
Zajęcia metodologiczne i metodyczne/Methodological classes
Tytuł/Title
Paradygmaty teoretyczne nauk społecznych / Theoretical paradigms of social sciences
Teoria ugruntowana w badaniach organizacji / Grounded theory in organization studies
Metody statystyczne w naukach społecznych / Statistical methods in social sciences
Zaawansowane metody statystyczne / Advanced statistical methods
Przestrzenna analiza danych / Spatial data analysis
Nowe źródło informacji. Big Data / New source of information. Big Data
Praca nad doktoratem z nauk prawnych: uwagi metodologiczne / Working on a doctoral dissertation in legal studies: 
methodological remarks
Logika dla doktorantów SDNS/ Logics
Przyczynowość w naukach społecznych / Causality in social sciences
Programowanie badań w PsychoPy / Programming PsychoPy Experiments with Python
Teorie racjonalnego wyboru i teorie formalne w naukach społecznych / Rational choice and formal theories in social 
sciences
Praktyczny przewodnik po badaniach prawa i społeczeństwa / A practical guide to research on law and society
Metody estymacji efektów przyczynowych / Methods of estimating causal effects
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.
Najważniejsze problemy współczesnego świata. Perspektywa geograficzna / The most important problems of the 
contemporary world: geographical perspective
Szeregi czasowe i panele dynamiczne / Time series and dynamic panel data
Współczesna analiza polityczna/Contemporary political analysis 
Metoda porównawcza w naukach społecznych / Comparative method in social studies
Zaawansowane metody jakościowe w naukach społecznych / Advanced qualitative methods in social studies
Prawna i strukturalna współzależność państwa i Unii Europejskiej / Legal and structural interrelationship of the state and 
European Union
Zastosowanie programów komputerowych w gromadzeniu i analizie danych jakościowych / The use of the computer 
applications in collecting and analyzing qualitative data
Współczesne teorie pomiaru edukcacyjnego / Modern theories of educational measurement
Metody ewaluacji polityk publicznych / Methods of Public Policy Evaluation
Analiza przestrzenna w badaniach społecznych / Spatial analysis in social research
Dane na poziomie jednostki / Micro data analysis
Z warsztatu badawczego: inspiracje i debaty metodologiczne / Researcher's workshop: methodological inspirations and 
debates 
Methodology of psychological research


