
WARSZTATY METODOLOGICZNE w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów  

       

Organizator: Akademia WSB 
Warsztaty online na 
platformie ZOOM     

       
23 PAŹDZIERNIKA 2021 r.  (sobota) 

 

09:00 - 10:30 

dr hab. 
Katarzyna 

Piórkowska, 
prof. UEW 

dr hab. inż. Justyna 
Bugaj, prof. UJ 

dr hab. Katarzyna 
Czernek-Marszałek, 

prof. UE 

dr hab. Justyna 
Wiktorowicz, prof. UŁ 

prof. dr hab. Wojciech 
Dyduch 

dr hab. Andrzej 
Czupryński, prof. 

AWSB 

Przegląd 
literatury - 

rodzaje, 
wyzwania 

Budowanie wizerunku 
naukowca - aspekty 

praktyczne 

Projektowanie i 
prowadzenie badań 

jakościowych. 
Doświadczenia badacza 

terenowego 

Od pomysłu do rezultatu 
– o badaniach 

ilościowych w naukach 
społecznych  

Dylematy w 
przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej 

Czym jest rozprawa 
doktorska? 

 część I część I część I część I część I 
Nauki o 

bezpieczeństwie 

10:30-10:45 
przerwa  

  

10:45 - 12:15 

dr hab. 
Katarzyna 

Piórkowska, 
prof. UEW 

dr hab. inż. Justyna 
Bugaj, prof. UJ 

dr hab. Katarzyna 
Czernek-Marszałek, 

prof. UE 

dr hab. Justyna 
Wiktorowicz, prof. UŁ 

prof. dr hab. Wojciech 
Dyduch 

dr Piotr 
Sowizdraniuk 

Przegląd 
literatury - 

rodzaje, 
wyzwania 

Budowanie wizerunku 
naukowca - aspekty 

praktyczne 

Projektowanie i 
prowadzenie badań 

jakościowych. 
Doświadczenia badacza 

terenowego 

Od pomysłu do rezultatu 
– o badaniach 

ilościowych w naukach 
społecznych  

Dylematy w 
przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej 

Prezentacja 
wyników badań 

naukowych 

 część II  część II  część II część II część II 
Nauki o 

bezpieczeństwie 

12:15-13:00 przerwa 45 min.  



13:00 - 14:30 

dr hab. 
Katarzyna 

Piórkowska, 
prof. UEW 

dr hab. inż. Justyna 
Bugaj, prof. UJ 

dr hab. Katarzyna 
Czernek-Marszałek, 

prof. UE 

dr hab. Justyna 
Wiktorowicz, prof. UŁ 

prof. dr hab. Wojciech Dyduch 
  

Przegląd 
literatury - 

rodzaje, 
wyzwania 

Budowanie wizerunku 
naukowca - aspekty 

praktyczne 

Projektowanie i 
prowadzenie badań 

jakościowych. 
Doświadczenia badacza 

terenowego 

Od pomysłu do rezultatu 
– o badaniach 

ilościowych w naukach 
społecznych  

Dylematy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej 
  

 część I część I część I część I 
część I 

  

14:30-14:45 
przerwa kawowa 

  

14:45 - 16:15 

dr hab. 
Katarzyna 

Piórkowska, 
prof. UEW 

dr hab. inż. Justyna 
Bugaj, prof. UJ 

dr hab. Katarzyna 
Czernek-Marszałek, 

prof. UE 

dr hab. Justyna 
Wiktorowicz, prof. UŁ 

prof. dr hab. Wojciech Dyduch 
  

Przegląd 
literatury - 

rodzaje, 
wyzwania 

Budowanie wizerunku 
naukowca - aspekty 

praktyczne 

Projektowanie i 
prowadzenie badań 

jakościowych. 
Doświadczenia badacza 

terenowego 

Od pomysłu do rezultatu 
– o badaniach 

ilościowych w naukach 
społecznych  

Dylematy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej 
  

 część II  część II  część II część II 
 część II 

  

16:15 - 16:30 ZAMKNIĘCIE I PODSUMOWANIE KONFERENCJI 

 


