dr hab. Agnieszka 
Olechnicka 

Systematyczne przeglądy literatury naukowej / Systematic  literature 
review

2

Warsztat naukowca w dziedzinie nauk społecznych/Workshop - academic writing in social sciences

1



Prowadzący/Lecturer Tytuł/Title Sem.
dr hab. Wojciech 
Gagatek 

Paradygmaty teoretyczne nauk społecznych / Theoretical paradigms of 
social sciences

2

prof. dr hab. Beata 
Glinka

Teoria ugruntowana w badaniach organizacji / Grounded theory in 
organization studies

2

dr hab. Jacek Haman Metody statystyczne w naukach społecznych / Statistical methods in 
social sciences

2

dr hab. Maciej Górecki Zaawansowane metody statystyczne / Advanced statistical methods 2
dr hab. Katarzyna 
Kopczewska, prof. ucz. 

Przestrzenna analiza danych / Spatial data analysis 2

prof. dr hab. 
Włodzimierz Gogołek 

Nowe źródło informacji. Big Data / New source of information. Big Data 2

dr hab. Konrad Osajda, 
prof. dr hab. Robert 
Grzeszczak, dr hab. 
Dawid Sześciło, prof. dr 
hab. Piotr Girdwoyń

Praca nad doktoratem z nauk prawnych: uwagi metodologiczne / 
Working on a doctoral dissertation in legal studies: methodological 
remarks

2

dr hab. Tomasz 
Puczyłowski

Logika dla doktorantów SDNS/ Logics 2

dr Tomasz Żółtak Przyczynowość w naukach społecznych / Causality in social sciences 2
dr Paweł Dobrowolski Programowanie badań w PsychoPy / Programming PsychoPy 

Experiments with Python
2

dr hab. Jacek Haman Teorie racjonalnego wyboru i teorie formalne w naukach społecznych / 
Rational choice and formal theories in social sciences

3

dr Atina Krajewska, dr 
Michał Krajewski 

Praktyczny przewodnik po badaniach prawa i społeczeństwa / A 
practical guide to research on law and society

3

dr Tomasz Żółtak Metody estymacji efektów przyczynowych / Methods of estimating 
causal effects

3

Zajęcia metodologiczne i metodyczne/Methodological classes
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dr hab. Tomasz 
Gackowski 

Metody badań medioznawczych: od analizy zawartości i dyskursu przez 
ankiety po badania biometryczne  / Methods of media research. From 
content and discourse analysis through surveys to biometrics research.

3

dr Sylwia Monika Dudek-
Mańkowska, prof. dr 
hab. Jerzy Makowski, 
prof. dr hab. M. Solarz, 
dr hab. Tomasz Wites

Najważniejsze problemy współczesnego świata. Perspektywa 
geograficzna / The most important problems of the contemporary 
world: geographical perspective

3

dr hab. Łukasz Goczek, 
prof. ucz. 

Szeregi czasowe i panele dynamiczne / Time series and dynamic panel 
data

3

dr hab. Filip Pierzchalski Współczesna analiza polityczna/Contemporary political analysis 3

dr hab. Wojciech 
Gagatek 

Metoda porównawcza w naukach społecznych / Comparative method in 
social studies

3

prof. dr hab. Dominika 
Maison 

Zaawansowane metody jakościowe w naukach społecznych / Advanced 
qualitative methods in social studies

3

dr hab. Dobrochna Bach-
Golecka 

Prawna i strukturalna współzależność państwa i Unii Europejskiej / 
Legal and structural interrelationship of the state and European Union

3

dr Piotr Zańko Zastosowanie programów komputerowych w gromadzeniu i analizie 
danych jakościowych / The use of the computer applications in 
collecting and analyzing qualitative data

3

prof. Roman Dolata Współczesne teorie pomiaru edukcacyjnego / Modern theories of 
educational measurement

3

dr Adam Płoszaj Metody ewaluacji polityk publicznych / Methods of Public Policy 3
prof. dr hab. Mikołaj 
Czajkowski 

Dane na poziomie jednostki / Micro data analysis 4
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dr hab. Piotr Laskowski, 
prof. ucz., dr Łukasz 
Mikołajewski

Z warsztatu badawczego: inspiracje i debaty metodologiczne / 
Researcher's workshop: methodological inspirations and debates 

4

dr hab. Adam Tarnowski, 
prof. ucz.

Methodology of psychological research 4

4



Prowadzący/Lecturer Tytuł/Title Sem. Dyscyplina/Discipline

prof. dr hab. Tomasz 
Żylicz

Advanced Microeconomics 1 ekonomia i finanse/economics 
and finance

dr hab. Adam Szymański, 
prof. ucz., dr hab. 
Bartosz Pieliński

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania instytucji politycznych i 
bezpieczeństwa narodowego / Theoretical and Methodological Aspects 
of Research on Political and National Security Institutions  

3 nauki o polityce i administracji 
oraz nauki o 
bezpieczeństwie/political 
science and public 
administration and security 
studies

dr hab. Małgorzata 
Żytko, prof. ucz.

Nurty współczesnej pedagogiki / Contemporary Trends in Pedagogy 3 pedagogika/education

dr hab. Małgorzata 
Olszak, prof. ucz.

Advanced finance 4 ekonomia i finanse/economics 
and finance

dr E. Wilk Geowizualizacja w badaniach społecznych / Geovisualisation in social 
studies

4 geografia społ.-ekon. i 
gosp.przestrz./geography

prof. Solarz i in. Metodologia i współczesne kierunki badań w geografii społeczno-
ekonomicznej / Methodology and contemporary research trends in 
socio-economic geography

4 geografia społ.-ekon. i 
gosp.przestrz./geography

dr hab. Joanna 
Smogorzewska

Child as a thinker and a social person 4 pedagogika/education

dr hab. Łukasz Goczek, 
prof. ucz.

Advanced Macroeconomics 5 ekonomia i finanse/economics 
and finance

Obowiązkowe dla wybranych dyscyplin/Compulsory classes for selected disciplines
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Uwaga: oferta zajęć specjalizacyjnych 
może podlegać 
modyfikacjom/Notice! The list of 
sepecialisation classes may be 
modified

Prowadzący/Lecturer Tytuł/Title Sem. Dyscyplina/Discipline
prof. Oded Stark Social Psychological Preferences, and Economic Outcomes 2 ekonomia i finanse / economics 

and finance
prof. dr hab. Stanisław 
Filipowicz

Podstawy ładu politycznego - epistemologia i etyka  / Conceptions of 
political order: epistemiology and ethics

2 nauki o polityce i administracji / 
political science and 

dr hab. Aleksandra 
Gasztold, prof. ucz.

Teorie i metodologia badań nauk o bezpieczeństwie / Theories and 
methodology of security sciences research

3 nauki o bezpieczeństwie / 
security studies

prof. Roberto Rabel, dr 
hab. Jakub Zajączkowski 

Methodology of International Relations Studies 3 nauki o polityce i administracji i 
nauki o bezpieczeństwie / 

dr hab. Ryszard 
Szarfenberg, prof.ucz.,  
dr hab. Maria Theiss

Analiza polityk publicznych / Public policy analysis 3 nauki o polityce i administracji / 
political science and 
administration

dr hab. Adam Tarnowski,  
prof. ucz.

Etyka w badaniach psychologicznych/Research ethics in psychology 3 psychologia / psychology

dr Katarzyna Lubiewska Wyzwania metodologiczne badań międzykulturowych/Methodological 
challenges of cross-cultural research 

3 psychologia / psychology

dr Zuzanna Toeplitz Basic didactic skills – effective teaching In higher education / 
Podstawowe umiejętności dydaktyczne – efektywne nauczanie w 
szkolnictwie wyższym 

3 psychologia / psychology

Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny/Specialisation classes offered by the 
particular disciplines 
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dr hab. Marek Madej, 
prof. ucz.

Teorie i metodologia badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym / 
Theories and methodology of studies on international security 

4 nauki o bezpieczeństwie / 
security studies

dr hab. Katarzyna 
Śledziewska, prof. ucz. 

Transformacja cyfrowa gospodarki i społeczeństwa / Digital 
transformation of economy and society

4 ekonomia i finanse / economics 
and finance

dr Łukasz Przybysz Management in public relations 4 nauki o komunikacji społ. i 
mediach / communication and 
media studies

prof. Jadwiga Woźniak-
Kasperek, dr Adam 
Jachimczyk

Informacja naukowa oraz jej zasoby w naukach o komunikacji 
społecznej i mediach / Information science and information resources 
in communication and media studies

4 nauki o komunikacji społ. i 
mediach / communication and 
media

prof. Roberto Rabel, dr 
hab. Dorota  Heidrich 

International Society: Normative Approaches to International Relations 4 nauki o polityce i admin., nauki 
o bezpieczeństwie / political 
science and administration, 
security studies

dr hab. Katarzyna 
Kołodziejczyk 

International Political Economy  - 4 nauki o polityce i admin., nauki 
o bezpieczeństwie / political 
science and administration, 
security studies

??? Contemporary management theories 4 nauki o zarządzaniu i jakości / 
management and quality 
studies

??? Theories of strategic management 4 nauki o zarządzaniu i jakości / 
management and quality 
studies

7



??? Sustainable management 4 nauki o zarządzaniu i jakości / 
management and quality 
studies

dr hab. Dobrochna Bach-
Golecka

Feminism and law 4 nauki prawne / law

dr Jan Winczorek Badania empiryczne w naukach prawnych. Projektowanie, zastosowania 
i metody / Empirical research in legal studies: design, application and 
methods

4 nauki prawne / law

prof. Jakub Urbanik O (nie) przydatności historii (prawa) w badaniach prawnych / On (un-) 
usefullness of history (of law) in legal studies

4 nauki prawne / law

dr hab. Maciej Bernat, dr 
Laura Zoboli

Protection of competition and consumers in digital markets 4 nauki prawne / law

mgr Szymon Szumiał Metodologia badań podłużnych / Methodology of longitudinal studies 4 psychologia / psychology

mgr Szymon Szumiał Modelowanie równań strukturalnych / Structural equations modelling 4 psychologia / psychology
dr hab. Marek Rymsza Socjologia spraw publicznych / Sociology of public affairs 4 nauki socjologiczne /sociology
dr hab. Anna Jupowicz-
Ginalska

O promocji środków przekazu - między teorią a praktyką / Media 
promotion - between theory and practice

5 nauki o komunikacji społ. i 
mediach / communication and 
media studiesdr hab. Michał Głowacki, 

prof. ucz.
Media i demokracja / Media and democracy 5 nauki o komunikacji społ. i 

mediach / communication and 
media studies

dr Laura Zoboli Data, algotorithms, articifical intelligence: regulatory challenges 5 nauki prawne / law
dr hab. Przemysław 
Konieczniak

Interdyscyplinarne prawo medyczne z elementami bioetyki / 
Interdisciplinary medical law with elements of bioethics

5 nauki prawne / law

dr hab. Dawid Sześciło Prawo w polityce publicznej - czy państwo potrzebuje jeszcze prawa do 
osiągania swoich celów? / Law and public policy - does the state still 
need law to meet its objectives?

5 nauki prawne / law

dr hab. Przemysław 
Sadura

Rasa, klasa, gender i … Intersekcjonalność w teorii i praktyce / Race, 
class, gender and ... Intersectionality in theory and practice

5 nauki socjologiczne /sociology
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dr J. Korycka-Skorupa Kartograficzna prezentacja danych przestrzennych / Cartohraphic 
presentation of spatial data

6 geografia społ.-ekon. i 
gosp.przestrz. / geography

prof. J. Makowski Specyfika badań geograficznych nad globalnym południem / The 
specificity of geographical studies on global south

6 geografia społ.-ekon. i 
gosp.przestrz. / geography

prof. M. Solarz Współczesna geografia polityczna - problemy i wyzwania badawcze / 
Contemporary political geography - problems and research challenges

6 geografia społ.-ekon. i 
gosp.przestrz. / geography

prof. Alicja Jaskiernia  Globalny i europejski monitoring wolności i pluralizmu mediów – 
aspekty metodologiczne i efektywnościowe / Global and European 
monitoring of media freedom and pluralism - methodological and 
efficiency aspects

6 nauki o komunikacji społ. i 
mediach / communication and 
media studies

dr Michał Raczkowski Zatrudnienie nauczyciela akademickiego / Employment of academic 
staff

7 nauki prawne / law

??? ??? ??? pedagogika / education

??? ??? ??? pedagogika / education
Uwaga: na liście przedmiotów specjalizacyjnych mogą się pojawić jeszcze 
uzupełnienia / Note: there might be additional courses proposed in the future
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Prowadzący/Lecturer Tytuł/Title Sem.
prof. Paweł Swianiewicz Seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych/School Seminar 2, 3

dr hab. Marek Rymsza Seminarium dyscypliny nauki socjologiczne "Socjologia stosowana" / 
PhD seminar for the discipline Sociological Sciences: Applied Sociology

3

prof. Alicja Jaskiernia Seminarium dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach 
/Communication and media studies - discipline seminar

3

dr hab. Sylwia Kulczyk, 
prof. ucz.

Seminarium dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrenna / Socio-economic geography and spatial management – 
discipline seminar

3

dr hab. Michał Brzeziński Seminarium dyscypliny ekonomia i finanse/Discipline seminar - 
Economics and Finance

3

prof. Roman Kuźniar Seminarium dyscypliny nauki o bezpieczeństwie/Security studies - 
discipline seminar

3

prof. Jolanta Itrich-
Drabarek

Seminarium dyscypliny nauki o polityce i administracji / Seminar in the 
discipline of political science and administration

3

dr hab. Dawid Sześciło Seminarium dyscypliny nauki prawne / Law - discipline seminar 3
dr hab. Grzegorz 
Szumski, prof.ucz.

Seminarium dyscypliny pedagogika / Education - discipline seminar 3

dr hab. Grażyna Kmita Seminarium dyscypliny psychologia / Psychology - discipline seminar 3
dr hab. Katarzyna 
Dziewanowska, dr hab. 
Agnieszka Kacprzak

Seminarium dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości /Seminar for the 
discipline of management and quality

3

Seminaria/Seminars 
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Prowadzący/Lecturer Tytuł/Title Sem. Dyscyplina/Discipline
dr hab. Michał Brzeziński Seminarium doktoranta/PhD Student Seminar 6 ekonomia i finanse/economics 

and finance
prof. Maciej Jędrusik Seminarium doktoranta/PhD Student Seminar 6 geogr.społ.-ekon. i 

gosp.przestrz./geography
??? Seminarium doktoranta/PhD Student Seminar 6 nauki o 

bezpieczeństwie/security 
studies

dr hab. Monika 
Kaczmarek-Śliwińska

Seminarium doktoranta/PhD Student Seminar 6 nauki o komunikacji społ. i 
mediach/communication and 
media studies

??? Seminarium doktoranta/PhD Student Seminar 6 nauki o polityce i 
administracji/political science 
and admin.

dr hab. Katarzyna 
Dziewanowska, dr hab. 
Agnieszka Kacprzak

Seminarium doktoranta/PhD Student Seminar 6 nauki o zarządzaniu i 
jakości/management and 
quality studies

??? Seminarium doktoranta/PhD Student Seminar 6 nauki prawne/law
prof. Bartłomiej Walczak Seminarium doktoranta/PhD Student Seminar 6 nauki socjologiczne/sociology

??? Seminarium doktoranta/PhD Student Seminar 6 pedagogika/education
prof. Anna Szuster-
Kowalewicz

Seminarium doktoranta/PhD Student Seminar 6 psychologia/psychology

Seminarium doktoranta w dyscyplinie / Discipline seminar of ph.d. candidate PhD Student Seminar within a discipline
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