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Rok akademicki: 2017/2018 Grupa przedmiotów:
 

kierunkowe Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu
1)

:   Praktyki zawodowe ECTS
2)  

 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski
3)

:  Professional Practices 

Kierunek studiów
4)

:  Socjologia 

Koordynator przedmiotu
5)

:  dr Agnieszka Maj – pełnomocnik Dziekana WNS ds. praktyk (socjologia) 

Prowadzący zajęcia
6)

:  dr Agnieszka Maj 

Jednostka realizująca
7)

: Katedra Socjologii 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

8)
:
 Wydział Nauk Społecznych 

Status przedmiotu
9)

:  a) przedmiot kierunkowy b) stopień I, rok II c)  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny
10)

:  Semestr letni Jęz. wykładowy
11)

: polski  

Założenia i cele przedmiotu
12)

: 

Przedmiot Praktyki zawodowe ma na celu poszerzenie przez Studentów wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie 
umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Podstawowym celem jest zapoznanie Studenta ze specyfiką środowiska 
zawodowego i kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych z pracą socjologa.  
Założeniem jest tworzenie możliwości doskonalenia umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, 
efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania oraz kształtowanie 
umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji.  
Udział w praktykach zawodowych i możliwość samodzielnego znalezienia firmy, w której będzie odbywała się praktyka, 
służyć ma także rozwijaniu u Studentów umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin
13)

: a) ćwiczenia, 120 godzin. 

Metody dydaktyczne
14)

: 

 
01 - dyskusja, rozwiązywanie problemów; 
02 – studium przypadku. 

 

Pełny opis przedmiotu
15)

: 

Udział w kursie Praktyki zawodowe daje możliwość poznania funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad 
organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur procesu planowania pracy i jej kontroli.  
Studenci mogą odbywać praktyki w: jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, 
administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, 
palcówkach kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych, których 
charakter będzie zgodny z profilem kierunku studiów.  
 Przed rozpoczęciem praktyki Studenci zapoznają się z zasadami odbywania i zaliczenia praktyki zawodowej, a 
następnie samodzielnie wybierają instytucję/firmę, w której będą odbywać ww. praktykę. Mogą też skorzystać z 
oferty zaproponowanej przez Uczelnię. 
Po uzgodnieniu warunków odbywania praktyki z Opiekunem w Firmie/Instytucji, Studenci przedstawiają 
pełnomocnikowi Dziekana WNS ds. praktyk uzgodniony z Opiekunem zakres zadań, które będą wykonywali w 
czasie praktyk w wybranej Firmie/Instytucji. 
Student może też zaliczyć praktyki pracując na rzecz kół naukowych i organizacji studenckich SGGW oraz biorąc 
udział w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych SGGW. 
W czasie trwania praktyki realizują wyznaczone przez Opiekuna zadania oraz zbierają dane do przygotowania 
raportu z praktyk – studium wybranego aspektu działania Instytucji. Po zakończeniu praktyki dostarczają 
Pełnomocnikowi ds. praktyk raport z praktyk będący studium przypadku wybranego aspektu działalności 
Instytucji, w której odbyły się praktyki.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)

16)
: 

Podstawy badań społecznych; Metody badań ilościowych; Metody badań jakościowych. 

Założenia wstępne
17)

: Podstawowa wiedza z zakresu socjologii i metod badań społecznych.  

Efekty kształcenia
18)

: 

01 Student ma ogólną wiedzę o: strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich 
funkcjonowania, relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi;  
02- Student potrafi samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne. 
03 – Student potrafi w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki społecznej zarówno ze specjalistami, 
jak i odbiorcami spoza grona specjalistów 
04- Student ma ogólną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach. 
05- Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów 
społecznych oraz posługiwać się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji 
konkretnych zjawisk i procesów społecznych. 
06 – Student zna podstawowe metody i techniki prowadzenia badań socjologicznych 
07 – Student potrafi ocenić przydatność podstawowych metod i technik do realizacji konkretnych celów badawczych;  

08 – Student potrafi gromadzić dane i przeprowadzić proste badania zjawisk społecznych w oparciu o metody ilościowe 
i jakościowe; potrafi sformułować wnioski z badań i przedstawić ich wyniki. 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot

25)
 : 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 

26)
  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 Ma ogólną wiedzę o: strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach będących podstawą 
ich funkcjonowania, relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi;  

S1A_W02, S1A_W03 ,S1A_W04, S1A_W 
05 

02 Potrafi samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
profesjonalne. 

S1A_U01. S1A_U03, S1A_U05, 
S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08 

03 Potrafi w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki społecznej zarówno ze 
specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów 

S1A_K02 

04 Ma ogólną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach. S1A_W02,S1A_W03, 
S1A_W04,S1A_W05 

05 Potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i 
procesów społecznych oraz posługiwać się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi w celu 
analizowania przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów społecznych. 

S1A_U01,S1A_U02, S1A_U03,S1A_U08,  
S1A_U09 

06 Zna podstawowe metody i techniki prowadzenia badań socjologicznych S1A_W06 

07 Potrafi ocenić przydatność podstawowych metod i technik do realizacji konkretnych celów badawczych;  S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07 
 

08 Potrafi gromadzić dane i przeprowadzić proste badania zjawisk społecznych w oparciu o metody 
ilościowe i jakościowe; potrafi sformułować wnioski z badań i przedstawić ich wyniki. 

S1AU_02, S1A_U04 
 

 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
19)

: 
01 - ocena raportu z praktyk; 
02 - ocena praktyki Studenta wystawiona przez Opiekuna praktyk w danej Instytucji/Firmie. 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

20)
: 

Raport z praktyk: studium przypadku wybranego aspektu działania Instytucji/Firmy, w której odbywają się praktyki 
lub raport z działalności na rzecz SGGW (koła naukowe, projekty badawcze) 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

21)
:
 

(1) ocena raportu z praktyk 45%; 
(2) ocena ze strony instytucji, w której student odbywał praktykę 55%. 

Miejsce realizacji zajęć
22)

: 
 

Miejsce realizacji praktyk; pokój pełnomocnika Dziekana WNS ds. praktyk – konsultacje projektu. 

Literatura podstawowa:  
 

1) Babbie E.., Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2)  Strumińska-Kutra, M, I. Koładkiewicz., Studium przypadku. T. 2., w: Badania jakościowe. Metody i narzędzia, D. Jemielniak (red.). Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2012. 
3) Robbins, S., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998. 
4) Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

 
Literatura uzupełniająca: 
 

1) Grobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2006. 
2) Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000. 
3) Kvale S., Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2008.  
4) Malikowski M., Niezgoda M., (red.), Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, t. I i II, Tyczyn 1997. 
5) Rancew-Sikora, D. Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Warszawa 2007. 
6) Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2010. 
7) Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008. 

 

UWAGI
24)

: Regulamin praktyk, formularze przebiegu praktyki i raportu oraz pozostałe dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki zawodowej są podane do 
wiadomości Studentów i zamieszczone na stronie Wydziału Nauk Społecznych (patrz:  http://wns.sggw.pl/student/podaniadokumenty oraz  
http://wns.sggw.pl/student/praktyki-i-staze/socjologia/ 
Studenci otrzymują sylabus praktyk zawodowych drogą elektroniczną po spotkaniu organizacyjnym. 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
18)

  - 
na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
: 

120h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:  0,2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
 
ECTS 
3,8 

http://wns.sggw.pl/student/podaniadokumenty
http://wns.sggw.pl/student/praktyki-i-staze/socjologia/

