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PLAN PRACOWNI DOKTORSKICH NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023  
NAUKI SPOŁECZNE  

 

 

lp. prowadzący dyscyplina tytuł krótki opis 
język 

wykłado
wy 

data miejsce 

1 
prof. dr hab. 

Tomasz 
Bąkowski 

nauki 
prawne 

Rozprawa doktorska: 
"praca życia" - "praca 
na stopień" - "praca 
na temat" 

Zajęcia mają na celu uświadomienie i dookreślenie podejścia do 
przygotowywanej rozprawy doktorskiej zarówno pod kątem 
metodologicznym, jak również z perspektywy dalszych planów 
zawodowych, w tym ewentualnego dalszego rozwoju naukowego. 

język 
polski 

09.11.2022 / 
23.11.2022 
godz. 9.00-

11.15 

WPiA 
3049 

2 
dr hab. Joanna 
Bednarz, prof. 

UG 

ekonomia i 
finanse 

Konkurencyjność 
przedsiębiorstw na 
rynku 
międzynarodowym 

Celem pracowni jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą 
dotyczącą konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonującym w 
otoczeniu zewnętrznym: branży, regionu oraz kraju w ujęciu 
międzynarodowym. Studenci zapoznają się z tzw. systemem 
konkurencyjności oraz punktem widzenia polskich i 
międzynarodowych ekspertów specjalizujących się w tym 
obszarze badawczym. Omawianie poszczególnych zagadnień 
przyczyni się do stworzenia podstaw do refleksji nad 
przydatnością narzędzi badawczych i danych uzyskanych w 
wyniku ich zastosowania (rankingów konkurencyjności, danych 
statystycznych gospodarek narodowych, modeli 
konkurencyjności branż i przedsiębiorstw). 

język 
polski 

09.11.2022 / 
23.11.2022 
godz. 15.30-

17.45 

WE A8 

3 
dr hab. Giuseppe 

T. Cirella 

interdyscypli
narna 

(dyscypliny 
nauk 

społecznych) 

Academic IT 
Advanced IT skills for academic research; citation software skills 
(tool: Mendeley); journal selection research; research 
methodology development  

język 
angielski 

14.11.2022 / 
28.11.2022 
godz. 9.00-

11.15 

WE A8 

4 
dr hab. Piotr 

Uziębło, prof. UG 
nauki 

prawne 

Współczesne 
problemy demokracji 
partycypacyjnej 

Zajęcia dotyczyć będą najważniejszych wyzwań stojących przed 
demokracją partycypacyjną, zarówno w sferze reformy 
klasycznych form partycypacji, jak i rozwoju metod 
deliberatywnych we współczesnym świecie, także przy 
wykorzystaniu nowych technologii. 

język 
polski 

14.11.2022 / 
28.11.2022 
godz. 15.30-

17.45 

WNS 
C203 



2 
 

5 

dr hab. 
Małgorzata 
Balwicka-

Szczyrba, prof. 
UG 

nauki 
prawne 

Nieruchomości - 
problematyka 
prawna 

W ramach pracowni doktorskiej analizie i dyskusji poddane 
zostaną wybrane zagadnienia związane z obrotem 
nieruchomościami w świetle obowiązujących unormowań 
prawnych.  Problematyka zajęć dotyczyć będzie w szczególności: 
zakresu pojęcia "nieruchomości", w tym granic nieruchomości 
gruntowej; ustanawianych obciążeń na nieruchomości, w tym 
służebności; urządzeń przesyłowych na nieruchomościach. 
Podczas zajęć przedyskutowane zostaną aktualne wyzwania 
obrotu nieruchomościami w Polsce. 

język 
polski 

16.11.2022 / 
07.12.2022 
godz. 9.00-

11.15 

WPiA 
3049 

6 
dr hab. Dorota 
Ciołek, prof. UG 

ekonomia i 
finanse 

Model 
ekonometryczny jako 
narzędzie weryfikacji 
hipotez 

Czy i w jaki sposób do określonej hipotezy badawczej można 
dobrać właściwy model ekonometryczny: typ danych, zmienne, 
postać analityczna, metoda szacowania? Do wybranych hipotez 
wskazanych przez uczestników będą omawiane odpowiednie 
modele ekonometryczne oraz oprogramowanie, które mogłoby 
być w takich przypadkach zastosowane. 

język 
polski 

21.11.2022 / 
12.12.2022 
godz. 9.00-

11.15 

WZ 119 
(lab. 

komp.) 

7 
prof. dr hab. 

Bogdan 
Chrzanowski 

nauki o 
polityce i 

administracji 

Stosunki 
dyplomatyczne. 
Istota zagadnienia. 

W pierwszej części wykładu doktoranci zostaną zapoznani z 
podstawowymi pojęciami z zakresu dyplomacji. Omówione 
zostaną zasady pracy dyplomatycznej. Przedstawiony będzie 
zarys historii dyplomacji. Zostanie zaprezentowana działalność 
dyplomatyczna od końca XVIII wieku, konwencje wiedeńskie i 
inne,  dyplomacja w XX wieku: okres międzywojenny, okres II 
wojny światowej i po jej zakończeniu aż do chwili obecnej z 
położeniem nacisku na  sprawy polskie. Zaprezentowanych 
będzie szereg nieznanych faktów pracy dyplomatycznej, które ze 
zrozumiałych względów nie mogły ujrzeć światła dziennego: 
kwestia uznawania i nieuznawania placówek dyplomatycznych 
Rządu RP w Londynie oraz Rządu RP w Warszawie - później PRL. 
Omówione będą także relacje dyplomatyczne PRL z wybranymi 
państwami, przy czym uwaga skupiona będzie na występujące 
problemy we wzajemnych stosunkach. 

język 
polski 

21.11.2022 / 
05.12.2022 
godz. 15.30-

17.45 

WNS 
C203 

8 
dr hab. Edvardas 

Juchnevicius, 
prof. UG 

nauki 
prawne 

Zasady prowadzenia 
zajęć z przedmiotów 
prawniczych 
(techniki, narzędzia) 

Przedmioty prawnicze - case study, story telling; narzędzia online. 
język 
polski 

30.11.2022 / 
21.12.2022 
godz. 9.00-

11.15 

WPiA 
3049 



3 
 

9 
dr hab. Anna 

Blajer-
Gołębiewska 

ekonomia i 
finanse 

Game theory for 
social sciences 

- Smart people do not always win: zero-sum games 
- People are not rational: game theory and experimental methods. 
- People are selfish: simultaneous games 
- All people are chess players: sequential games 
- Everyday decisions are like a game: repeated and stochastic 
games 

- The victory depends on the prevailing rules: coalitional games 
and voting rules 

The objective of the course is to discuss the methods of analysis in 
the interactive decision-making processes provided by game 
theory. Doctoral students will play games, analyse game settings 
for various social problems, and discuss possible outcomes, 
paradoxes and behavioural biases. They will acquire knowledge 
of the applications of game theory in social studies. 

język 
angielski 

05.12.2022 / 
19.12.2022 
godz. 9.00-

11.15 

WE A1 

10 
dr hab. Jacek 

Potulski, prof. 
UG 

nauki 
prawne 

Wstęp do 
zagadnienia 
kontratypów 

Proponowana pracownia doktorska odnosi się do tematyki 
okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną. Omawia 
ogólne zasady wyłączenia odpowiedzialności karnej na 
podstawie kontratypów (typowych okoliczności wyłączających 
odpowiedzialność karną). Poza tym przedstawione będą 
najczęściej spotykane przykłady kontratypów, źródła ich 
tworzenia oraz kontrowersje dotyczące relacji kontratyp - 
okoliczność wyłączająca zawienienie - pierwotna legalność. 

język 
polski 

07.12.2022 / 
21.12.2022 
godz. 15.30-

17.45 

WE A1 

11 
dr hab. Anna 

Zawadzka, prof. 
UG 

psychologia 

Wartości i cele i 
aspiracje - czy i jakie 
mają znaczenie w 
wyborach i 
dobrostanie 
człowieka? 

Na zajęciach przedstawię: ujęcia wartości - ich rodzaje i 
klasyfikacje w teoriach nauk społecznych; czy się różnią wartości 
dorosłych od wartości dzieci i młodzieży; jakie są sposoby 
pomiaru wartości; jakie są różnice pomiędzy wartościami, celami 
życiowymi i aspiracjami; na zajęciach zaprezentuję także - 
przegląd wniosków z badań dotyczących związku preferowanych 
wartości z dokonywanymi wyborami jednostkowymi i typem 
podejmowanych działań w społeczeństwie oraz przegląd badań 
dotyczących związku wartości z dobrostanem jednostkowym i 
grupowym.  
 

język 
polski 

12.12.2022 / 
09.01.2023 
godz. 15.30-

17.45 

WNS 
C203 

12 
dr hab. Edvardas 

Juchnevicius, 
prof. UG 

nauki 
prawne 

Using Storytelling as 
a Teaching Model Using Storytelling as a Teaching Model 

 język 
angielski 

14.12.2022 / 
18.01.2023 
godz. 9.00-

11.15 

WPiA 
3049 



4 
 

13 
prof. dr hab. 

Lucyna 
Kopciewicz 

interdyscypli
narna (nauki 
socjologiczne 
pedagogika, 
psychologia) 

Ludzko-zwierzęca 
rodzinność. Troska, 
opieka, przyjaźń w 
relacjach 
międzygatunkowych   
  

Proponowana tematyka jest próbą wykorzystania teorii 
„gatunków stowarzyszonych” (Haraway 2008) i koncepcji 
„spotkań międzygatunkowych” w badaniach więzi łączących ludzi 
i zwierzęta domowe. Perspektywa animal studies będzie okazją 
do krytycznej analizy troski/ opieki i rodzinności jako wiodących 
kategorii pedagogicznych. Podczas zajęć, zaprojektowanych jako 
zajęcia warsztatowe, zaprezentowane zostaną wybrane strategie 
badawcze związane z proponowanym polem problemowym. 
Dokonamy krytycznej analizy wyników badań jakościowych i 
ilościowych związanych z tematyką ludzko-zwierzęcej 
rodzinności.  

język 
polski 

09.01.2023 / 
23.01.2023 
godz. 9.00-

11.15 

WE A1 

14 
prof. dr hab. 

Beata Pastwa-
Wojciechowska 

psychologia 

Naukowe konteksty 
badań nad 
seksualnością 
człowieka od 
romantycznych 
relacji po zaburzone 
zachowania  

Seksualność człowieka stanowi obszar nieustannych poszukiwań 
naukowych zarówno w obszarze analiz naukowych, jak i badań 
empirycznych. Seks jest jedną z najsilniejszych sił motywujących 
w życiu człowieka, przejawiając się na wiele sposobów. 
Seksualność odgrywa fundamentalną rolę w tym, jak ludzie 
odnoszą się do siebie, ale także do innych i jak przejawia się to w 
tworzonych przez nich relacjach. Połączenie seksualności, 
bliskiego kontaktu emocjonalnego i osobistej komunikacji jest 
idealną formułą dla tworzenia satysfakcjonującego związku. 
Rozumiejąc i rzucając wyzwanie wycofaniu się z bliskości i 
intymności, ludzie mogą stopniowo zmieniać postawy i 
zachowania, które ograniczają lub kontrolują ekspresję 
seksualności  w ich intymnych związkach. Mogą docenić 
wrażliwość, otwartość i równość w swoich  relacjach seksualnych 
i postrzegać te aspekty swojego związku jako podstawową część 
życia. Ważną rolę w ocenie własnych i cudzych zachowań 
odgrywają też podwójne standardy, które mogą odzwierciedlać 
różnego rodzaju wpływy społeczne czy kulturowe ale także 
stanowić swoisty mechanizm obronny przed tym to zagrażające. 
Tym samy celem zajęć będzie pokazanie złożoności zachowań 
seksualnych uwikłanych we własną historię życiową, wpływy 
społeczne i dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb.  

język 
polski 

11.01.2023 / 
01.02.2023 
godz. 9.00-

11.15 

WPiA 
3049 

15 
dr hab. Edvardas 

Juchnevicius, 
prof. UG 

nauki 
prawne 

Sims 3.0 - A better 
way to meet online.  

Ciekawe wirtualne zajęcia ze studentami 
język 

angielski 

16.01.2023 / 
30.01.2023 
godz. 9.00-

11.15 

WE A1 



5 
 

16 
prof. dr hab. 
Iwona Sagan 

geografia 
społeczno-

ekonomiczna 
i gospodarka 
przestrzenna 

 Koncepcja reżimów 
miejskich na tle teorii 
polityki lokalnej 

Rozwiązania normatywne stanowią, że władza na poziomie 
lokalnym leży w rękach tych, którzy mają umocowanie w 
regulacjach prawnych. Faktyczną władzę sprawują jednak 
również inne podmioty. Identyfikacja aktorów lokalnej sceny 
politycznej sprawujących rzeczywistą władzę posłużyła budowie 
teorii polityk lokalnych. 

język 
polski 

25.01.2023 /  
08.02.2023 
godz. 9.00-

11.15 

WPiA 
3049 

 

W roku akademickim 2022/2023 każdy doktorant zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu Pracownia doktorska w wymiarze 30 

godzin. Każda oferowana pracownia doktorska obejmuje 2 spotkania po 3 godziny lekcyjne, czyli łącznie 6 godzin. Każdy doktorant musi odbyć w roku 

akademickim (semestr zimowy i letni) łącznie 5 pracowni, w tym przynajmniej 1 pracownia musi być w dyscyplinie doktoranta. Zapisy na pracownie 

doktorskie będą odbywały się poprzez portal studenta 2 razy w roku: 17.10.2021 i w styczniu 2023.  

Zapisy na semestr zimowy w portalu studenta ruszają 17.10.2022 r. godz. 19.00. Zapisy potrwają do 19.10.2022 r. do godz. 15.00. 

 


