
 

 

 

 

Poz. 49 
 

UCHWAŁA NR 123 
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE 

z dnia 1 lipca 2022 r. 

w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu oraz formy egzaminów 
doktorskich z dyscypliny nauki socjologiczne w postępowaniach w sprawie 

nadania stopnia doktora 

Na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 36 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie 
określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia 
doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. 
poz. 340 z późn. zm.), Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne, uchwala, 
co następuje: 

§ 1 

Wyznacza się następujące zasady w przedmiocie liczby, zakresu oraz formy 
egzaminów doktorskich z dyscypliny nauki socjologiczne w postępowaniach w sprawie 
nadania stopnia doktora:  
1) Wyznacza się jeden egzamin z dyscypliny nauki socjologiczne; 
2) Egzamin odbywa się w formie ustnej; 
3) Zakres egzaminu określa Komisja Doktorska, przedstawiając go Kandydatowi 

nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu;  
4) Egzamin obejmuje zagadnienia z dyscypliny nauki socjologiczne i nawiązuje 

do obszaru badawczego rozprawy doktorskiej; 
5) W trakcie egzaminu Komisja zadaje trzy pytania.  

§ 2 

W przypadku Kandydata w trybie eksternistycznym, wyznacza się następujące 
zasady w przedmiocie liczby, zakresu oraz formy egzaminów doktorskich z dyscypliny 
nauki socjologiczne w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora:  
1) Wyznacza się dwa egzaminy z dyscypliny nauki socjologiczne:  

a) egzamin podstawowy;  
b) egzamin teoretyczno-metodologiczny; 

2) Egzamin podstawowy obejmuje zagadnienia z dyscypliny nauki socjologiczne 
i nawiązuje do obszaru badawczego rozprawy doktorskiej; 

3) Egzamin teoretyczno-metodologiczny obejmuje zagadnienia z zakresu 
metodologii badań oraz głównych koncepcji teoretycznych dyscypliny nauki 
socjologiczne; 

4) Egzaminy odbywają się w formie ustnej; 
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5) Zakres egzaminów określa Komisja Doktorska, przedstawiając go Kandydatowi 
nie później niż 60 dni przed terminem egzaminu;  

6) W trakcie każdego egzaminu Komisja zadaje trzy pytania.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny  
Nauki Socjologiczne: A. Giza-Poleszczuk 

 
 
 
 

 
 


