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NAUKI SPOŁECZNE - PLAN PRACOWNI DOKTORSKICH NA SEMESTR LETNI 2022/2023 

lp. prowadzący dyscyplina tytuł krótki opis 
język 

wykład. 
data miejsce 

status 
pracown

i 

1 
dr hab. Robert 

Bęben, prof. 
UG 

nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 

Marketing badań 
i wyników prac 

naukowych 

Wyniki badań naukowych i publikacje zostaną zaprezentowane jako 
"produkt", który powinien mieć swojego odbiorcę. Musi on spełniać jego 
oczekiwania, a prezentacja tego "produktu" powinna uwypuklać korzyści 
wynikające z jego zastosowania (zarówno z perspektywy jednostki, jak i 
społeczeństwa). 

j. polski 
20.02.2023 
06.03.2023 

poniedziałek 
godz.  

15:30-17:45 
(WE A1) 

nowa 

2 
dr hab. Anna 
Kłonkowska, 

prof. UG 

nauki 
socjologiczne 

Conducting 
research among 

vulnerable 
populations 

The aim of the course is to introduce doctoral students to emerging 
concepts, controversies, dilemmas and difficulties in conducting research 
among vulnerable populations. The following issues will be addressed, 
with reference to practical and theoretical aspects:  
- what are vulnerable populations and who are the members of vulnerable 
groups; 
- methodological dilemmas associated with conducting research among 
members of vulnerable groups; 
- ethical dilemmas associated with conducting research among members 
of vulnerable groups; 
- the in-group/out-group perspective and the researcher's personal 
entanglement; 
- practical aspects of ethical clearance procedures. 

j. angielski 
22.02.2023 
08.03.2023 

środa godz. 
09:00-11:15 
(WPiA 3049) 

nowa 

3 
prof. dr hab. 

Maria Mendel 
pedagogika 

Współczesna 
myśl społeczno-

edukacyjna 

Współczesna myśl społeczno-edukacyjna przedstawiona będzie z 
perspektywy zwrotów, doświadczanych w ostatnich dziesięcioleciach w 
humanistyce i naukach społecznych, np.: przestrzennego, 
posthumanistycznego, performatywnego i epistemologicznego. W ramach 
tak pomyślanej pracowni dyskutowane będą kategorie oraz rozwiązania 
teoretyczne zasilające obszary studiów i badań rozwijanych w 
poszczególnych zwrotach [pedagogika miejsca, nieantropocentryczna 
socjologia i nie(tylko)antropocentryczna pedagogika, studia nad 
performatywnością, kosmopolityczne uczenie się, in.]. 

j. polski 
22.02.2023 
01.03.2023 

środa godz. 
12:15-14:30 
(WNS S329) 

powtarza
na 

4 
prof. dr hab. 

Jacek Tebinka 

nauki o 
polityce i 

administracji 

Polska polityka 
zagraniczna, 
przeszłość i 

teraźniejszość 

Celem zajęć jest zapoznanie doktorantów z problematyką związaną ze 
strategią polskiej polityki zagranicznej, uwarunkowaniami w jakich jest 
prowadzona oraz instytucjami kształtującymi jej funkcjonowanie polskiej 
polityki zagranicznej w przestrzeni geopolitycznej w jakiej znajduje się 
Polska. Istotnym elementem będzie też wskazanie na sojusze polityczno-
militarne kształtujące obecną sytuację polityczną w Europie, mające wpływ 
na pozycję i znaczenie państwa polskiego w stosunkach 
międzynarodowych. Analiza współczesnej polskiej polityki zagranicznej 
zostanie dokonana uwzględniając jej historyczną ewolucję od upadku 
rządów komunistycznych w Polsce.  

j. polski 
01.03.2023 
22.03.2023 

środa godz. 
09:00-11:15 
(WPiA 3049) 

nowa 
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5 
dr hab. Beata 
Majecka, prof. 

UG 

ekonomia i 
finanse 

Funkcjonowanie 
podmiotów 

ochrony zdrowia 
w Polsce 

Ochrona zdrowia jest bardzo wrażliwym sektorem gospodarki każdego 
państwa. Jest też obszarem, w ramach którego pojawiają się liczne 
problemy i zróżnicowane strategie ich rozwiązywania. Jak istotny jest to 
obszar, zarówno w przestrzeni społecznej, jak i ekonomicznej, można było 
obserwować w warunkach pandemii covid-19. Celem zajęć będzie 
przedstawienie głównych problemów funkcjonowania podmiotów w 
ochronie zdrowia na polskim rynku, ze szczególnym uwzględnieniem 
aspektów ekonomicznych (w tym kwestii finansowania, organizacji 
działalności jednostek leczniczych, innowacji w ochronie zdrowia, a także 
zachowań tych podmiotów na rynku opieki zdrowotnej). 

j. polski 
13.03.2023 
27.03.2023 

poniedziałek 
godz.  

9.00-11.15 
(WE A1) 

nowa 

6 
dr hab. Piotr 
Wróbel, prof. 

UG 

pracownia 
interdyscypli

narna 

Wykorzystanie 
indywidualnych i 

grupowych 
wywiadów w 

badaniach 
terenowych 

Celem zajęć jest poznanie zakresu wykorzystania wywiadów w badaniach 
naukowych, nauczenie się konstruowania scenariusza wywiadu oraz 
przećwiczenie praktycznych zasad prowadzenia wywiadów (część 
warsztatowa). Zakres zajęć obejmuje zarówno indywidualne wywiady, jak i 
zogniskowanie wywiady grupowe, tzw. grupy fokusowe. 

j. polski 
13.03.2023 
27.03.2023 

poniedziałek 
godz.  

12:15-14:30 
(WE A1) 

powtarza
na 

7 
dr hab. Dorota 
Pyć, prof. UG 

nauki 
prawne 

Prawo 
zrównoważonego 

rozwoju 

Zajęcia mają na celu przedstawienie pojęcia i znaczenia zrównoważonego 
rozwoju, jako zasady prawnej, w interakcji społeczno-gospodarczej, 
politycznej, ochrony środowiska i kulturowej. W ramach pracowni 
doktorantki i doktoranci mogą pozyskać wiedzę o instrumentach i 
procedurach osiągania celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Wśród 17 
SDGs znajdują się m.in.: budowanie odporności na zmiany klimatu, dobra 
jakość wód, zdrowie mórz i oceanów, czyste od zanieczyszczeń grunty, a 
także podstawowe kwestie, które należy uwzględnić w dyskursach 
rozwojowych, w szczególności troska o odpowiednią jakość edukacji, 
bezpieczeństwo energetyczne, sprawiedliwość w dostępie do zasobów i 
sprawne instytucje. Wiedza o zrównoważonym rozwoju oraz o potrzebach 
i możliwościach osiągania jego celów jest pomocna w rozwoju naukowym i 
zawodowym.  

j. polski 
13.03.2023 
27.03.2023 

poniedziałek 
godz.  

15.30-17.45 
(WE A1) 

nowa 

8 
prof. dr hab. 

Lucyna 
Kopciewicz 

pracownia 
interdyscypli

-narna 

Ludzko-
zwierzęca 

rodzinność. 
Troska, opieka, 

przyjaźń w 
relacjach 

międzygatunko-
wych 

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 

j. polski 
15.03.2023 
29.03.2023 

środa godz. 
9.00-11.15 

(WPiA3049) 
nowa 



3 
 

9 
dr hab. Maciej 

Barczewski 
prof. UG 

nauki 
prawne 

Prawo własności 
intelektualnej 

Podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej w pracy naukowej i 
dydaktycznej 

j. polski 
03.04.2023 
24.04.2023 

poniedziałek 
godz.  

15:30-17:45 
(WE A1) 

powtarza
na 

10 

dr hab. 
Jarosław 

Nocoń prof. 
UG 

nauki o 
polityce i 

administracji 

wybrane 
zagadnienia teorii 
struktur władzy 

politycznej 

Teorie władzy w zróżnicowany sposób interpretują zarówno sam fenomen 
władzy, jak i mechanizmy jej strukturyzacji. Teorie klasowo-warstwowe, 
pluralistyczne i elitarystyczne, ilustrują w zróżnicowany sposób 
instytucjonalizację wplywu politycznego, modele analizy oraz metody 
oglądu struktur władzy.    

j. polski 
05.04.2023 
19.04.2023 

środa godz. 
12:15-14:30 
(WNS S329) 

nowa 

11 

dr hab. 
Grażyna 

Penkowska 
prof. UG 

pedagogika 
Biografie 

obrazami pisane 

Materiały wizualne, szczególnie fotografia cyfrowa, mają duże znaczenie w 
opisywaniu ludzkiego życia. Badania biograficzne, podobnie jak 
etnograficzne, korzystają z praktyk wizualnych, a pozyskane zdjęcia 
nasycone znaczeniami, często po badaniach wzbogacają kolekcje prywatne. 
Nowoczesne technologie umożliwiają budowanie biografii na bazie 
materiałów wizualnych i tworzenie zaawansowanych kulturowo 
przekazów medialnych opisujących subiektywnie otaczającą rzeczywistość. 

j. polski 
05.04.2023 
19.04.2023 

środa godz. 
15:30-17:45 
(WNS S329) 

nowa 

12 
dr hab. 

Tomasz Besta 
prof. UG 

psychologia 
Psychologia 

relacji 
międzygrupowych 

Celem pracowni jest zapoznanie doktorantów z psychologicznymi, 
organizacyjnymi, kulturowymi i społeczno-ekonomicznymi 
uwarunkowaniami stosunków międzygrupowych. Relacje między grupami 
będziemy rozważać z perspektywy grup mniejszościowych, 
dyskryminowanych, jak i większościowych i zajmujących wyższą pozycję 
społeczną. Celem jest omówienie genezy, ewolucyjnych i psychologicznych 
podstaw etnocentryzmu i konfliktów między grupami oraz stadiów rozwoju 
konfliktów i przemocy międzygrupowej w świetle badań psychologii 
społecznej, psychologii osobowości i psychologii międzykulturowej. 
Dodatkowo, celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z 
psychologicznymi uwarunkowaniami angażowania się w aktywizm, 
działania zbiorowe na rzecz grupy własnej oraz inicjowania zmiany 
społecznej i zamiany stosunków między grupami społecznymi. 

j. polski 
12.04.2023 
26.04.2023 

środa godz. 
9:00-11:15 

(WPiA3049) 
nowa 

13 
prof. dr hab. 

Beata Pastwa-
Wojciechowska 

psychologia 

Oczywiste i mniej 
oczywiste oblicza 

traumy w życiu 
człowieka 

Traumatyczne doświadczenia często wiążą się z zagrożeniem życia lub 
bezpieczeństwa, ale również każda sytuacja, która sprawia, że czujemy się 
przytłoczeni lub wyizolowani, może spowodować traumę, nawet jeśli nie 
wiąże się to z krzywdą fizyczną. Badania naukowe oraz kliniczne 
jednoznacznie dowodzą, że nieobiektywne okoliczności decydują o tym, czy 
wydarzenie jest traumatyczne, ale subiektywne emocjonalne 
doświadczanie tego wydarzenia. Uraz emocjonalny i psychiczny może być 
spowodowany przez: 1) jednorazowe zdarzenia, takie jak np. wypadek czy 
gwałtowny atak, 2) ciągły, nieustanny stres, jak np. walka z chorobą 
zagrażającą życiu lub doświadczanie traumatycznych wydarzeń, które 
zdarzają się wielokrotnie np. przemoc w rodzinie czy 3) takie przyczyny jak 
np. nagła śmierć kogoś bliskiego bądź rozpad związku. Ludzie reagują na 

j. polski 
12.04.2023 
26.04.2023 

środa godz. 
12:15-14:30 
(WNS S329) 

nowa 



4 
 

traumę na różne sposoby. Powstaje zatem pytanie jak współczesna 
psychologia odnosi się do zagadnienia traumy i sposobów radzenia sobie z 
nią przez jednostki.  

14 
dr hab. Dorota 
Maśniak, prof. 

UG 

nauki 
prawne 

Rola aparatu 
pojęciowego w 

naukach 
prawnych na 
przykładzie 

prawa 
ubezpieczeniowego  

Przedstawienie pojęć ubezpieczeniowych oraz odpowiednich do nich treści 
o kluczowym znaczeniu dla analizy normatywnej. Nieścisłość i 
wieloznaczność terminologiczna. Wpływ prawa unijnego na język prawny. 
Rola precyzji terminologicznej w badaniach naukowych.  

j. polski 
17.04.2023 
08.05.2023 

poniedziałek 
godz.  

15.30-17.45 
(WE A1) 

nowa 

15 

dr hab. 
Natasza 

Kosakowska-
Berezecka, 

prof. UG 

psychologia 

Intergroup 
relations - gender 
& cross-cultural 

perspectives 

In our seminar we will look on the themes of self & identity and relate it to 
gender equality and well-being of women and men. We will analyze these 
constructs through the lens of cross-cultural comparisons. 

j. angielski 
26.04.2023 
17.05.2023 

środa godz. 
15.30-17.45 
(WNS S329) 

nowa 

16 
dr hab. Paweł 
Jurek, prof. UG 

psychologia 

Tworzenie 
i adaptacja 

narzędzi 
psychometrycznych 

Celem zajęć jest zapoznanie doktorantów z etapami tworzenia i 
adaptowania (do warunków polskich) kwestionariuszy, skal i testów 
stosowanych do pomiaru zmiennych w naukach społecznych. 
Przedstawione zostaną podstawowe właściwości psychometryczne 
narzędzi, o które należy zadbać w procesie ich tworzenia. 

j. polski 
08.05.2023 
22.05.2023 

poniedziałek 
godz.  

9.00-11.15 
(WE A1) 

nowa 

17 
dr hab. Michał 
Gałędek, prof. 

UG 

nauki 
prawne 

Metodologia 
badań w naukach 

prawnych w 
projektach 

Narodowego 
Centrum Nauki 

Na zajęciach koncentrować się będę na problematyce przygotowywania 
wniosków o granty do Narodowego Centrum Nauki w kontekście 
metodologicznym. Instytucja ta wyznacza pewne trendy dla sposobu 
ujmowania tematów tak aby z jednej strony były one ambitne i atrakcyjne 
poznawczo, a z drugiej strony ściśle dopracowane pod względem 
metodologicznym. 

j. polski 
10.05.2023 
24.05.2023 

środa godz. 
12:15-14:30 
(WNS S329) 

nowa 

18 

dr hab. Jolanta 
Rzeźnicka-
Krupa, prof. 

UG 

pedagogika 

Teoria w 
jakościowych 

badaniach 
społecznych 

Zajęcia skonstruowane są wokół kwestii roli jaką pełni teoria w badaniach 
jakościowych. Na podstawie rekonstrukcji podstawowych założeń, języka i 
pojęć wybranych współczesnych teorii filozoficzno-społecznych 
(poststrukturalizm, postkolonializm, gender studies, posthumanizm/nowy 
materializm) zastanowimy się w jaki sposób dana teoria kształtuje proces 
wytwarzania wiedzy, czy różne podejścia teoretyczne wytwarzają 
odmienną wiedzę na temat rzeczywistości społecznej i co z tego może 
wynikać? 

j. polski 
10.05.2023 
24.05.2023 

środa godz. 
15:30-17:45 
(WNS S329) 

nowa 
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19 
dr hab. Marek 
Szczepaniec, 

prof. UG 

ekonomia i 
finanse 

Projektowanie 
instrumentów 

pomiarowych w 
badaniach 

naukowych 

T1.Projektowanie instrumentów pomiarowych w badaniach jakościowych i 
ilościowych /3 godz./Badania jakościowe – wywiady pogłębione (IDI) i 
zogniskowane wywiady grupowe (focus group); próby w badaniach 
jakościowych; scenariusz do badań IDI; sposób prezentacji wyników. 
Badania ilościowe – PAPI i CAWI; próby w badaniach ilościowych; 
kwestionariusz do badań ilościowych;  sposób prezentacji wyników.  
Warsztat – projektowanie scenariuszy i kwestionariuszy do prac 
doktorskich. 
T2.Badania eksperymentalne w ekonomii, finansach i zarządzaniu /3 godz./ 
Badania eksperymentalne w ekonomii, finansach i zarządzaniu; próba; 
instrument pomiarowy; prezentacja wyników badań eksperymentalnych. 
Warsztat – projektowanie eksperymentów do prac doktorskich. 

j. polski 
15.05.2023 
29.05.2023 

poniedziałek 
godz.  

15:30-17:45 
(WE A1) 

powtarza
na 

20 

mgr Agnieszka 
Wasilewska 

mgr Zbigniew 
Ruszczyk 

pracownia 
interdyscypli

narna 

Jak napisać  Plan 
Zarządzania 

Danymi (Data 
Management 

Plan) do wniosku 
grantowego NCN 

– zarządzanie 
danymi 

badawczymi w 
naukach 

społecznych 
metodą 

gamifikacji 

Zajęcia dotyczyć będą przygotowania planu zarządzania danymi 
badawczymi, który jest nieodłączną częścią wniosku grantowego NCN oraz 
innych agencji finansujących badania. Podczas zajęć omawiane będą dobre 
praktyki zarządzania danymi badawczymi oraz aktualnie obowiązujące 
wymogi grantodawcy. Przedstawione zagadnienia będą dotyczyły w 
szczególności zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych. 
Na zajęciach zostanie omówiony cykl życia danych badawczych, rodzaje 
zagrożeń i incydentów związane z przetwarzaniem danych badawczych, w 
tym danych osobowych, dostępne mechanizmy ich zabezpieczania oraz ich 
odniesienie do rekomendacji NCN w zakresie Planu Zarządzania Danymi 
Badawczymi. 
Zajęcia zostaną poprowadzone w formule gry planszowej. 

j. polski 
17.05.2023 
31.05.2023 

środa godz. 
09:00-11:15 

(BG 055) 
nowa 

21 

dr hab. 
Natasza 

Kosakowska-
Berezecka, 

prof. UG 

psychologia 

Masculinity & 
femininity in 

cross-cultural 
perspectives 

In this course we will focus on the contemporary understanding of 
femininity and masculinity in cross-cultural perspectives with the special 
focus on the intergroup relations and gender equality movements. 

j. angielski 
31.05.2023 
14.06.2023 

środa godz. 
12:15-14:30 
(WNS S329) 

nowa 

22 
prof. dr hab. 
Małgorzata 
Wiśniewska 

nauki o 
zarządzaniu i 

jakości 

Jak przygotować 
się do 

opublikowania 
artykułu w 

dobrym 
czasopiśmie i jak 

ominąć 
czasopisma 
drapieżne? 

Podczas pracowni zostaną zaprezentowane dobre praktyki aplikowania do 
dobrych czasopism naukowych, w kraju i za granicą. Omówiona zostanie 
właściwa konstrukcja dobrego artykułu naukowego. Doktoranci nauczą się 
pisać list do Edytora oraz zostaną zapoznani z typowymi systemami 
składania prac drogą internetową. Na zajęciach zostaną także wyjaśnione 
zagadnienia dotyczące drapieżnych wydawnictw i czasopism, wraz z 
szeregiem przykładów. Zostaną zaprezentowane przykłady list, z których 
można korzystać, aby ustrzec się przed wydawnictwem i czasopismem 
drapieżnym. 

j. polski 
31.05.2023 
14.06.2023 

środa godz. 
15:30-17:45 
(WNS S329) 

powtarza
na 
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23 
dr hab. Jacek 

Winiarski, 
prof. UG 

ekonomia i 
finanse 

Ekonomia 
feministyczna  

Ekonomia feministyczna (FE) stara się badać skutki obecności kobiet na 
rynku pracy, w tym wpływ płci na podaż pracy i kapitał ludzki. FE jest 
ukierunkowana na cel "zwiększania dobrobytu" kobiet i mężczyzn w 
społecznościach lokalnych, krajowych i ponadnarodowych. 

j. polski 
05.06.2023 
19.06.2023 

poniedziałek
godz.  

15:30-17:15 
(WE A1) 

nowa 

24 

dr hab. 
Małgorzata 
Łosiewicz, 

prof. UG 

nauki o 
polityce i 

administracji 

Badania nad 
wymiarami 
wizerunku 
uczelni - od 
promocji do 
zarządzania 
komunikacją 
kryzysową. 

Proponowana tematyka ma na celu ukazanie, iż badanie wizerunku uczelni 
to nie tylko domena naukowców. Szkoły wyższe w codziennej praktyce 
zarządzania coraz intensywniej monitorują wartość swych obrazów. Na 
zajęciach omówione zostaną strategie komunikacyjne organizacji 
akademickich, których przygotowanie wymaga dużej precyzji ze względu 
na wysoce konkurencyjne otoczenie, wszechobecne systemy 
rankingowania oraz rozproszone kanały przekazu. 

j. polski 
07.06.2023 
21.06.2023 

środa godz. 
09:00-11:15 
(WPiA3049) 

nowa 

 

Zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji sala – (WPiA 3049)  Zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych sala – (WNS S329)   
Zajęcia na Wydziale Ekonomicznym sala – (WE A1)   Zajęcia w Bibliotece Głównej sala - 055 

 

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

Pracownie mogą mieć status pracowni nowej, kontynuowanej lub powtarzanej. W przypadku, gdy pracownia ma status pracowni powtarzanej 
doktoranci, którzy wcześniej uczestniczyli w tej pracowni nie mogą się na nią ponownie zapisywać.  

 

 


