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PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII 

 
dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 

 

 
Na zajęcia w Szkole Doktorskiej UWr składają się: 

(1) zajęcia ogólnouniwersyteckie (organizowane dla wszystkich kolegiów szkoły doktorskiej) 30 - 90 godzin 

(2) zajęcia organizowane w ramach kolegiów w danej dyscyplinie, działających na danym wydziale  

Łączny wymiar zajęć obowiązkowych: 240-360 godzin (z wyłączeniem praktyk) 
 

Kolegium Doktorskie Psychologii prowadzone jest w formie kształcenia stacjonarnego, które trwa 8 semestrów. W zakres kształcenia wchodzą 

również praktyki zawodowe realizowane przez cały okres studiów. 

Jednostką dydaktyczną Kolegium jest Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 
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Nazwa przedmiotu Efekty uczenia się Forma 

Sposób 

ukończenia 
Rok I Rok II Rok III Rok IV Razem 

sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 godz. ECTS 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie [30-90 godzin] 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie 
SD_W02, SD_W05, SD_W06, 

SD_K01, SD_K07, SD_K08 
W / kon Zaliczenie    34     34 

 

Metody i techniki dydaktyczne 
w szkole wyższej 

SD_U10 warsz 
Zaliczenie na 

ocenę 8 -       8  

Zajęcia organizowane w ramach kolegiów dyscyplinowych 

Seminarium doktoranckie 

SD_W01, SD_W02, SD_W03, 
SD_W05, SD_W06, SD_U01, SD_U09, 

SD_K02, SD_K03, SD_K07, SD_K08 
sem 

Zaliczenie na 
ocenę 

15 15 15 15 15 15 15 15 120  

Publishing in scientific journals 
SD_W04, SD_U01, 

SD_U02, SD_U07, SD_K02, SD_K08 kon 
Zaliczenie na 

ocenę 
15        15  

Zasady przygotowywania 
wniosków grantowych 

SD_W04, SD_U01, SD_K03, SD_K08 kon 
Zaliczenie na 

ocenę 
- 15       15  

Scientific presentations SD_W04, SD_U02, SD_U06 kon 
Zaliczenie na 

ocenę 
   15     15  

Planowanie i realizacja badań 
empirycznych w psychologii 

SD_W01, SD_W03, SD_U01, SD_U02 
SD_K03 kon 

Zaliczenie na 
ocenę 

 15       15  

Konstrukcja narzędzi 
badawczych 

SD_W03, SD_U02 kon 
Zaliczenie na 

ocenę 
15  -      15  

Statistics in science SD_W03, SD_U01, SD_U07 warsz egzamin 30        30  

Zaawansowane techniki 
statystyczne 

SD_W03, SD_U01 warsz 
Zaliczenie na 

ocenę 
 30 15      45  

 Razem godzin 83 75 30 64 15 15 15 15 312  

Praktyka zawodowa 
(samodzielne prowadzenie 
zajęć lub uczestniczenie w 
prowadzeniu zajęć) 

SD_U10  
ZAL (ankieta 
oceniająca) 

10-60 godzin 10-60 godzin 10-60 godzin 10-60 godzin 
40 -240 
godzin 
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Warunki zaliczania roku I (1 i 2 semestr) 

• Wymagane jest zaliczenie przedmiotów wskazanych w programie w 1 i 2 semestrze  

• Wymagane jest zaliczenie praktyk zawodowych w wymiarze zleconym przez Instytut Psychologii, ale zgodnym z programem studiów  

• Doktorant jest zobowiązany do co najmniej jednej aktywności o charakterze organizacyjnym oraz co najmniej jednej aktywności o charakterze 
popularyzatorskim, które sprawozdaje w sposób udokumentowany 

• Doktorant jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej, potwierdzonego i zaopiniowanego przez 
promotora (badania naukowe, publikacje, konferencje, postępy w pracy doktorskiej). W sprawozdaniu promotor opiniuje również aktywność i 
umiejętności dydaktyczne doktoranta. Sprawozdanie musi uzyskać pozytywną opinię promotora 

• Dodatkowym warunkiem jest przygotowanie indywidualnego planu badawczego zawierającego w szczególności harmonogram przygotowania 
rozprawy doktorskiej 

 
Warunki zaliczania roku II (semestr 3 i 4) 

• Wymagane jest zaliczenie przedmiotów wskazanych w programie w 3 i 4 semestrze  

• Wymagane jest zaliczenie praktyk zawodowych w wymiarze zleconym przez Instytut Psychologii, ale zgodnym z programem studiów 

• Wymagane jest zaliczenie 34 godzin zajęć ogólnouniwersyteckich do końca 4 semestru (w tym obowiązkowe zajęcia z etyki) 

• Doktorant jest zobowiązany do co najmniej jednej aktywności o charakterze organizacyjnym oraz co najmniej jednej aktywności o charakterze 
popularyzatorskim, które sprawozdaje w sposób udokumentowany 

• Doktorant jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej, potwierdzonego i zaopiniowanego przez 
promotora (badania naukowe, publikacje, konferencje, postępy w pracy doktorskiej. W sprawozdaniu promotor opiniuje również aktywność i 
umiejętności dydaktyczne doktoranta. Sprawozdanie musi uzyskać pozytywną opinię promotora 

• Dodatkowym warunkiem jest przygotowanie wniosku o grant zewnętrzny gotowego do złożenia lub złożonego w odpowiedniej instytucji (np. 
do NCN, NCBR itp.) 

 
Warunki zaliczania roku III (semestr 5 i 6) 

• Wymagane jest zaliczenie przedmiotów wskazanych w programie w 5 i 6 semestrze  

• Wymagane jest zaliczenie praktyk zawodowych w wymiarze zleconym przez Instytut Psychologii, ale zgodnym z programem studiów  

• Doktorant jest zobowiązany do co najmniej jednej aktywności o charakterze organizacyjnym oraz co najmniej jednej aktywności o charakterze 
popularyzatorskim, które sprawozdaje w sposób udokumentowany 

• Doktorant jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej, potwierdzonego i zaopiniowanego przez 
promotora (badania naukowe, publikacje, konferencje, postępy w pracy doktorskiej. W sprawozdaniu promotor opiniuje również aktywność i 
umiejętności dydaktyczne doktoranta. Sprawozdanie musi uzyskać pozytywną opinię promotora.  

• Do zaliczenia III roku studiów wymagane jest uczestnictwo w co najmniej dwóch konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim (mogą tu 
być wliczane konferencje spełniające ten warunek, w których doktorant uczestniczył w poprzednich latach studiów doktoranckich)  
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Warunki zaliczania roku IV (semestr 7 i 8) 
 

• Wymagane jest zaliczenie przedmiotów wskazanych w programie w 7 i 8 semestrze  

• Wymagane jest zaliczenie praktyk zawodowych w wymiarze zleconym przez Instytut Psychologii, ale zgodnym z programem studiów  

• Doktorant jest zobowiązany do co najmniej jednej aktywności o charakterze organizacyjnym oraz co najmniej jednej aktywności o charakterze 
popularyzatorskim, które sprawozdaje w sposób udokumentowany 

• Doktorant jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej, potwierdzonego i zaopiniowanego przez 
promotora (badania naukowe, publikacje, konferencje, postępy w pracy doktorskiej. W sprawozdaniu promotor opiniuje również aktywność i 
umiejętności dydaktyczne doktoranta. Sprawozdanie musi uzyskać pozytywną opinię promotora.  

• Do zaliczenia IV roku studiów wymagane jest uczestnictwo w co najmniej jednej konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym (mogą tu 
być wliczane konferencje spełniające ten warunek, w których doktorant uczestniczył w poprzednich latach studiów doktoranckich) 

• Dodatkowym warunkiem zaliczenia IV roku jest udokumentowane uczestnictwo doktoranta w szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub 
zajęciach poświęconych problematyce transferu wiedzy do gospodarki oraz myśleniu i działaniu w sposób przedsiębiorczy (co najmniej jedna 
taka aktywność)  

 
 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie:  

• Obowiązek zaliczenia 34 godzin do końca 4 semestru (w tym obowiązkowe zajęcia z etyki) 

• Możliwość realizacji zajęć w innym kolegium Szkoły Doktorskiej, wskazanym przez promotora (za zgodą kierownika kolegium)  

• dostępność dla doktorantów z innych kolegiów 

• tematyka zajęć ogłaszana przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym będą się odbywały 
 


