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PROGRAM STUDIÓW - SOCJOLOGIA 

Program obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 

Kierunek przyporządkowany jest do dyscypliny/dyscyplin: 

LP Dyscyplina 

Dyscyplina 

wiodąca 

(TAK/NIE) 

Procentowy udział 

efektów uczenia się 

odnoszących się do 

dyscypliny 

1. NAUKI SOCJOLOGICZNE TAK 100% 

Łącznie: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa kierunku studiów:  SOCJOLOGIA 

Poziom studiów:  II stopień 

Profil studiów:  ogólnoakademicki 

Forma studiów:  stacjonarne 

Czas trwania studiów:  4 semestry (2 lata) 

Liczba ECTS konieczna do ukończenia studiów:  120 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:  magister 

Kod ISCED dla kierunku studiów:  0314 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  

z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk 

drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4. 

 

Kierunek studiów: SOCJOLOGIA 

Poziom studiów: studia drugiego stopnia  

Profil studiów: ogólnoakademicki 

 

Uniwersalne charakterystyki poziomu 7 w PRK oraz charakterystyki 

drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK 
Kierunkowe efekty uczenia się 

Symbol efektu 

kierunkowego 

Kierunkowe efekty uczenia się odniesione do poszczególnych kategorii 

i zakresów 

 

  WIEDZA – absolwent ZNA I ROZUMIE 
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 w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz 

złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z 

innymi dziedzinami  

 

różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny 

kontekst prowadzonej działalności 
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i w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi, 

stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 

dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących 

podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną 

teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia 

oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej 

wiedzy szczegółowej - właściwe dla programu studiów, 

a w przypadku studiów o profilu praktycznym - również 

KS_W01 

 

 

KS_W02 

 

 

KS_W03 

 

 

ma pogłębioną wiedzę w zakresie związków współczesnej socjologii 

z dorobkiem innych nauk 

 

ma pogłębioną wiedzę o  naukach socjologicznych, obejmującą 

pojęcia, metody i koncepcje oraz główne tendencje rozwojowe  

 

ma pogłębioną wiedzę w zakresie  wybranych metod i technik 

prowadzenia badań socjologicznych 
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zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 

zawodowej związanej z ich kierunkiem  

 

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub 

artystycznych, do których jest przyporządkowany 

kierunek studiów - w przypadku studiów o profilu 

ogólnoakademickim 

KS_W04 

 

 

 

 

 

KS_W05 

 

posiada zaawansowaną wiedzę umożliwiającą przygotowanie oraz 

realizację badań ilościowych i jakościowych - zna podstawowe 

techniki badań terenowych, a w szczególności wie jak projektować, 

monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu 

problemów społecznych 

 

posiada wiedzę o wybranych metodologicznych problemach 

współczesnej socjologii i jej poznawczych ograniczeniach 
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i fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji  

 

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego  

 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości 

KS_W06 

 

 

 

KS_W07 

 

 

 

KS_W08 

 

 

KS_W09 

 

 

KS_W10 

 

ma pogłębioną wiedzę o różnych strukturach i instytucjach 

społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich 

funkcjonowania oraz zachodzących w nich procesach  

 

ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji 

społecznych, obejmującą przyczyny tych zmian, ich przebieg i 

implikacje   

 

ma rozbudowaną wiedzę na temat złożoności współczesnego 

społeczeństwa i dynamiki zachodzących w nim zmian 

 

ma rozszerzoną wiedzę o relacjach między różnymi rodzajami struktur 

społecznych 

 

ma pogłębioną wiedzę o sposobach interpretowania i wykorzystania 

wyników badań socjologicznych 

 

 

 

 

 

   UMIEJĘTNOŚCI – absolwent POTRAFI 
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wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać 

problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 

innych dziedzin  

 

samodzielnie planować własne uczenie się przez całe 

życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie  

 

komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami 

odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska 
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 wykorzystywać posiadaną wiedzę  

- formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w 

nieprzewidywalnych warunkach przez: 

— właściwy dobór źródeł i informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, 

krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i 

prezentacji tych informacji, 

— dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, 

w tym zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych, 

— przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych 

metod i narzędzi 

 

wykorzystywać posiadaną wiedzę  

- formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać 

zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów - w przypadku studiów o profilu 

praktycznym 

 

formułować i testować hipotezy związane z prostymi 

problemami badawczymi - w przypadku studiów o 

profilu ogólnoakademickim 

 

formułować i testować hipotezy związane z prostymi 

problemami wdrożeniowymi - w przypadku studiów o 

profilu praktycznym 

KS_U01 

 

 

 

KS_U02 

 

 

KS_U03 

 

 

 

 

KS_U04 

 

 

KS_U05 

 

wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do krytycznej 

analizy, syntezy i twórczej interpretacji zjawisk i procesów 

społecznych oraz do rozwiązywania złożonych i nietypowych 

problemów  

 

przedstawić własną propozycję rozwiązania problemu społecznego 

i przeprowadzić procedurę ewaluacji tego rozwiązania  

 

projektować badania ilościowe i jakościowe z uwzględnieniem 

zaawansowanych technik badań terenowych i właściwych narzędzi, 

oraz projektować, monitorować i ewaluować programy służące 

rozwiązywaniu problemów społecznych 

 

interpretować i poprawnie wykorzystywać wyniki badań 

socjologicznych 

 

w sposób pogłębiony analizować zjawiska społeczne, formułować 

problemy badawcze i testować hipotezy  
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 komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców 

 

prowadzić debatę 

 

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

oraz specjalistyczną terminologią 

 

KS_U06 

 

 

KS_U07 

 

 

KS_U08 

 

 

KS_U09 

 

 

KS_U10 

 

w oparciu o źródła naukowe przygotować rozbudowaną pracę pisemną 

i ustną w języku polskim, dotyczącą zagadnień społecznych  

 

sprawnie komunikować się zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami 

spoza grona specjalistów   

 

prowadzić debatę – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska 

oraz dyskutować o nich 

 

porozumiewać się w języku obcym - poziom B2+ oraz posługiwać się 

terminologią socjologiczną  

 

przygotować rozbudowaną pracę pisemną  i wypowiedź ustną 

dotyczącą zagadnień społecznych w oparciu o literaturę obcojęzyczną   
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 kierować pracą zespołu 

 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach 

 

KS_U11 

 

KS_U12 

 

 

KS_U13 

 

planować oraz organizować pracę indywidualną oraz zespołową  

 

kierować pracą zespołu w ramach realizacji projektów badawczych lub 

inicjatyw społecznych 

 

współdziałać ze specjalistami i przyjmować role wiodące w 

działaniach zespołowych 
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 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 

przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym 

zakresie 

KS_U14 

 

 

KS_U15 

 

samodzielnie zaplanować własny rozwój  i doskonalić swoje 

kompetencje  

 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe 

życie oraz motywować innych w tym zakresie 

 

   KOMPETENCJE – absolwent JEST GOTÓW DO 
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tworzenia i rozwijania wzorów właściwego 

postępowania w środowisku pracy i życia  

 

podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz 

zespołów i organizacji, w których uczestniczy  

 

przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za 

nią  
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 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania 

opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 

 

KS_K01 

 

 

 

KS_K02 

 

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów społecznych 

oraz krytycznego osądu posiadanej przez siebie wiedzy i odbieranych 

treści 

 

rozumienia metodologicznych problemów socjologii i jej poznawczych 

ograniczeń oraz zasięgania opinii ekspertów  
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 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 

organizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego 

 

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 

 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

 

KS_K03 

 

 

KS_K04 

 

 

 

KS_K05 

 

 

KS_K06 

 

aktywnego działania – inspirowania, opracowania i realizacji 

projektów społecznych  

 

inicjowania działań i uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych 

przez różne organizacje i instytucje oraz myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy  

 

systematycznego aktualizowania swojej wiedzy oraz rozwijania i 

doskonalenia swoich kompetencji 

 

działania zgodnego z zasadami etyki i rozstrzygania etycznych 

dylematów związanych z pracą socjologa   
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 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z 

uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, 

w tym: 

— rozwijania dorobku zawodu, 

— podtrzymywania etosu zawodu, 

— przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej 

oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad 
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KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 

Koncepcja i cele kształcenia na kierunku socjologia wynikają bezpośrednio z polityki jakości 

kształcenia oraz przyjętej do 2020r. strategii Uczelni i celów strategicznych. Pięć tematów 

strategicznych Doskonalić kształcenie, Doskonalić badania naukowe, Współpraca 

i umiędzynarodowienie, Rozwijać transfer wiedzy do gospodarki, Finanse i administracja, stanowią 

drogowskaz, który pozwala w sposób wielopłaszczyznowy i spójny realizować koncepcję kształcenia 

i prowadzić działalność naukową w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne.  

Program studiów w zakresie socjologii wyrasta z jednej strony z tradycji badań społecznych 

zapoczątkowanych na Uczelni przez Władysława Grabskiego, jednego z twórców polskiej socjologii 

wsi; z drugiej zaś strony – jest odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczne i wyzwania rynku pracy. 

Zgodnie z założeniami strategii rozwoju SGGW jakość kształcenia, będąca „gwarantem wysokiego 

poziomu absolwentów i ich przydatności w gospodarczym i intelektualnym rozwoju kraju” jest 

efektem systematycznego weryfikowania programu w kontaktach z interesariuszami wewnętrznymi 

i zewnętrznymi. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „prowadzi badania naukowe 

zarówno w szeroko rozumianym zakresie nauk przyrodniczych, jak również w  naukach 

ekonomicznych, humanistycznych i technicznych” (Misja SGGW). Poszerzanie badań naukowych, 

aktualizacja programów studiów, upowszechnianie osiągnięć nauki, współpraca z  zagranicą poprzez 

wspólne badania i kształcenie oraz stała dbałość „o jakość kształcenia, a tym samym o wysoki poziom 

absolwentów” (Misja SGGW) – to główne cele Uczelni. Oprócz wyposażenia absolwentów w 

kompetencje zawodowe i wiedzę z zakresu poszczególnych dyscyplin „SGGW wychowując 

studentów dąży do ukształtowania otwartego światopoglądu, tolerancji, patriotyzmu, uczciwości, 

rzetelności naukowej, szacunku dla wszystkich ludzi” (misja SGGW).  

Koncepcja kształcenia na kierunku socjologia i efekty uczenia się osiągane w trakcie  

realizacji programu studiów wynikają z misji i strategii Uczelni, która zakłada podejmowanie działań 

na rzecz rozwoju społecznego poprzez prowadzenie badań i kształcenie profesjonalnej kadry 

przygotowanej do projektowania, monitorowania i ewaluacji programów służących rozwiązywaniu 

problemów społecznych. Koncepcja kształcenia na kierunku socjologia uwzględnia także po trzeby i 

zmiany rynku pracy poprzez permanentną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej.  

Koncepcja kształcenia na kierunku socjologia poprzez odpowiedni dobór treści 

programowych umożliwia absolwentowi studiów II stopnia:  

• zastosowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej do rozwiązywania problemów społecznych 

w różnych instytucjach i organizacjach, 

• opanowanie umiejętności praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych, umiejętności 

analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym,  

• opanowanie najnowszych  metod badań oraz  technologii informatycznych, i umiejętności ich 

wykorzystania do analizy zjawisk społecznych. 
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Koncepcja ta zakłada, że absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do samodzielnej 

i zespołowej realizacji badań społecznych, posiada umiejętności komunikacji, mediacji, negocjacji. 

Jest przygotowany do projektowania, realizowania, monitorowania i oceniania programów służących 

rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Absolwent magisterskich studiów na kierunku 

socjologia jest przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach, 

w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym (administracja rządowa i samorządowa, media, 

instytucje badań rynkowych, instytucje badań opinii publicznej, organizacje społeczne).  

Program studiów ma strukturę modułową. Studenci mogą wybrać dopasowany do ich 

zainteresowań i planów rozwojowych blok zajęć modułowych. Program studiów  zawiera 5 modułów 

składających się z 6 przedmiotów każdy (135 godz. – studia stacjonarne i 90 godz. studia 

niestacjonarne oraz 12 punktów ECTS), z których studenci wybierają 3 moduły, realizowane 

w semestrze drugim (jeden moduł) oraz trzecim (dwa moduły). 

MODUŁY DO WYBORU: 

Moduł I:     BADANIA RYNKU I OPINII 

Moduł II:    DYNAMIKA ŻYCIA PUBLICZNEGO 

Moduł III:   ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI 

Moduł IV:   SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I SAMORZĄD TERYTORIALNY 

Moduł V:    MEDIA I KOMUNIKACJA 

Moduły stanowią odpowiedź na potrzeby rynku pracy oraz są zgodne z zainteresowaniami 

naukowymi pracowników, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych przedmiotów. 

Program studiów jest efektem następujących działań: 

 szerokich dyskusji w gronie nauczycieli akademickich;  

 dostosowania programu do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych; 

 regularnych hospitacji zajęć, semestralnej analizy osiągniętych efektów uczenia się, 

systematycznych dyskusji na temat prowadzonych zajęć;  

 konsultacji z pracodawcami kluczowymi (podczas spotkań oraz w związku z realizacją 

studenckich praktyk i staży);  

 badania absolwentów (monitorowanie ich losów zawodowych oraz spotkania i  konsultacje, stały 

kontakt z Biurem Karier SGGW).  

Założone efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz odpowiadają 

poziomowi 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Na studiach II stopnia obowiązuje złożenie przez studenta 

pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra. 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW II STOPNIA 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Socjologia ma zaawansowaną wiedzę 

z zakresu związków współczesnej socjologii z dorobkiem innych nauk oraz o różnych strukturach 

i instytucjach społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich funkcjonowania oraz 

o zachodzących w nich procesach. Ponadto dysponuje pogłębioną wiedzą o wybranych 
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subdyscyplinach w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i koncepcje. Ma rozszerzoną wiedzę na 

temat relacji między różnymi rodzajami struktur społecznych oraz procesów zmian struktur i instytucji 

społecznych, przyczyn, przebiegu i implikacjach tych zmian. Posiada ponadto rozbudowaną wiedzę na 

temat złożoności współczesnego społeczeństwa i dynamiki zachodzących w nim zmian. Dysponuje 

pogłębioną wiedzą w zakresie wybranych metod i technik prowadzenia badań socjologicznych. Jego 

wiedza umożliwia mu przygotowanie i realizację badań ilościowych i  jakościowych; znane mu są 

podstawowe techniki badań terenowych i interpretacji ich wyników, w szczególności wie, jak 

projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych. 

Posiada wiedzę o wybranych metodologicznych problemach współczesnej socjologii i jej 

poznawczych ograniczeniach. Wie, w jaki sposób interpretować i wykorzystać wyniki badań 

socjologicznych. 

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z  dziedziny 

socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz zaprojektować badania 

ilościowe i jakościowe, korzystając z podstawowych technik badań terenowych oraz interpretacji ich 

wyników. W szczególności umie projektować, monitorować i ewaluować programy służące 

rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest w stanie przedstawić własną propozycję rozwiązania 

problemu społecznego i przeprowadzić procedurę ewaluacji tego rozwiązania. Rozumie 

metodologiczne problemy socjologii i jej poznawcze ograniczenia. Interpretuje i poprawnie 

wykorzystuje wyniki badań socjologicznych. W sposób pogłębiony analizuje zjawiska społeczne, 

formułuje własne pytania badawcze i je weryfikuje. Potrafi w oparciu o źródła polsko - oraz 

obcojęzyczne przygotować zarówno rozbudowaną pracę pisemną, jak i wypowiedź ustną, dotyczącą 

zagadnień społecznych. Umie porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+. 

Absolwent studiów drugiego stopnia rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania 

swojej wiedzy oraz potrafi rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Umie współdziałać w zespole 

i przyjmować różne role społeczne dzięki posiadanym podstawowym umiejętnośc iom 

organizacyjnym, umożliwiającym realizację zamierzonych działań. Potrafi w  spójny sposób 

komunikować się w zakresie problematyki społecznej zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami 

spoza grona specjalistów. Działa zgodnie z zasadami etyki i jest przygotowany do rozstrzygania 

etycznych dylematów związanych z pracą socjologa. Jest przygotowany do aktywnego działania przy 

opracowaniu i realizacji projektów społecznych podejmowanych przez różne organizacje i instytucje. 

Absolwent posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania grup pracowniczych i zespołów projektowych. 

Potrafi dokonać analiz sieci społecznych i zachowań konsumenckich. Posiada kompetencje w zakresie 

badań z wykorzystaniem Internetu i technik badań fokusowych. Posiada wiedzę w zakresie 

pozyskiwania funduszy na realizację projektów badawczych. Absolwent jest wstanie diagnozować 

współczesne patologie życia publicznego, analizować demograficzne wyzwania współczesności 

i wykorzystywać nowe formy obywatelskiej partycypacji w kształtowaniu debaty publicznej. Potrafi 

badać i zastosować w praktyce procesy komunikacji publicznej i wewnątrzgrupowej. Zna zasady 
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zarządzania i karierą i potrafi stosować odpowiednie strategie negocjacyjne i opracować scenariusz 

wystąpień publicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nazwa zajęć:  Filozofia współczesna
 ECTS 5 

 Nazwa zajęć w j. angielskim: Contemporary Philosophy 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x podstawowe 

 kierunkowe 

x  obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 1 x semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 200/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01Z-1 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Kurs stanowi przegląd kluczowych koncepcji filozoficznych w porządku ich chronologicznego następowania. Szczególny 
nacisk położony jest na główne pojęcia i argumenty, jakie pojawiały się w dziejach filozofii.   

Wykłady: 
Kurs stanowi wprowadzenie do współczesnych nurtów filozofii zachodniej. Podczas kolejnych wykładów prześledzony 

zostaje rozwój myśli filozoficznej od roku 1830 po najnowszy stan badań. Szczególny nacisk jest położony na 
charakterystyczny dla myśli współczesnej zwrot ku precyzji, bezpośredniości oraz praktyczności. Tendencja ta widoczna jest 
w różnych, często bardzo odległych od siebie stanowiskach. 

Ćwiczenia: 
Problematyka ćwiczeń jest komplementarna względem tematyki poruszanej na wykładach. Na ćwiczeniach 

analizowane będą zagadnienia charakterystyczne dla wybranych współczesnych nurtów i kierunków filozoficznych z 
uwzględnieniem problematyki właściwej dla poszczególnych subdyscyplin filozoficznych, m.in. metafilozofii, etyki, estetyki, 
epistemologii, filozofii nauki itd. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykład ;           liczba godzin 30;   
b) Ćwiczenia;      liczba godzin 30.;   

 

Metody dydaktyczne: 
Wykład, prezentacja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych 
Ćwiczenia:  analiza i interpretacja tekstów źródłowych 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Brak 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 – student zna elementarną 
terminologię używaną w filozofii 
współczesnej i rozumie jej źródła i 
zastosowanie w obrębie innych dziedzin 
naukowych. 
W_02 – student posiada wiedzę o 
wybranych metodologicznych problemach 
filozofii współczesnej  
 

Umiejętności: 
U_01 – Student potrafi w oparciu o 
filozoficzne teksty źródłowe 
przygotować pracę pisemną dotyczącą 
filozofii współczesnej 
U_02 –  student potrafi w sposób 
pogłębiony analizować zagadnienia 
filozoficzne, formułować własne 
pytania badawcze 
 

Kompetencje: 
K_01 –  student jest gotów do 
uznania znaczenia wiedzy 
filozoficznej 
K_02 – student jest gotów do 
działania zgodnego z zasadami etyki  
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Efekty: W_01; W_02; U_02 prace pisemne – wykład; U_01; K_01; K_02 – prace pisemne - ćwiczenia 

 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Wykład: Treści pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami studenta, karta ocen studenta. 
Ćwiczenia: Treści pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami studenta 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Wykład: ocena z egzaminu pisemnego (test wyboru oraz pytania otwarte). 
Ćwiczenia: ocena ze sprawdzianu (75%.), aktywność (25 %) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
1. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, tom III: Filozofia XIX wieku i współczesna, PWN, Warszawa 1993. 
Literatura uzupełniająca : 

1. Pozytywizm. Lektura tekstu Augusta Comte’a, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej 
2. Neokantyzm. Lektura tekstu Ernsta Cassirera, Krytyka rozumu jako krytyka kultury 
3. Filozofia życia. Lektura tekstu Wilhelma Diltheya, Życie a nauki humanistyczne 
4. Fenomenologia. Lektura tekstu Edmunda Husserla, Idea fenomenologii 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01   Student zna elementarną terminologię używaną w filozofii 
współczesnej i rozumie jej źródła i zastosowanie w obrębie innych 
dziedzin naukowych 
 

KS_W01/P6S_WG 3 

W_02 Student posiada wiedzę o wybranych metodologicznych 
problemach filozofii współczesnej 
 

KS_W05/P6S_WG 1 

U_01 Student potrafi w oparciu o filozoficzne teksty źródłowe 
przygotować pracę pisemną dotyczącą filozofii współczesnej 
 

KS_U06/P6S_UW 1 

U_02 Student potrafi w sposób pogłębiony analizować zagadnienia 
filozoficzne, formułować własne pytania badawcze 

KS_U01/P6S_UK 3 

K_01 
 

Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy filozoficznej 
 

KS_K01/P6S_KK 2 

K_02 Student jest gotów do działania zgodnego z zasadami etyki  
 

KS_K06/P6S_KR 2 

 

 

5. Antropologia filozoficzna. Lektura tekstu Helmutha Plessnera, Pytanie o conditio humana, oraz artykułu: Chrobak K., Od metafizyki do empirii. 
Antropologiczno-filozoficzne wizje człowieka, „Analiza i Egzystencja”, 26 (2014), s. 135-156 

6. Egzystencjalizm. Lektura tekstu Jean-Paul Sartre’a, Egzystencjalizm jest humanizmem 
7. Hermeneutyka. Lektura tekstu Hansa-Georga Gadamera, Człowiek i język 
8. Strukturalizm. Lektura tekstów Claude’a Levi Straussa Język i społeczeństwo, oraz Rolanda Barthesa Strukturalizm 
9. Szkoła frankfurcka. Lektura tekstu Herberta Marcusego, Nowe formy kontroli 
10. Pragmatyzm. Lektura tekstu Williama Jamesa, Co to jest pragmatyzm? 
11. Koło Wiedeńskie. Lektura tekstów Rudolfa Carnap, Filozofia i składnia logiczna oraz Światopogląd naukowy 
12. Filozofia analityczna. Lektura tekstów Ludwiga Wittgensteina, Tractatus Logico-philosophicus oraz Dociekania filozoficzne. 

 
Ćwiczenia: 
Literatura podstawowa:  
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, tom III: Filozofia XIX wieku i współczesna, PWN, Warszawa 1993;  
Filozofia współczesna; red, Z. Kuderowicz, wyd. 2, t. 1-2, „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1990;  
Wittgenstein L., Tractatus Logico-Philosophicus, WN PWN,  Warszawa 2000;  
Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, WN PWN, Warszawarozdz. 6, 12;  
Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, PIW, Warszawa 2002; 
Eco U., Sześć przechadzek po lesie fikcji,  „Znak”, Kraków 2007;  
Rorty R., Przygodność, ironia, solidarność, Warszawa 1996;  
Ingarden R., O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, „Ruch Filozoficzny” (1919 - pierwodruk) 2011, t. 68, nr 4;  
Ajdukiewicz K., Konwencjonalne pierwiastki w nauce, w: idem, Język i poznanie, t. II, Warszawa 1985 
 
Literatura uzupełniająca:  
Copleston F., Historia filozofii, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 2009, t. 8-9;  
Ayer A. J.., Filozofia w XX wieku, wyd. 3, WN PWN, Warszawa 2003; 
Mackiewicz W., Filozofia współczesna w zarysie, „Witmark”, Warszawa 1996. 

 
 
 

UWAGI 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

125 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  

Zaawansowane techniki komputerowej analizy 

danych 
ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Advanced techniques of computer data analysis 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 1 x semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01Z-2 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Przedmiot Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych jest przedmiotem kierunkowym w strukturze kształcenia 

socjologicznego w programie studiów socjologii w SGGW na Wydziale Nauk Społecznych. Celem tego przedmiotu  jest  

zapoznanie studentów z wybranymi technikami analizy danych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności ich praktycznego 

wykorzystania. Zadaniem przedmiotu Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych jest zaprezentowanie studentom 

podstaw liniowych i nieliniowych modeli statystycznych stosowanych w analizie procesów i zjawisk społecznych. Obok prezentacji 

podstawowych pojęć, reguł budowania, estymacji i testowania tego typu modeli kurs obejmuje także prezentację przykładów 

wykorzystania tych modeli w analizie danych pochodzących z badań sondażowych. 

Przedmiot systematyzuje wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowej obsługi pakietu obliczeniowego IBM SPSS Statistics,  

w tym m.in. przygotowywania zmiennych do analizy, tworzenia rozkładów jednej zmiennej, sprawdzania miar tendencji 

centralnych i miar rozproszenia, stosowania tabel krzyżowych jako przykładu analiz dwuzmiennowych, posługiwania się analizą 

trójzmiennową ze zmienną kontrolną, stosowania współczynników korelacji, budowania podstawowych wskaźników na podstawie 

co najmniej kilku zmiennych, graficznej prezentacji danych oraz interpretacji podstawowych wyników. Poza tym student poznaje 

bardziej zaawansowane konwencje oprogramowania, uczy się m.in. stosowania języka poleceń programu SPSS, tworzenia 

skryptów poleceń w celu usprawnienia pracy ze zbiorami danych, łączenia zbiorów i pojedynczych zmiennych, porównywania 

średnich (testy parametryczne i nieparametryczne), redukcji danych na przykładzie analizy czynnikowej, a także uczy się 

zastosowania regresji liniowej i regresji logistycznej. Student zdobywa umiejętność prowadzenia zaawansowanych analiz 

statystycznych przy użyciu pakietu obliczeniowego SPPS, co w uzupełnieniu o podstawowe metody i techniki analizy danych 

umożliwia kompleksowe podejście analityczne do podejmowanego problemu badawczego, obejmujące m.in. dobór adekwatnych 

metod i technik w zależności od weryfikowanych hipotez oraz poprawną interpretację uzyskanych wyników. Takie kompleksowe 

podejście ma znaleźć odzwierciedlenie w indywidualnym przygotowaniu w miarę wyczerpującego raportu dotyczącego 

określonego problemu badawczego przy wykorzystaniu mniej i bardziej zaawansowanych technik analitycznych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: a) Ćwiczenia w laboratorium komputerowym;  liczba godzin   30 

Metody dydaktyczne: 
Dyskusja, rozwiązywanie problemów badawczych, aktywna praca z kwestionariuszem i zbiorem danych z badania 

zrealizowanego na próbie ogólnopolskiej, w tym m.in. formułowanie i weryfikacja hipotez badawczych. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Komputerowe Analizy Danych Ilościowych, Statystyka dla socjologów 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 –  ma pogłębioną wiedzę w zakresie  

wybranych zaawansowanych metod i technik 

prowadzenia ilościowych badań 

socjologicznych 

W_02 –  posiada wiedzę o zaawansowanych  

technikach komputerowej  analizy danych  i 

sposobach interpretowania oraz 

wykorzystania wyników ilościowych badań 

socjologicznych 

Umiejętności: 
U_01 - umie interpretować i poprawnie 

wykorzystywać wyniki ilościowych badań 

socjologicznych 

U_02 - umie w sposób pogłębiony 

analizować zjawiska społeczne, 

formułować własne pytania badawcze i 

je weryfikować przy użyciu 

zaawansowanych technik komputerowej 

analizy  danych 

U_03 - potrafi w oparciu o wyniki 

komputerowej analizy danych  

przygotować rozbudowaną pracę 

pisemną dotyczącą zagadnień 

społecznych w języku polskim 

Kompetencje: 
K_01 - jest przygotowany do 

aktywnego działania przy realizacji 

projektów społecznych 

podejmowanych przez różne 

organizacje i instytucje oraz 

opracowania zebranych danych przy 

użyciu technik komputerowej analizy 

danych   

K_02 – jest przygotowany do 

uczestnictwa w inicjatywach z zakresu 

analizy zjawisk społecznych 

podejmowanych przez różne 

organizacje i instytucje 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie  wybranych 

zaawansowanych metod i technik prowadzenia ilościowych badań 

socjologicznych 

KS_W03/P6S_WG 3 

W_02 Student posiada wiedzę o zaawansowanych  technikach 

komputerowej  analizy danych  i sposobach interpretowania oraz 

wykorzystania wyników ilościowych badań socjologicznych 

KS_W10/P6S_WK 3 

U_01 Student umie interpretować i poprawnie wykorzystywać wyniki 

ilościowych badań socjologicznych 

KS_U04/P6S_UW 2 

U_02 Student umie w sposób pogłębiony analizować zjawiska społeczne, 

formułować własne pytania badawcze i je weryfikować przy użyciu 

zaawansowanych technik komputerowej analizy  danych 

KS_U05/P6S_UW 2 

U_03 Student potrafi w oparciu o wyniki komputerowej analizy danych  

przygotować rozbudowaną pracę pisemną dotyczącą zagadnień 

społecznych w języku polskim 

KS_U06/P6S_UK 1 

K_01 Student jest przygotowany do aktywnego działania przy realizacji 

projektów społecznych podejmowanych przez różne organizacje i 

instytucje oraz opracowania zebranych danych przy użyciu technik 

komputerowej analizy danych   

KS_S03/P6S_KO 2 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Ocena pracy własnej studenta w trakcie zajęć, wynik kolokwium zaliczeniowego oraz ocena przygotowanego raportu badawczego 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Rezultaty samodzielnej pracy studentów w ramach kolokwium przechowywane w wersji elektronicznej w formie raportów 

generowanych przez program SPSS. Raporty przechowywane w wersji elektronicznej lub papierowej 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

1) ocena z kolokwium praktycznego = 40% 
2) ocena raportu = 40% 
3) aktywność na zajęciach = 20%  

Miejsce realizacji zajęć: Sala laboratoryjna - komputerowa 

Literatura podstawowa:  

1. S. Bedyńska, M. Cypryańska, Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Warszawa 2013. 

2. J. Górniak, J. Machnicki, Pierwsze kroki w analizie danych, Kraków 2008. 

3. M. Nawojczyk, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków 2010. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. S. Bedyńska, M. Cypryańska, Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, Warszawa 2013. 

2. S. Bedyńska, M. Książek, Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Warszawa 2012. 

3. M. Rószkiewicz, Analiza klienta, Kraków 2011. 

4. G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka: od teorii do praktyki, Warszawa 2012. 

5. A. Malarska, Statystyczna analiza danych, Kraków 2005. 

6. Ch. Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001. 

7. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004. 

UWAGI 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



K_02 Student jest przygotowany do uczestnictwa w inicjatywach z zakresu 

analizy zjawisk społecznych podejmowanych przez różne organizacje 

i instytucje 

KS_S04/P6S_KO 2 

    

 



 

Nazwa zajęć:  Metodologia Nauk Społecznych 
ECTS 5 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Methodology of Social Sciences 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 1 x  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01Z-3 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

     Metodologia nauk społecznych jest przedmiotem kształcenia ogólnego, podstawowego na kierunku socjologia. Kurs 

wprowadza w problematykę metodologii nauk społecznych na tle ogólnej metodologii nauk. Zorientowany jest na ujęcie 

metodologii jako metawiedzy, filozofii poznania ludzkiego. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i 

terminologią z zakresu metodologii nauk i metodologii nauk społecznych,  wprowadzenie w problematykę teorii w nauce, 

prezentacja założeń paradygmatów oraz orientacji teoretyczno-metodologicznych istniejących współcześnie w naukach 

społecznych.  Analiza tych zagadnień ma służyć przyswojeniu przez studentów podstawowego instrumentarium dyscypliny 

umożliwiającego dalszą samodzielną penetrację problematyki metodologicznej w socjologii 

Wykłady z Metodologii Nauk Społecznych skoncentrowane będą na dwóch obszarach tematycznych: podstawowych 

zagadnieniach z zakresu metodologii nauk, metodologii nauk społecznych  i filozofii nauki oraz problematyce rozwoju nauk i 

zmiany paradygmatów w nauce – perspektywa historyczna, teoretyczna i praktyczna. Proponowana na wykładach problematyka 

przedstawiona zostanie w następującym porządku: Metodologia nauk i/ a metodologia nauk społecznych. Wiedza - jej rodzaje, 

podstawowe procesy jej tworzenia. Nauka – cechy wiedzy naukowej, rozumowanie naukowe, składniki wiedzy naukowej,  normy 

naukowości, pewność poznania naukowego, zadania nauki, podział nauk. Struktura i specyfika wiedzy socjologicznej. Pojęcie 

teorii naukowej, jej struktura, właściwości i funkcje, status poznawczy i wartość poznawcza teorii naukowych, uzasadnianie teorii 

naukowych, ich wzajemna zastępowalność, zmiana teoretyczna. Pojęcia teoretyczne - problem redukcji terminów teoretycznych a 

definiowanie pojęć. Teorie socjologiczne. Metodologia jako filozofia poznania ludzkiego - od pozytywizmu do postmodernizmu. 

Naturalizm i antynaturalizm. Indywidualizm metodologiczny i holizm. Procedury eksplanacyjne.  Paradygmat w naukach 

społecznych. Początki i rozwój nauk humanistycznych. Nowe paradygmaty w naukach społecznych. Teoria ugruntowana. 

Metodologie mieszane. Zmiana społeczna a badania – zmieniające się style badań w warunkach późnej nowoczesności. 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład                           liczba godzin   60 

 

Metody dydaktyczne: Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Metody badań jakościowych, Metody badań ilościowych, Historia myśli socjologicznej, Filozofia. 

Wiedza na temat podstawowych orientacji badawczych w naukach społecznych. Wiedza ogólna z zakresu socjologii i filozofii, 

znajomość podstawowych teorii socjologicznych oraz strategii badań w naukach społecznych.     

 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 - Student ma pogłębioną wiedzę w 

zakresie związków współczesnej 

socjologii z dorobkiem innych nauk 

W_02 - Student ma pogłębioną wiedzę w 

zakresie  wybranych metod i technik 

prowadzenia badań socjologicznych 

W_03 -Student posiada wiedzę o wybranych 

metodologicznych problemach 

współczesnej socjologii i jej 

Umiejętności: 
  U_01- Student potrafi projektować 

badania ilościowe i jakościowe; 

umie korzystać z podstawowych 

technik badań terenowych i 

interpretować ich wyniki, w 

szczególności umie projektować, 

monitorować i ewaluować 

programy służące rozwiązywaniu 

problemów społecznych 

Kompetencje: 
K_01 - Student jest gotów do uznania 

znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów 

społecznych 

K_02 - Student jest gotów do 

rozumienia metodologicznych 

problemów socjologii i jej 

poznawczych ograniczeń 

 



 

 

  

poznawczych ograniczeniach 

W_04 - Student ma wiedzę o sposobach 

interpretowania i wykorzystania 

wyników badań socjologicznych 

 
  

U_02 - Student potrafi w sposób 

pogłębiony analizować zjawiska 

społeczne, formułować własne 

pytania badawcze i je 

weryfikować   

 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

 oceny z egzaminu pisemnego (W_01, W_02, W_03_W_04, U_01, U02) i kolokwium (W_01, W_02, W_03_W_04, K_01,K_02) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Egzamin pisemny 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

1. ocena z kolokwium 40% 

2. ocena z egzaminu pisemnego 60% 

 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1. Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wydawnictwo DSWE TWP, Wrocław 2003 s. 9-63 

2. Creswell J.W, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, WUJ, Kraków 2013. 

3. Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa PWN 2009. 

4. Fleck L.,  Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, przekład,. M. Tuszkiewicz, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 

1986.  

5. Giddens A., Nowe zasady metody socjologicznej, Zakład wydawniczy „Nomos”, Kraków 2009. 

6. Giorgi A., Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy: podejście fenomenologiczne, przekład i redakcja naukowa S. Zabielski, wydawnictwo 

Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2002. 

7. Glaser B.G., Strauss A.L., Odkrywanie teorii ugruntowanej, NOMOS, Warszawa 2009. 

8. Grobler A, Metodologia nauk , Kraków 2006. 

9. Guba E.G., Lincoln Y.S., Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności, [w:] Denzin N.K., Lincoln Y.S., Metody badań jakościowych, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, T.I, s. 281-315. 

10. Hałas E., Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007. 

11. Hałas E., Jaźń jako interakcja symboliczna a konstruktywistyczne koncepcje człowieka późnej nowoczesności, [w:] Hałas E., Konecki K., (red.), Konstruowanie jaźni i 

społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2005. 

12. Jemielniak D. red., Badania jakościowe. Podejścia i teorie, T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 

13. Keith F., Punch K.P., Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches, SAGE Publications, dostęp20.09.2015: 

https://books.google.pl/books?id=G2fOAgAAQBAJ&dq=methodology+of+social+science+2013&lr=&hl=pl&source=gbs_navlinks_s 

14. Kincheloe J.L., McLaren P., Teoria krytyczna i badania jakościowe, [w:] Denzin N.K., Lincoln Y.S., Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 

T.I, s.431-487. 

15. Konecki K., Triangulation and dealing with the realness of qualitative research, “Qualitative Sociology Review” 2008, t.4, nr 3 

www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume11/QSR_4_3_Konecki.pdf 

16. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, przekład H. Ostromęcka, Państwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa 1968 s.11, 96 

17. Lakatos I., Pisma z filozofii nauk empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 

18. McKeown B.,Thomas D.B, Q Methodology, SAGE Publications,  dostęp 20.09.2015: 

  https://books.google.pl/books?id=jbYgAQAAQBAJ&dq=methodology+of+social+science+2013&lr=&hl=pl&source=gbs_navlinks_s 

19. Musiał G., Paradygmat - prawo nauki - rozwój społeczny: ujęcie metodologiczne, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 1994. 

20. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa, 2006,  19-39 

21. Ogryzko-Wiewiórkowski H., Rodzaje twierdzeń socjologicznych, [w:] H. Ogryzko-Wiewiórkowski: Wprowadzenie do metod badawczych w socjologii, Lublin 1996, s.24 -38 

22. Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, przekład H. Jankowska, wydawnictwo zysk i S-ka, Poznań 2004, s.315-317,  

23. Rowan J, Reason P. , Foreword, [w:] Human inquiry . A sourcebook of new paradigm research, P. Reason, J. Rowan (red.), John Wiley & Sons, Chichester - New York – Brisbane - 

Toronto-Singapore 1991, s.21, s. 163-170. 

24. Shapin S., Rewolucja naukowa, tłumaczenia S. Amsterdamski, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.   

25. Sztompka P., Teoria socjologiczna końca XX wieku. Wstęp do wydania polskiego, [w:] J.H.Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 1985, s. 9-53. 

26. Tashakkori , Ch. Teddlie 2003, Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research, Thousand Oaks: Sage  

 

Lektura uzupełniająca:  

1. De Vaus D., 2013, Surveys In Social Research, Routledge 

2. Lincoln Y.S., Guba E.G., Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences, [w:] The handbook of qualitative research (second editions), red. Denzin, N.K.,  

Lincoln Y.S., Sage Publications INC., Thousand Oaks-London-New Delhi 2000, s.168-188,  

3. Patton M. Q., Qualitative evaluation and research methods, Sage Publications, Newbury Park_London-New Delhi 1990. 

4. Mianowska E., Paprzycka E., Metodologia badań społecznych - między teoria a praktyką, [w:] Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), (red.) G. 

Miłkowska, M. Furmanek, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskie, 2011 

5. Schwandt T., Constructivist, Interpretivist Approaches to human Inquiry [w:] Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.) Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks-Londyn-New 

Delhi 1994. 

6. Shweder R. A., Bourne E. J., Does the concept of the person vary cross-culturally? [w:] Shweder R. A., Le Viene R. A. (red.) Culture theory: Essays on mind, self, and emotion, 

Cambridge,  1984, s. 158-199. 

 

 
 

UWAGI 

sylabusy szczegółowe obejmujące treści kształcenia z planem i organizacją zajęć studenci otrzymują w wersji elektronicznej 
 
 

http://ksiegarnia.pwn.pl/kategoria/125023,20411/wydawca/wydawnictwo-naukowe-pwn.html
https://books.google.pl/books?id=G2fOAgAAQBAJ&dq=methodology+of+social+science+2013&lr=&hl=pl&source=gbs_navlinks_s
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume
https://books.google.pl/books?id=jbYgAQAAQBAJ&dq=methodology+of+social+science+2013&lr=&hl=pl&source=gbs_navlinks_s


Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie związków 

współczesnej socjologii z dorobkiem innych nauk 

KS_W01/ P6S_WG 3 

W_02 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie  wybranych metod 

i technik prowadzenia badań socjologicznych 

KS_W03/ P6S_WG 1 

W_03 Student posiada wiedzę o wybranych metodologicznych 

problemach współczesnej socjologii i jej poznawczych 

ograniczeniach 

KS_W05/ P6S_WG 3 

W_04 Student ma wiedzę o sposobach interpretowania 

i wykorzystania wyników badań socjologicznych 

KS_W10/ P6S_WK 2 

U_01 Student potrafi projektować badania ilościowe i jakościowe; 

umie korzystać z podstawowych technik badań terenowych 

i interpretować ich wyniki, w szczególności umie 

projektować, monitorować i ewaluować programy służące 

rozwiązywaniu problemów społecznych 

KS_U03/ P6S_UW 1 

U_02 Student potrafi w sposób pogłębiony analizować zjawiska 

społeczne, formułować własne pytania badawcze i je 

weryfikować   

KS_U05/ P6S_UW 1 

K_01 Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy 

w rozwiązywaniu problemów społecznych 

KS_S01/ P6S_KK 2 

K_02 Student jest gotów do rozumienia metodologicznych 

problemów socjologii i jej poznawczych ograniczeń 

KS_S02/ P6S_KK 2 

 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

125  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2.8  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Badania ewaluacyjne ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Evaluation Studies 

Zajęcia dla kierunku studiów:   

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 1 x semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01Z-4 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

     Głównym celem zajęć jest przekazanie ich uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z problematyką ewaluacji. 

W Polsce badania ewaluacyjne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, m.in. z uwagi. na fakt, że zgodnie z obowiązującym 

prawem, ich przeprowadzenie wymagane jest przy realizacji  programów finansowanych w dziedzinie szeroko rozumianej sfery 

publicznej. Dlatego też podstawowa wiedza z zakresu badań ewaluacyjnych, jak również praktyczna umiejętność ich 

zaplanowania, zrealizowania oraz odpowiedniego przedstawienia i wykorzystania uzyskanych wyników stanowi ważny element 

przygotowania zawodowego przyszłych socjologów. 

     Tematyka zajęć, których celem jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat badań ewaluacyjnych  oraz 

pokazanie jak mogą być - i  jak są - wykorzystywane ich wyniki, koncentruje się wokół następujących zagadnień: 1. Historia, 

początki  i instytucjonalizacja  studiów oraz badań ewaluacyjnych; cztery generacje ewaluacji; 2. Specyfika badań ewaluacyjnych; 

3. W stronę podziałów – typologie, modele i funkcje badań ewaluacyjnych; 4. Zarządzanie wiedzą (ZW) i badania ewaluacyjne; 5. 

Kluczowy problem - pierwszy krok w tej dziedzinie: evaluability assessment; 6. Projektowanie ewaluacji; 7. Dystynkcja między 

celami i zadaniami - tzw. impact model of evaluation; 6. Definiowanie adresatów ewaluacji, kapitał społeczny i kultura 

ewaluacyjna;  7. Problemy wiarygodności pomiaru; 8. Studia ewaluacyjne jako badanie efektywności; 9. Społeczny kontekst 

ewaluacji; 10. Tu i teraz – Krajowa Jednostka Ewaluacyjna; 11. Raporty ewaluacyjne: jak je pisać i jak z nich korzystać.. 

 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Ćwiczenia                                                       liczba godzin      30  

  

Metody dydaktyczne: 

1. analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusje 

2. analiza studiów przypadków,  

3. analiza raportów ewaluacyjnych 

4. indywidualne i grupowe ewaluacyjne zadania badawcze 

5. konsultacje 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Zakłada się, że studenci mają podstawową wiedzę na temat ilościowych oraz jakościowych metod badań społecznych 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 

Student  posiada wiedzę umożliwiającą  

przygotowanie i realizację badań 

ewaluacyjnych, zarówno przy pomocy metod 

ilościowych ja i jakościowych; zna 

podstawowe techniki badań i interpretacji ich 

wyników, w szczególności wie jak 

projektować, monitorować i ewaluować 

programy służące rozwiązywaniu problemów 

społecznych 

 

Umiejętności: 

Student  potrafi przedstawić własną 

propozycję rozwiązania problemu 

społecznego i przeprowadzić procedurę 

ewaluacji tego rozwiązania 

Student  potrafi interpretować i 

poprawnie wykorzystywać wyniki badań 

socjologicznych, także tych, które mają 

charakter badań ewaluacyjnych 

 

Kompetencje: 
Student  jest gotów do 
systematycznego aktualizowania 
swojej wiedzy z zakresu badań 
ewaluacyjnych oraz  do rozwijania 
i doskonalenia swoich kompetencji w 
ramach realizacji ego typu 
przedsięwzięć badawczych 



Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Praca pisemna z zadań indywidualnych i grupowych oraz projekt badawczy 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

prace pisemne 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

1) ocena znajomości literatury = 40% 

2) ocena indywidualnych i grupowych zadań i projektów badawczych = 60% 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa uzupełniająca: 

1. Rocznik Ewaluacji 2015,  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2016 (on line) 
2. wybrane raporty ewaluacyjne (ewalucja.gov.pl; on line) 
3. Ewaluacja. Podręcznik dla administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012 (on line) 
4.  A. Haber, R. Trzciński (red), Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych, Warszawa 2011 (fragmenty, on line)  
5. K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Warszawa 2008  
6. A. Haber (red), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza,  Warszawa 2007 (fragment, on line) 
7. Standardy Ewaluacji (strona Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, on line) 
 

Literatura Uzupełniająca: 
1. A. Haber, M. Szałaj, Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, Warszawa 2010 (fragmenty, on line) 
2. A. Brzezińska, J. Brzeziński, A. Eliasz (red), Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, Warszawa 2004,  (fragmenty) 
3. D. Royse, B.A. Thyer, Program Evaluation, Chicago 1998, (fragmenty) 

P.H. Rossi, H.E. Frejman, Evaluation. A Systematic Approach, London 1993 (fragmenty) 
 
 

 

UWAGI 

studenci składają pracę pisemną  w terminach określonych sesją egzaminacyjną 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student  posiada wiedzę umożliwiającą  

przygotowanie i realizację badań ewaluacyjnych, 

zarówno przy pomocy metod ilościowych ja i 

jakościowych; zna podstawowe techniki badań 

i interpretacji ich wyników, w szczególności wie jak 

projektować, monitorować i ewaluować programy 

służące rozwiązywaniu problemów społecznych 

KS_W04/ P6S_WG 2 

U_01 
Student  potrafi przedstawić własną propozycję 

rozwiązania problemu społecznego i przeprowadzić 

procedurę ewaluacji tego rozwiązania 

KS_U02/ P6S_UW 

 

3 

U_02 
Student  potrafi interpretować i poprawnie 

wykorzystywać wyniki badań socjologicznych, także 

tych, które mają charakter badań ewaluacyjnych 

 

KS_U04/ P6S_UW 2 

K_01 Student jest gotów do  aktywnego działania – 

inspirowania, opracowania i realizacji ewaluacyjnych 

projektów społecznych 

KS_S03/ P6S_KO 2 

K_02 Student  jest gotów do systematycznego 

aktualizowania swojej wiedzy z zakresu badań 

ewaluacyjnych oraz  do rozwijania i doskonalenia 

swoich kompetencji w ramach realizacji ego typu 

przedsięwzięć badawczych 

KS_S05/ P6S_KR 2 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,4  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Zróżnicowanie społeczne ECTS 5 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Social stratification 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 1 x semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01Z-5 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

      Zapoznanie studentów z problematyką zróżnicowania społecznego, utrwalenie i pogłębienie wiedzy na temat struktur 

społecznych, statusów i ról społecznych. 

Typy zróżnicowania społecznego. Socjologiczna charakterystyka zróżnicowania społecznego. Teorie zróżnicowania 

klasowego. Teorie stratyfikacji społecznej. Teorie elitystyczne. Teorie zróżnicowania etnicznego i narodowego. 

Mechanizmy strukturacji w społeczeństwach współczesnych. Nowe klasy średnie. Koncepcje „podklasy”. 

„Społeczeństwo wiedzy” i odpowiadające mu mechanizmy strukturacji. Wykluczenie społeczne. Bieda i jej dziedziczenie. 

Obszary konfliktów  społecznych. Ekonomia, polityka, kultura, religia – różne obszary różnicowania społecznego. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a)                    Wykład          liczba godzin    30 
b)                    Ćwiczenia      liczba godzin    30 

 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: wykład z elementami dyskusji 

Ćwiczenia: dyskusje; ćwiczenia praktyczne; praca nad tekstem  

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
  W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o 

różnych strukturach i instytucjach 

społecznych, o normach i regułach będących 

podstawą ich funkcjonowania oraz 

zachodzących w nich procesach 

W_02 Student ma rozbudowaną wiedzę na 

temat złożoności współczesnego 

społeczeństwa i dynamiki zachodzących w 

nim zmian 

 

Umiejętności: 
  U_01 Student potrafi wykorzystać 

teoretyczną wiedzę z zakresu 

zróżnicowań społecznych do analizy i 

interpretacji zjawisk i procesów 

społecznych 

U_02 Student potrafi w sposób 

pogłębiony analizować zjawiska 

społeczne, formułować własne pytania 

badawcze i je weryfikować   

 

Kompetencje: 
K_01  Student jest gotów do 

systematycznego aktualizowania 

swojej wiedzy oraz rozwijania i 

doskonalenia swoich kompetencji 

K_02  Student jest gotów do uznania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów społecznych 

 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena z egzaminu pisemnego, ocena kolokwium w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Treść pytań egzaminacyjnych i treść pytań z kolokwium wraz z kryteriami oceny, prace pisemne 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

ocena z egzaminu ustnego (60%) 

ocena z kolokwium (40%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala  Dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1. H. Domański: Struktura społeczna. Wydanie nowe., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007 [dostępne również w ibuk.pl]. 
2. L. Dumont Homo hierarchicus. Kasta, rasizm i "stratyfikacja". Przemyślenia antropologa społecznego, w: M. Kempny, E. Nowicka  Badanie kultury. Elementy 

teorii antropologicznej. Kontynuacje, PWN, Warszawa 2004 
3. S. Ossowski O strukturze społecznej, PWN Warszawa 1986 s. 9-39, 103-119. 
4. K. Davis, W. Moore O niektórych zasadach uwarstwienia. w:Współczesne Teorie Socjologiczne T.1/2 A. Jasińska- Kania , L. M. Nijakowski , J. Szacki , M. 

Ziółkowski, Scholar Warszawa 2006 



 

 

  

5. M. Weber, Klasy, stany, partie  w:Współczesne Teorie Socjologiczne T.1/2 A. Jasińska- Kania , L. M. Nijakowski , J. Szacki , M. Ziółkowski, Scholar 
Warszawa 2006 

6. Z. Bokszański Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005 rozdz. 4 i 5. [dostępne również w ibuk.pl]. 
7. R. Dolata Szkoła – segregacje – nierówności. WUW 2008 ss. 9-50 [dostępne również w ibuk.pl] 
8. P. Bourdieu,  J.-C Passeron. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 2004 
9. P. A. Sorokin Ruchliwość społeczna IFiS PAN 2009  
10. T. Veblen Teoria klasy próżniaczej Muza, Warszawa1998  
11. R. Lister Bieda Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007 
12. C. Humphrey Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego po socjalizmie. Kęty 2010 
13. U. Beck Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2002.  
14. J. Urry Socjologia mobilności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 [dostępne również w ibuk.pl]. 

 

Lektura uzupełniająca:  

1. E. Nowicka, W. Połeć Sukces w szkole czy wbrew szkole. Dzieci romskie i wietnamskie w oczach nauczycieli polskich w „Etnografia Polska” XLIX 1-2/2005, ss. 31-56 

[dostępne w: http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra] 

2. M. Jahoda, P. F. Lazarsfeld, H. Zeisel „Bezrobotni Marienthalu” Oficyna Naukowa, Warszawa 2007 

 
 

UWAGI 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o różnych strukturach 

i instytucjach społecznych, o normach i regułach 

będących podstawą ich funkcjonowania oraz 

zachodzących w nich procesach 

KS_W06/P6S_WK  

W_02 Student ma rozbudowaną wiedzę na temat 

złożoności współczesnego społeczeństwa i dynamiki 

zachodzących w nim zmian 

KS_W08/P6S_WK  

U_01 Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z 

zakresu zróżnicowań społecznych do analizy i 

interpretacji zjawisk i procesów społecznych 

KS_U01/P6S_UW  

U_02 Student potrafi w sposób pogłębiony analizować 

zjawiska społeczne, formułować własne pytania 

badawcze i je weryfikować 

KS_U05/P6S_UW  

K_01 Student jest gotów do systematycznego 

aktualizowania swojej wiedzy oraz rozwijania i 

doskonalenia swoich kompetencji 

KS_S05/P6S_KR  

K_02 Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów społecznych 

KS_S01/P6S_KK  

 

 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

125 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,8  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Współczesna teoria społeczna ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Contemporary Social Theory 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 1 x semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01Z-6 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

    Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę współczesnej teorii społecznej. Student uzyskuje wiedzę na 

temat zróżnicowania podejść teoretycznych poznając jednocześnie podstawowe problemy związane z przemianami życia 

społecznego. W ramach zajęć analizowane będą różnorodne przykłady obejmujące różne subdyscypliny socjologii. Ważną 

częścią zajęć będzie dyskusja dotycząca nowych perspektyw teorii socjologicznej. 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę współczesnej teorii społecznej. Student uzyskuje wiedzę na 

temat zróżnicowania podejść teoretycznych poznając jednocześnie podstawowe problemy związane z przemianami życia 

społecznego. W ramach zajęć analizowane będą różnorodne przykłady obejmujące różne subdyscypliny socjologii. Ważną 

częścią zajęć będzie dyskusja dotycząca nowych perspektyw teorii socjologicznej. Praca studentów będzie obejmowała analizę 

tekstów współczesnych teoretyków oraz badaczy, którzy publikują na łamach wiodących czasopism naukowych. Ważną częścią 

zadań przedmiotu jest wyrobienie u studentów umiejętności systematycznego aktualizowania swojej wiedzy w zakresie teorii 

społecznej, stąd częścią pracy będzie samodzielne wyszukiwanie wiedzy w zakresie różnych subdyscyplin socjologicznych 

zgodnych z zainteresowaniami studenta. W ramach zajęć studenci będą mieli okazję podzielić się zdobytą wiedzą w ramach 

zespołu studenckiego.    

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a)                   Wykład               liczba godzin   30 

 

Metody dydaktyczne: dyskusje; praca nad tekstem 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
  W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o 

orientacjach teoretycznych w wybranych 

subdyscyplinach w socjologii, obejmującą 

pojęcia, metody i koncepcje 

 

Umiejętności: 
  U_01  Student potrafi wykorzystać 

wiedzę w zakresie współczesnej teorii 

społecznej do analizy i interpretacji 

zjawisk i procesów społecznych 

U_02  Student potrafi w oparciu o źródła 

przygotować rozbudowaną pracę 

pisemną i ustną dotyczącą zagadnień 

społecznych w języku polskim   
 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 

systematycznego aktualizowania 

swojej wiedzy w zakresie 

współczesnej teorii społecznej oraz 

rozwijania i doskonalenia swoich 

kompetencji 

K_02 Student jest gotów do uznania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów społecznych 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

praca zaliczeniowa + aktywność na zajęciach 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: aktywność na zajęciach (30%); praca zaliczeniowa (70%) 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o orientacjach 

teoretycznych w wybranych subdyscyplinach w 

socjologii, obejmującą pojęcia, metody i koncepcje 

KS_W02/P6S_WG 3 

U_01 Student potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie 

współczesnej teorii społecznej do analizy i 

interpretacji zjawisk i procesów społecznych 

KS_U01/P6S_UW 2 

U_02 Student potrafi w oparciu o źródła przygotować 

rozbudowaną pracę pisemną i ustną dotyczącą 

zagadnień społecznych w języku polskim   

KS_U06/ P6S_UK 2 

K_01 Student jest gotów do systematycznego 

aktualizowania swojej wiedzy w zakresie 

współczesnej teorii społecznej oraz rozwijania i 

doskonalenia swoich kompetencji 

KS_S05/P6S_KR 2 

K-02 Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy 

w rozwiązywaniu problemów społecznych 

KS_S01/P6S_KK 1 

 

 

 

Miejsce realizacji zajęć: Sala  Dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1) Manterys A., Mucha J. (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej Kraków 2009 
2) Harrington A., Modern Social Theory. An Introduction. Oxford 2005 
3) Jones P., Introducing Social Theory, Cambridge 2003 

 

Lektura uzupełniająca:  

Artykuły z bieżących numerów wiodących czasopism socjologicznych 
 

UWAGI 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

50  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,4  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Sociological English Language I ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Sociological English Language I 

Zajęcia dla kierunku studiów:   

  

Język wykładowy: Język angielski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 1 x semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01Z-7 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

     Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów umiejętności posługiwania się podstawowym słownictwem 
socjologicznym w języku angielskim oraz umiejętności przygotowywania krótkich wystąpień o tematyce socjologicznej w 
języku angielskim.  Proponowane tematy zajęć: 

1. The Sociological Imagination 
2. Sociological Research 
3. Culture 
4. Society  
5. Socialization 
6. Social interaction in everyday life 
7. Groups and organisations 
8. Deviance 
9. Gender  
10. Sexuality 
11. Race and ethnicity 
12. Aging and the elderly 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Ćwiczenia                                                       liczba godzin      30  

  

Metody dydaktyczne:  Prezentacja, rozwiązywanie problemu, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusja 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 

Zaliczony Lektorat z języka angielskiego (lub matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym) 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 

W_ 01 - Ma pogłębioną wiedzę o 

wybranych subdyscyplinach w 
socjologii, obejmującą pojęcia, metody 
i koncepcje  
 

Umiejętności: 

U_01 – potrafi przygotować 
rozbudowaną pracę pisemną i 
wypowiedź ustną dotyczącą 
zagadnień społecznych w oparciu 
o literaturę obcojęzyczną  
U_02 – potrafi porozumiewać się 
w języku obcym - poziom B2+ oraz 
w wyższym stopniu w zakresie 
terminologii socjologicznej  

 

 

Kompetencje: 

K_01 – student jest gotów do 
systematycznego 
aktualizowania swojej wiedzy 
oraz rozwijania i doskonalenia 
swoich kompetencji 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

poprawność językowa wypowiedzi studenta (obserwacja w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań pisemnych 
podczas zajęć, obserwacja w trakcie dyskusji, ocena z prezentacji, ocena z testu zaliczeniowego 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne wykonane na zajęciach, test zaliczeniowy, prezentacja 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Ocena przygotowania do zajęć – sprawdzian pisemny na początku każdych zajęć – 10% 

Ocena z prezentacji wygłoszonej na zajęciach – 45% 



Test zaliczeniowy – 45% 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 

1) Macionis J. J. , Benokraitis N. V. (ed.) (2007), Seeing ourselves. Classic, Contemporary, and Cross-Cultural Readings in 

Sociology, Pearson, Prentice Hall 

Literatura uzupełniająca:  

1) Wielki słownik angielsko-polski, polsko-angielski PWN Oxford, PWN, Warszawa 2011. 

2) Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary, PWN, Warszawa 2009. 

3) Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge University Press 2006. 

4) MacAndrew R., Martinez R., Taboos and Issues, Thomson-Heinle, 2002. 

5) M. McCarthy, F. O’Dell, Academic vocabulary in use, Cambridge University Press, 2014. 

wybrane artykuły z prasy brytyjskiej i amerykańskiej 
 
 

 

UWAGI 

 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o  wybranych subdyscyplinach 

w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i koncepcje

  

 

KS_W02/PS_WG 2 

U_01 
Potrafi przygotować rozbudowaną pracę pisemną  i 

wypowiedź ustną dotyczącą zagadnień społecznych w 

oparciu o literaturę obcojęzyczną    

 

KS_U10/P6SUK 3 

U_02 
Potrafi porozumiewać się w języku obcym - poziom 

B2+ oraz w wyższym stopniu w zakresie terminologii 

socjologicznej  

 

KS_U09/P6S_UK 3 

K_01 Jest gotów do systematycznego aktualizowania 

swojej wiedzy oraz rozwijania i doskonalenia swoich 

kompetencji  

KS_S05/P6S_KR 2 

    

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Mediacje społeczne ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Social Mediation 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 1 x  semestr  zimowy 

semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01Z -9 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele zajęć: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu mediacji i ich zastosowaniem w sferze 
rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i grupowych. 
 
Opis zajęć: 
Natura konfliktu, Postrzeganie konfliktu,  Analiza i główne przyczyny konfliktów, Cechy i różne tradycje mediacji, Język w 
procesie mediacji, Emocje w procesie mediacji, Podstawowe umiejętności potrzebne do prowadzenia mediacji, Dzieci w 
mediacjach 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: Ćwiczenia;  liczba godzin 30;    

Metody dydaktyczne: 

Prezentacja multimedialna,  

Dyskusja kierowana 

Praca zespołowa 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 
Wiedza: 
W_01 Student zna różnorodne podejścia do 
konfliktu i metody ich rozwiązywania  

Umiejętności: 
U_01  Student potrafi przedstawić 
narzędzia służące analizie konfliktu oraz 
opisać podstawowe przyczyny konfliktu 
 

Kompetencje: 
K_01  Student jest gotów do 
wskazania zasad na których powinien 
być oparty proces mediacji oraz 
różnic między procesem mediacji a 
negocjacji 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Praca zespołowa (01,02, 03);  zaliczenie pisemne (02,03) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Praca zespołowa 40% + zaliczenie pisemne 60% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Literatura podstawowa:  

1. Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiazywania konfliktów, Gdansk 2010 

2. Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiazywania konfliktów, Warszawa 2012 

3. Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Warszawa 2010 

4. M. Podkowińska,  Mediacje w obszarze konfliktów rodzinnych, w: Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Tom 8 2014; s. 99- 111 

Literatura uzupełniająca: 

1. Tabernecka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009 

2. Gmurzynska E., Morek R., Mediacje teoria i praktyka, Warszawa 2014 

3. Mediacje w społeczenstwie otwartym, red. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Wrocław 2012 

4. Sądy polubowne i mediacja, red. J. Olszewski,Warszawa 2008 

5. Laurell S., Bohm F., Rozwiazywanie konfliktów, Gdansk 2009 

6. Podkowińska, M., Social worker as a mediator, w: Zeszyty Naukowe Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, nr 4 (29) 2014, s. 276-285 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01  Student zna różnorodne podejścia do konfliktu i metody ich 

rozwiązywania 

KS_W02/P6S_WG 2 

U_01 Student potrafi przedstawić narzędzia służące analizie konfliktu oraz 

opisać podstawowe przyczyny konfliktu 

KS_U11/P6S_UO 3 

U_02 Student jest świadom zasad i podstawowych umiejętności jakie 
powinien posiadać i przestrzegać mediator 
 

KS_U12/P6S_UO 1 

K_01 Student jest gotów do wskazania zasad na których powinien być 

oparty proces mediacji oraz różnic między procesem mediacji a 

negocjacji 

KS_K01/P6S_KK 1 

 

 

 

UWAGI 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,4 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Logika ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Logic 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L-12 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Przedmiot wchodzi w skład grupy przedmiotów ogólnych na kierunku socjologia.   Celem zajęć jest rozwój i doskonalenie 
kultury logicznej studentów i zapoznanie ich z poszerzonymi (względem stopnia I) kategoriami semiotycznymi, 
prakseologicznymi, ogólnometodologicznymi i z zakresu logiki formalnej 
Celem zajęć jest doskonalenie kultury logicznej studentów i zapoznanie ich z głównymi kategoriami semiotycznymi, 
prakseologicznymi, ogólnometodologicznymi i z zakresu logiki formalnej. Program zajęć obejmuję rozszerzoną (w stosunku 
do poziomu studiów licencjackich) charakterystykę funkcji semiotycznych wyrażeń, omówienie różnić między językami 
naturalnymi, sformalizowanymi i formalnymi, poszerzoną (względem studiów I stopnia) charakterystykę defektów 
semantycznych i syntaktycznych. Nazwy i ich rodzaje omawiane są pod kątem własności semantycznych terminologii 
spotykanej w naukach społecznych. Przy omawianiu zagadnień dotyczących podziału logicznego (budowa klasyfikacji i 
typologii) nacisk kładziony jest na kwestie praktyczne związane z konstruowaniem siatki pojęć stosowanych na gruncie nauk 
społecznych.  Podstawowe procedury badawcze, takie jak definiowanie i eksplikacja (objaśnianie) są szczegółowo 
omawiane pod katem praktyki badawczej nauk społecznych, w tym socjologii, psychologii i nauk politycznych. Zagadnienia 
erystyczne i retoryczne, omawiane zawsze w ramach klasycznego wykładu z Logiki, uwzględniają tu osobliwości debat 
naukowych prowadzonych na polu nauk humanistycznych. Problematyka ogólnometodologiczna uwzględnia specyfikę 
warsztatową humanistyki; nacisk kładziony jest na wskazanie różnic w obrębie danych typów metodologicznych 
(humanistyka versus ścisłe przyrodoznawstwo) spotykanych na gruncie nauk realnych. Wyraźnie rozróżniane są pojęcia 
wynikania logicznego i wnioskowania. Szczególny nacisk kładziony jest na główne rodzaje wnioskowań spotykanych w 
naukach społecznych (zwłaszcza takie jak indukcja enumeracyjna i eliminacyjna, redukcja regresywna i progresywna oraz 
analogia).   
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
ćwiczenia  liczba godzin 30  

  

Metody dydaktyczne: 
1. Interpretacja systemów znaków i wyrażeń językowych  
2. Analiza rozumowań. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Wprowadzenie do logiki, Logika praktyczna (lub inny pokrewny przedmiot) Metody badań ilościowych; Metody badań 
jakościowych 
Zakłada się, że studenci mają podstawową umiejętność rozumienia i stosowania pojęć używanych w ramach analiz 
procesów społecznych 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
-Student wie, czym jest kultura logiczna 
(zna treść pojęcia kultury logicznej) i potrafi 
rozróżniać poszczególne działy logiki. 
Student zna podstawowe pojęcia i funkcje 
semiotyczne, potrafi rozróżniać 
poszczególne rodzaje nazw, stosunków 
miedzy zakresami nazw oraz rozróżnia 
podstawowe semantyczne i syntaktyczne 
defekty semiotyczne, zna podstawowe 
rodzaje definicji i potrafi wskazać błędy w 
definiowaniu, zna także procedury 
eksplikacyjne.   

Umiejętności: 
-Student/ka potrafi wskazać różnice 
pomiędzy typologią, klasyfikacją, 
partycja a logicznym porządkowaniem 
i wykorzystać te umiejętności do 
projektowania badań społecznych oraz 
rozwiązywania problemów 
społecznych. 
- Student/ka potrafi  poprawi dokonać 
analizy poprawności inferencji oraz 
zapoznaje się z podstawowymi 
procedurami heurystycznymi i 
wykorzystać te umiejętności do 
interpretacji badań oraz weryfikacji 
wyników badań. 

Kompetencje: 
- Student jest gotów do krytycznego 
uczestnictwa i oceny chwytów 
erystycznych przebiegu dyskusji 
teoretycznej i praktycznej m.in. w 
kontekście rozwiązywania 
problemów społecznych 
- Student/ka jest gotów/a do 
aktualizowania i pogłębiania swej 
wiedzy i kompetencji oraz 
rozwijania swej kultury logicznej 



 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Końcowy egzamin pisemny  (W_01; U_01; U_02; K_01; K_02) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Sprawdzian pisemny 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Podstawą zaliczenia jest zaliczenie pisemne (100 %). 

Miejsce realizacji zajęć: Sala wykładowa 

Literatura podstawowa:  
1. J. Kotarbińska, Pojęcie znaku, [w:] J. Kotarbińska, Z zagadnień teorii nauki i teorii języka, PWN, Warszawa 1990, s. 152-205;  
2. J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982, s. 228-302;  
3. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 (różne wydania), passim;  
4. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1974; T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, WN PWN, Warszawa 2006. 

 
Literatura uzupełniająca:  

5. J. J. Jadacki, Spór o granice języka, Warszawa 2002;  
6. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1986 (różne wydania); 
7.  P. Koziński, Błędy logiczne w wypowiedziach, WUW, Warszawa 1983;  
8. M. R. Węsierski, Efekt Hermesa. Studium analityczne z semiotyki teoretycznej, „Studia Semiotyczne” 2015, t. XXVIII-XXIX. 

UWAGI 

 
 
 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student wie, czym jest kultura logiczna (zna treść pojęcia kultury 

logicznej) i potrafi rozróżniać poszczególne działy logiki. Student zna 

podstawowe pojęcia i funkcje semiotyczne, potrafi rozróżniać 

poszczególne rodzaje nazw, stosunków miedzy zakresami nazw oraz 

rozróżnia podstawowe semantyczne i syntaktyczne defekty 

semiotyczne, zna podstawowe rodzaje definicji i potrafi wskazać 

błędy w definiowaniu, zna także procedury eksplikacyjne.   

 

KS_W01 / P6S_WG 
1 

U_01 Student/ka potrafi wskazać różnice pomiędzy typologią, klasyfikacją, 

partycja a logicznym porządkowaniem i wykorzystać te umiejętności 

do projektowania badań społecznych oraz rozwiązywania problemów 

społecznych.  

 

 

KS_U03 / P6S_UW 

1 

U_02 Student/ka potrafi  poprawi dokonać analizy poprawności inferencji 

oraz zapoznaje się z podstawowymi procedurami heurystycznymi i 

wykorzystać te umiejętności do interpretacji badań oraz weryfikacji 

wyników badań. 

KS_U04 / P6S_UW 

KS_U05 / P6S_UW 

1,2 

K_01 Student jest gotów do krytycznego uczestnictwa i oceny chwytów 

erystycznych przebiegu dyskusji teoretycznej i praktycznej m.in. w 

kontekście rozwiązywania problemów społecznych  

KS_S01 / P6S_KK 2 

K_02 Student/ka jest gotów/a do aktualizowania i pogłębiania swej wiedzy i 

kompetencji oraz rozwijania swej kultury logicznej 

KS_S05 / P6S_KR 1 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,4 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  
Socjologia wiedzy 

ECTS 5 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Sociology of knowledge 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L-13 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem ogólnym wykładów jest opanowanie wiedzy przez studentów o prawidłowościach powstawania, gromadzenia, 
selekcji i wykorzystania wiedzy naukowej oraz określonych typów myślenia. Cele  szczegółowe ukierunkowane zostały na 
opis, wyjaśnienie i uzasadnienie dlaczego ludzie pochodzący z różnych warstw społecznych preferują określone idee i 
sposoby myślenia, które skłaniają ich do świadomego popierania i szerzenia określonych poglądów oraz kierowania  się 
podobnymi motywami i interesami. 
 
Opis zajęć: 
1.Wąskie i szerokie rozumienie wiedzy. Socjologia wiedzy a epistemologia i socjologia przekonań. Reguły logiczne i 
przekonania. 
2.Społeczne uwarunkowania wiedzy a problem prawdy oraz relacje między rzeczywistością, wiedzą intersubiektywną i 
wiedzą indywidualną. 
3.Biologiczne,  społeczno-kulturowe i historyczne uwarunkowania ludzkiego poznania. Zasadnicze i pozorne problemy 
socjologii wiedzy. 
4.Rola znaków i modeli w transmisji wiedzy. 
5.Relacja poznawcza, komunikacyjna i ekspresyjna a socjologia kłamstwa. 
6.Zakłócenia i manipulacje w transmisji wiedzy a dziedziczenie kulturowe i świadomość społeczna. 
7.Koncepcje wyjaśniające kształtowanie się różnych form świadomości społecznej . 
8.Formy świadomości społecznej a wiedza obiektywna. 
9.Socjalizacja poznawcza. Idioepistem i  socjoepistem a role społeczne. 
10.Klasowe typy różnych form świadomości społecznej a świadomość klasowo-warstwowa. 
11.Świadomość klasowa jako czynnik strukturalizacji i potencjału klasy. 
12.Świadomość klasowa spontaniczna i wnoszona.  
13.Program szkoły edynburskiej z perspektywy poznawczej. 
14.Normatywno-funkcjonalna koncepcja nauki w ujęciu M. Webera i R. Mertona 
15.Socjologiczne podejście do nauki.  P. Bourdieu koncepcja nauki jako pola gry społecznej. 
16.Krytyczne spojrzenie na naukę w ujęciu J. Habermasa. 
17.Socjologia Norberta Eliasa między neutralnością i zaangażowaniem. 
18.Społeczeństwo jednostek. 
19.Problem samoświadomości jednostek i grup społecznych 
20.Przemiany w relacja My-ja w socjologii N. Eliasa 
21.Społeczeństwo wiedzy w ujęciu nomotetycznym i diachronicznym   
22.Struktura, system i reprodukcja społeczna 
23.Zmiana, ewolucja i władza. T. Parsons o  ewolucji. 
24.Teoria strukturalizacji , badania empiryczne i krytyka społeczna. 
 
 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
  a) Wykład – 30 godz. 
b) Ćwiczenia  -30 godz 

Metody dydaktyczne: 
Wykłady problemowe z elementami interaktywnymi oraz wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia: 
referaty, koreferaty, prezentacje multimedialne, materiały źródłowe, artykuły naukowe 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Wstęp do socjologii. Współczesne teorie socjologiczne. Współczesna teoria społeczna 
Studenci posiadają wiedzę z przedmiotów: wstęp do socjologii; współczesne teorie socjologiczne 
 



 

 

  

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 – ma ogólna wiedzę o procesach 
zmian struktur i instytucji społecznych 
wpływających na funkcjonowanie wiedzy 
W_02 - ma rozbudowaną wiedzę na temat 
złożoności współczesnego społeczeństwa 
opartego na wiedzy 

Umiejętności: 
U_01 – student potrafi wykorzystać 
teoretyczna wiedzę z dziedziny 
socjologii do analizy i interpretacji 
świadomości społecznej 
U_02  potrafi w sposób pogłębiony 
analizować zjawiska społeczne o 
przyczynach i implikacjach 
konkretnych zjawisk i procesów 
społecznych oraz formułować własne 
pytania badawcze dotyczące różnych 
koncepcji wiedzy 

Kompetencje: 
K_01 –  jest gotów do aktywnego 
działania, inspirowania, 
opracowania i realizacji projektów 
społecznych  podejmowanych przez 
różne organizacje edukacyjne 
K_02 -  uznania znaczenia socjologii 
wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów społecznych 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W_01; W_02; U_01; U_02; K_01;  – zaliczenie pisemne  na podstawie listy zagadnień   

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Lista ocen z zagadnień egzaminacyjnych 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Zaliczenie pisemne składa się z dwóch części. 
Pierwsza : obejmuje odpowiedzi na pytania związane z problemami omawianymi na wykładach. 
Druga : dotyczy sprawdzenia znajomości koncepcji naukowych i ich interpretacji  na wykładach i ćwiczeniach problematyką 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa:    
1. Ziółkowski M., Wiedza, jednostka społeczeństwo. Zarys koncepcji socjologii wiedzy, Wyd. PWN,  Warszawa 1989. 
2. Losee J., Wprowadzenie do filozofii nauki, Wyd. Pruszyński i S-ka,  Warszawa 2001. 
3. Elias N., Społeczeństwo jednostek, Biblioteka Socjologiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Touraine A., Samotworzenie się społeczeństwa, Wyd. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010.  
2. Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009. 
3. Zacher L., (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, Wyd. Poltext, Warszawa 2016. 
4. Giddens A., Stanowienie społeczeństwa, Wyd. ZYSK i S-ka, Poznań 2003. 

UWAGI 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01  
ma ogólna wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji 

społecznych wpływających na funkcjonowanie wiedzy 

KS_W07/P6S_WK 

 

 

2 

W_02 ma rozbudowaną wiedzę na temat złożoności 

współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy 
KS_W08/P6S_WK 

3 

U_01  potrafi wykorzystać teoretyczna wiedzę z dziedziny socjologii 

do analizy i interpretacji  zjawisk i procesów społecznych  
KS_U01/P6S_UW 

2 

U_02  potrafi w sposób pogłębiony analizować zjawiska społeczne 

o przyczynach i implikacjach konkretnych zjawisk i procesów 

społecznych oraz formułować własne pytania badawcze i je 

weryfikować 

KS_U05/P6S_UW 2 

K_01  jest gotów do aktywnego działania, inspirowania, 

opracowania i realizacji projektów społecznych  

podejmowanych przez różne organizacje i instytucje  jak i 

odbiorcami spoza grona specjalistów 

 

KS_K03/P6S_KO 1 

K_02  

uznania znaczenia socjologii wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów społecznych 

KS_S01/P6S_KK 3 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

125 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Ruchy społeczne ECTS 5 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Social movements 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L-14 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Celem zajęć jest zaprezentowanie typologii ruchów społecznych oraz przedstawienie odpowiednich egzemplifikacji w 
perspektywie historycznej (diachronicznej) i synchronicznej. Na zajęciach omówione zostaną także krótkofalowe i 
długofalowe skutki działań wybranych ruchów społecznych 
Tematyka wykładów: biopsychiczne podstawy zachowań społecznych; pojęcie zmiany społecznej; proces kierunkowy 
(tendencja i trend) a ewolucja społeczna; pojęcie postępu społecznego; pojęcie transformacji ustrojowej (systemowej); 
pojęcie tranzycji politycznej; radykalna zmiana społeczna – reakcja fundamentalistyczna i pragmatyczna; klasyfikacja 
zachowań zbiorowych. Typologia ruchów społecznych: ruchy ekspresywne, reformatorskie, radykalne,  rewolucyjne, 
świeckie i religijne, stare i nowe ruchy społeczne, ruchy innowacyjne i konserwatywne, ruchy globalne i lokalne. 
Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk rewolucyjnych. Ruchy rewolucyjne; typy regulacji działań rewolucyjnych: 
charakterystyka ogólna; determinanty sytuacyjne w rozwoju regulacji typu realistycznego i idealistycznego; pojęcie święta 
rewolucji; terror rewolucyjny jako przejaw regulacji typu idealistycznego; sytuacja powstańcza, rewolucja a powstanie. 
Tematyka ćwiczeń: Analiza przykładów: millenaryzm, tzw. nowe ruchy religijne, pacyfizm, populizm, globaliści i 
alterglobaliści, ruchy ekologiczne (zieloni), feminizm. 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład; 30 godzin   
b) ćwiczenia, 30 godzin   

Metody dydaktyczne: 
Wykład. Konwersatoryjna forma kontaktu ze studentami; analiza prezentowanych typów ruchów społecznych, egzegeza 
tekstów źródłowych 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makrostruktur społecznych oraz mechanizmów zmiany społecznej 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01  Student/ka  ma pogłębioną wiedzę 
w obszarze socjologii zmiany społecznej i 
socjologii ruchów społecznych 
W_02  Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą 
współczesnych form zachowań zbiorowych, 
dynamiki i genezy oraz implikacji zmian 
społecznych 

Umiejętności: 
U_01  Potrafi wiedzę na temat 
zachowań zbiorowych  do analizy i 
interpretacji zjawisk społecznych 
U_02   Potrafi w pogłębiony sposób 
formułować pytania badawcze 
odnośnie do zachowań zbiorowych 

Kompetencje: 
K_01 Student/ka jest gotów/a 
uznania wartości wiedzy tyczącej 
zachowań zbiorowych 
K_02  Student/ka jest gotów/a do 
aktywnego uczestnictwa w realizacji 
projektów społecznych 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Prace pisemne studentów, egzamin pisemny (W_01, W_02, U_01, U_02,  K_01, K_02) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne studentów, lista pytań egzaminacyjnych 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Egzamin pisemny, prace pisemne 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa:  
1. P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków 2002, passim; 
2. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005; 
3. C. Offe, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu  socjologii polityki, wyb. 
i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, ss. 226-233. 
4. A. Touraine, Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu  socjologii polityki, wyb. i oprac. J. 



 

 

  

Szczupaczyński, Warszawa 1995, ss. 212-225.  
5. Th. Skocpol, Francja, Rosja, Chiny: Strukturalna analiza rewolucji społecznych, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu  socjologii polityki, op. 
cit., ss. 247-258; T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010;  
6. D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009. 
 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. E. Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996, s. 237-251;  
2. J.C. Davies, Przyczynek do teorii rewolucji, [w:] Elementy teorii socjologicznych, wyb. i oprac. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania,  
3. J. Szacki, Warszawa 1975, s. 389-411;  
4. Ch. Tilly, Rewolucja i rebelia, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wyb. i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, ss. 
234-246; 
5.P. Pacewicz, Pomiędzy myślą  a  rzeczywistością. Rewolucja społeczna jako zjawisko psychologiczne, Wrocław 1983, s. 44-51, 61-273;  
6. J. Topolski, Mit rewolucji w historiografii, [w:] J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1998, ss. 219-233; 
7. R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994 (2006), passim. J. Topolski, Wolność i przymus w tworzeniu historii, Warszawa 1990;  
8. N. Davies, Powstanie 44, Kraków 2004, passim; 
9. J. Topolski, Mit historiograficzny w praktyce narracyjnej. Analiza mitu walk powstańczych w Polsce, [w:] J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice 
narracji historycznej, Warszawa 1998, ss. 278-293. 
10. S.P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 13-40, 41-116, 117-167; E. Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii 
radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996, s. 77-110; Z. Brzeziński, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż 1990, s. 199-238, 
241-270; H. Olszewski, Idee i ruchy społeczne XX w., Poznań 2010. 

UWAGI 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W01 Student/ka  ma pogłębioną wiedzę w obszarze socjologii 

zmiany społecznej i socjologii ruchów społecznych 

KS_W01/P6S_WG 2 

W02 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą współczesnych form 

zachowań zbiorowych, dynamiki i genezy oraz implikacji 

zmian społecznych 

KS_W07/P6S_WK 

KS_W08/P6S_WK 

2,2 

U01 Potrafi wiedzę na temat zachowań zbiorowych  do analizy i 

interpretacji zjawisk społecznych   

KS_U01/P6S_UW 2 

U02 Potrafi w pogłębiony sposób formułować pytania 

badawcze odnośnie do zachowań zbiorowych  

KS_U05/P6S_UW 2 

K01 Student/ka jest gotów/a uznania wartości wiedzy tyczącej 

zachowań zbiorowych  

KS_S01/P6S_KK 3 

K02 Student/ka jest gotów/a do aktywnego uczestnictwa w 

realizacji projektów społecznych  

KS_S03/P6S_KO 1 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

125 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Sociological English Language II ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Sociological English Language II 

Zajęcia dla kierunku studiów:   

  

Język wykładowy: Język angielski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 

  x semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L-15 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów umiejętności posługiwania się podstawowym słownictwem 
socjologicznym w języku angielskim oraz umiejętności przygotowywania krótkich wystąpień o tematyce socjologicznej w 
języku angielskim. Proponowane tematy zajęć: 

1. Aging and the elderly 
2. Social stratification,  
3. Economy and work 
4. Politics, Government and the Military 
5. Family 
6. Religion 
7. Education 
8. Health and medicine 
9. Population and urbanization 
10. Environment and society 
11. Collective behaviour and social movements 
12. Social change and modernity  

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Ćwiczenia                                                       liczba godzin      30  

  

Metody dydaktyczne:  Prezentacja, rozwiązywanie problemu, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusja 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 

Zaliczony Lektorat z języka angielskiego (lub matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym) 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 

W_ 01 - Ma pogłębioną wiedzę o 

wybranych subdyscyplinach w 
socjologii, obejmującą pojęcia, metody 
i koncepcje  
 

Umiejętności: 

U_01 – potrafi przygotować 
rozbudowaną pracę pisemną i 
wypowiedź ustną dotyczącą 
zagadnień społecznych w oparciu 
o literaturę obcojęzyczną  
U_02 – potrafi porozumiewać się 
w języku obcym - poziom B2+ oraz 
w wyższym stopniu w zakresie 
terminologii socjologicznej  

 

 

Kompetencje: 

K_01 – student jest gotów do 
systematycznego 
aktualizowania swojej wiedzy 
oraz rozwijania i doskonalenia 
swoich kompetencji 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

poprawność językowa wypowiedzi studenta (obserwacja w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań pisemnych 
podczas zajęć, obserwacja w trakcie dyskusji, ocena z prezentacji, ocena z testu zaliczeniowego 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne wykonane na zajęciach, test zaliczeniowy, prezentacja 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Ocena przygotowania do zajęć – sprawdzian pisemny na początku każdych zajęć – 10% 

Ocena z prezentacji wygłoszonej na zajęciach – 45% 



Test zaliczeniowy – 45% 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 

1) Macionis J. J. , Benokraitis N. V. (ed.) (2007), Seeing ourselves. Classic, Contemporary, and Cross-Cultural Readings in 

Sociology, Pearson, Prentice Hall 

Literatura uzupełniająca:  

1) Wielki słownik angielsko-polski, polsko-angielski PWN Oxford, PWN, Warszawa 2011. 

2) Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary, PWN, Warszawa 2009. 

3) Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge University Press 2006. 

4) MacAndrew R., Martinez R., Taboos and Issues, Thomson-Heinle, 2002. 

5) M. McCarthy, F. O’Dell, Academic vocabulary in use, Cambridge University Press, 2014. 

wybrane artykuły z prasy brytyjskiej i amerykańskiej 
 
 

 

UWAGI 

 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o  wybranych subdyscyplinach 

w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i koncepcje

  

 

KS_W02/PS_WG 2 

U_01 
Potrafi przygotować rozbudowaną pracę pisemną  i 

wypowiedź ustną dotyczącą zagadnień społecznych w 

oparciu o literaturę obcojęzyczną    

 

KS_U10/P6SUK 3 

U_02 
Potrafi porozumiewać się w języku obcym - poziom 

B2+ oraz w wyższym stopniu w zakresie terminologii 

socjologicznej  

 

KS_U09/P6S_UK 3 

K_01 Jest gotów do systematycznego aktualizowania 

swojej wiedzy oraz rozwijania i doskonalenia swoich 

kompetencji  

KS_S05/P6S_KR 2 

    

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6  ECTS 



 

 

 

Nazwa zajęć:  Współczesne oblicza lokalności ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Contemporary Images of Local Communities 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x  stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 
Numer semestru:2                         semestr  zimowy 

 x  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L-16 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Współczesne oblicza lokalności to przedmiot kształcenia specjalistycznego na kierunku socjologia. Celem jest przekaz  
podstawowej wiedzy o głównych orientacjach teoretycznych w badaniu społeczności lokalnych, siatki pojęciowej 
umożliwiającej samodzielne studiowanie literatury przedmiotu oraz konceptualizację problemów badawczych.  Omówienie 
przemian społeczności lokalnych w społeczeństwach rozwiniętych. Poznanie genezy i specyfiki community studies jako 
specyficznej metody badawczej w socjologii, możliwości aplikacji wyników badań nad funkcjonowaniem i przemianami 
społeczności lokalnych w demokratycznym porządku społecznym. W ramach kursu studenci poznają procesy integracji i 
dezintegracji społecznej obserwowane na poziomie mezzospołecznym w ujęciu porównawczym,  programy rozwojowe 
kierowane obecnie do społeczności lokalnych w Polsce.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin: a) wykład ;  liczba godzin 20;   

Metody dydaktyczne: Wykład z elementami prezentacji multimedialnej.   

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o  
wybranych subdyscyplinach w socjologii, 
obejmującą pojęcia, metody i koncepcje 
W_02 Student ma rozszerzoną wiedzę o 
relacjach między różnych rodzajami 
struktur społecznych 
 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi w sposób 
pogłębiony analizować zjawiska 
społeczne, formułować własne pytania 
badawcze i je weryfikować   

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do uznania 
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów społecznych  

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Egzamin ustny 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Lista pytań i zagadnień 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Wynik egzaminu = 100% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Herudziński T., Swacha P.  (red. nauk), Społeczności lokalne - konteksty przemian i innowacje, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018. 
2. Kurczewska J. ,(red.) Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2008. 
3. Kurczewska J., (red.) Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006. 
4. Cnan Ram A., Carl Milofsky (red.) Handbook of Community Movements and Local Organizations, Springer Science 2008. 
5. Herudziński T., Społeczności lokalne jako przedmiot analizy socjologicznej w: „Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności” (red. nauk.) T. Herudziński i 
P. Swacha, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 5-15 
6.  Poczykowski R. Lokalny wymiar pamięci,  Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010. 
7.  Podedworna H., Aktywizacja, partycypacja, współpraca: blaski i cienie.  „Acta Universitaties Lodziensis, „Folia Sociologica” 44/2013, s. 11-24. 

UWAGI 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 
studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*

) 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o  wybranych 
subdyscyplinach w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i 
koncepcje 

KS_W02/P6S_WG 2 

W_02 Student ma rozszerzoną wiedzę o relacjach między różnych 
rodzajami struktur społecznych 

KS_W09/P6S_WK 2 

U_01 Student potrafi w sposób pogłębiony analizować zjawiska 
społeczne, formułować własne pytania badawcze i je 
weryfikować   

KS_U05/P6S_UW 2 

K_01 Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu problemów społecznych 

KS_S01/P6S_KK 2 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,4 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Globalne procesy społeczne ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Global Social Processes 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 3 x semestr  zimowy 

  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-02Z-17 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu globalnych problemów społecznych. W 
trakcie zajęć zostanie przedstawione studentom znaczenie procesów globalnych, ich rodzaje i dynamika. Szczegółowo 
zostanie omówiony wpływ procesów globalnych na społeczeństwo polskie. Podczas zajęć zostaną podjęte następujące 
tematy: Pojęcie i  teorie globalizacji.   Badacze globalizacji. Światowy zasięg integracji gospodarczej.   Dominacja wielkich 
korporacji.   Północ-Południe, dysproporcje rozwojowe.   Zmniejszenie się roli  państw narodowych  i  granic w wyniku 
globalizacji. Przemiany cech narodowych i tożsamości jednostkowych i grupowych. Globalizm, regionalizm, lokalizm. 
Znaczenie wielkich metropolii.  Antyglobaliści i alterglobaliści. 
 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład;  liczba godzin 30;   
b) ćwiczenia;  liczba godzin 30;   

Metody dydaktyczne: 
Wykład z elementami dyskusji 
Analiza i interpretacja tekstów źródłowych 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W01 – student zna i rozumie czynniki, jakie 

tkwią u podstaw procesów globalizacyjnych, 

W02 - student zna i rozumie jakie zmiany 

wywołują procesy globalizacji w wymiarze 

lokalnym i ponadlokalnym 

 

Umiejętności: 
U01 – student potrafi wykorzystać 

wiedzę socjologiczną do analizy i 

wyjaśniania procesów globalizacji, 

 
 

Kompetencje: 
K01 - student jest gotów do krytycznej 

analizy zjawisk wywołanych 

globalizacją w różnych obszarach 

życia społecznego, 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena z egzaminu pisemnego i ocena kolokwiów realizowanych w trakcie zajęć (w01, w02, u01, k01) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Archiwizacja zaliczenia pisemnego 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Wynik egzaminu pisemnego – 50% 

Średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów – 50% 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Literatura

 
podstawowa:  

1. Misiak W., Globalizacja - więcej niż podręcznik. Społeczeństwa - kultura -polityka. Z perspektywy nowej struktury ładu światowego. Wydanie 2 zaktual, 
Warszawa, 2009 

2. Bauman Z.  , Globalizacja, PIW, 2000 
3. Beck U.,  Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna, Warszawa 2009 

4. Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Eidos, Kraków 2008 
5. Morawski W., Konfiguracje globalne, Warszawa 2010 
6. Wiench, P., Fundamentalizm i radykalizacja. O społecznej naturze zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i porządku demokratycznego w: Ryzyko - 

między kulturą strachu a kalkulowaną niepewnością red: Kampka Franciszek, Połeć Wojciech, Stobińska Katarzyna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 
2011 

http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Kampka+Franciszek+%28red.%29&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Po%B3e%E6+Wojciech+%28red.%29&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Stobi%F1ska+Katarzyna+%28red.%29&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?search=Wydawnictwo+SGGW&t=3&c_id=-1


 

 

  

Literatura uzupełniająca 

1. Beyer P., Religia i globalizacja, NOMOS, 2005 
2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2004 

3. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007 
4. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2006 
5. Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2004 
6. Stiglitz J. E., Globalizacja, Wydawnictwo Znak, 2005 

 

UWAGI 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

Wiedza – w01 student zna i rozumie czynniki, jakie tkwią u podstaw 

procesów globalizacyjnych, 

 

KS_W08/P6S_WK 3 

Wiedza – w02 student zna i rozumie jakie zmiany wywołują procesy 

globalizacji w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym 

KS_W07/P6S_WK 2 

Umiejętności – 

u01 

student potrafi wykorzystać wiedzę socjologiczną do 

analizy i wyjaśniania procesów globalizacji, 

KS_U01/P6S_WK 1 

Kompetencje – 

k01 

student jest gotów do krytycznej analizy zjawisk 

wywołanych globalizacją w różnych obszarach życia 

społecznego,  

KS_S01/P6S_WK 2 

    

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

100 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  
Seminarium magisterskie I ECTS 2 

Nazwa zajęć w  j. angielskim: Masters Seminar 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x  obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 3 x  semestr  zimowy 

semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-02Z-18 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: 
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego zaprojektowania, konceptualizacji, operacjonalizacji i 
realizacji projektu badawczego, o charakterze teoretycznym lub empirycznym, który będzie podstawą pracy magisterskiej.  
Napisanie pracy.   
 
Opis przedmiotu: 
Omówienie formalnych wymogów związanych z pracą magisterską, zasady kontroli systemem antyplagiat. 
Praca nad przygotowaniem przypisów i zapisów bibliograficznych (ćwiczenia praktyczne) oraz konstruowaniem planu pracy 
Dyskusja seminaryjna z magistrantami na temat zainteresowań, planów, potencjalnych  tematów, ustalanie lektur i 
tematów wystąpień. 
Wystąpienia seminarzystów na podstawie literatury przedmiotu 
Wstępne tematy i plany prac, prezentacja, omówienie i dyskusja.   
Praca nad strukturą I rozdziału pracy magisterskiej, plany, zawartość, zakres wykorzystanej literatury 
Prezentacja pierwszych wersji pierwszych rozdziałów pracy przez studentów, dyskusja i krytyka 
Praca nad strukturą rozdziału metodologicznego pracy. Wstępny wybór metod i narzędzi badawczych. 
Prezentacja poprawionych rozdziałów i zaliczenie semestru 
 
 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: a) Ćwiczenia ;  liczba godzin  30;    

Metody dydaktyczne: 
Przygotowywanie wystąpień seminaryjnych, prezentacja referatów, dyskusja i krytyczna ocena prezentowanych 
materiałów. Indywidualne konsultacje ze studentami. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Brak 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student zna wybrane metody i 

techniki prowadzenia badań 
socjologicznych 

W_02 Student wie jak interpretować i 
wykorzystywać wyniki badań 
socjologicznych 

 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi przedstawiać 

oraz oceniać opinie i poglądy 
odnoszące się do różnorodnych 
problemów społecznych 

U_02 Student potrafi przygotować 
pracę pisemną oraz wypowiedź 
ustną odnoszącą się do 
zagadnień społecznych w 
oparciu o aktualną literaturę 
polskojęzyczną oraz 
obcojęzyczną 

 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 

podjęcia działań służących 
uaktualnianiu wiedzy i 
doskonaleniu kompetencji 
komunikacyjnych 
umożliwiających 
prezentowanie założonych 
celów badawczych 

K_02 Student jest gotów do oceny 
zgodności podejmowanych 
działań z zasadami etyki oraz 
rozstrzygania etycznych 
dylematów przed jakimi staje 
badacz problematyki 
społecznej 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

prezentacja założeń teoretycznych i rozdziału teoretycznego pracy  

prezentacja rozdziału metodologicznego pracy, wybór metody i techniki,   

wystąpienia na seminariach, 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna wybrane metody i techniki prowadzenia badań 
socjologicznych 

 

KS_W03/P6S_WG 3 

W_02 Student wie jak interpretować i wykorzystywać wyniki 
badań socjologicznych 
 

KS_W10/P6S_WK 3 

U_01 Student potrafi przedstawiać oraz oceniać opinie i poglądy 
odnoszące się do różnorodnych problemów społecznych 
 

KS_U07/P6S_UK 2 

U_02 Student potrafi przygotować pracę pisemną ora 
wypowiedź ustną odnoszącą się do zagadnień społecznych 

w oparciu o aktualną literaturę polskojęzyczną oraz 
obcojęzyczną 

 

KS_U08/P6S_UK 2 

K_01 Student jest gotów do podjęcia działań służących 
uaktualnianiu wiedzy i doskonaleniu kompetencji 
komunikacyjnych umożliwiających prezentowanie 
założonych celów badawczych 

 

KS_K05/P6S_KR 1 

K_02 Student jest gotów do oceny zgodności podejmowanych 
działań z zasadami etyki oraz rozstrzygania etycznych 
dylematów przed jakimi staje badacz problematyki 
społecznej 

 

KS_K06/P6S_KK 3 

 

 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Przechowywana przez promotora informacja o uzyskanych zaliczeniach w poszczególnych semestrach, listy obecności   oraz 
poszczególne partie tekstu pracy.    

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Referaty, opracowane narzędzia badawcze,  obecność na seminariach, wygłaszanie referatów, przygotowywanie kolejnych 
partii tekstu pracy 

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Nie przewiduje się korzystania z poradników, jak pisać prace magisterskie.  

Student musi przestudiować literaturę przedmiotu, powiązaną z tematyką pracy, którą ustala, uzgadnia i konsultuje z promotorem 
Wykorzystywane w socjologii podręczniki z zakresu metodologii badań społecznych. 
 

UWAGI 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Teorie i praktyka współczesnych demokracji ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Theories and practice of modern democracies 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 4  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-02L-19 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną dyskusją na temat demokracji oraz podstawowymi pojęciami 
związanymi z demokracją.  
Tematyka zajęć:   1. definiowanie demokracji; 2. podstawowe pojęcia demokracji; 3. ewolucja pojęcia demokracja i jej 
historyczno-społeczne uwarunkowania; 4. demokracja bezpośrednia i przedstawicielska; 5. ustrój demokratyczny; 6. kultura 
demokratyczna 7. demokracja współczesna – jej uwarunkowania i zmiany, konkurencyjne  interpretacje demokracji 
liberalnej; fale demokratyzacji, demokracja w Polsce. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład;  liczba godzin 30;   
b) ćwiczenia, liczba godzin 30;   

Metody dydaktyczne: Wykład interaktywny z wykorzystaniem multimediów, praca w grupach, dyskusja, praca z tekstem, debata oksfordzka. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student zna główne stanowiska i 
tematy współczesnej dyskusji na temat 
demokracji.  
W_02 Student ma wiedzę na temat 
socjologicznych koncepcji i badań 
dotyczących demokracji 
 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi analizować i 
interpretować aktualne zjawiska 
dotyczące demokracji. 
U_02 Student potrafi formułować i 
przedstawiać opinie oraz 
argumentować na rzecz danego 
stanowiska 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do ciągłej 
aktualizacji wiedzy na temat 
różnorodnych koncepcji demokracji 
i ich społecznych  kulturowych i 
historycznych uwarunkowań 
K_02 Student jest gotów do 
podejmowania działań mających na 
celu kształtowanie postaw 
prodemokratycznych  

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Egzamin pisemny, zaliczenie lektur, udział w debacie oksfordzkiej 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemne prace studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Egzamin pisemny 50%, zaliczenie lektur 10%, aktywność na zajęciach 20%, udział w debacie oksfordzkiej 20% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1. J. Barlett, Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację i jak ją możemy ocalić, Warszawa 2019.  
2. R. Dahl, O demokracji, Kraków 2000. 
3. D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010. 
4. G. Sartori Giovanni, Teoria demokracji, Warszawa 1994. 
5. M. Król, Jaka demokracja, Warszawa 2017. 
6. J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, Warszawa 2019. 

Literatura uzupełniająca:  
1. J. Grygieńć, Demokracja na rozdrożu, Kraków 2017. 
2. A. Kampka,  Normatywna funkcja retoryki w demokracji, w: Normy komunikacji: między retoryką a językiem,  red. J. Partyka, Warszawa 2017, s. 11-25. 
3. A. Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Warszawa 2014. 
4. A. Levistsky, D. Ziblatt, Tak umierają demokracje, Warszawa 2018. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01  Student zna główne stanowiska i tematy współczesnej dyskusji na 

temat demokracji.  

KS_W06/ P6S_WK 3 

W_02 Student ma wiedzę na temat socjologicznych koncepcji i badań 

dotyczących demokracji 

KS_W10/ P6S_WK 1 

U_01 Student potrafi analizować i interpretować aktualne zjawiska 

dotyczące demokracji. 

KS_U04/ P6S_UW 2 

U_02  Student potrafi formułować i przedstawiać opinie oraz 

argumentować na rzecz danego stanowiska 

KS_U08/ P6S_UK 3 

K_01  Student jest gotów do ciągłej aktualizacji wiedzy na temat 

różnorodnych koncepcji demokracji i ich społecznych  kulturowych 

i historycznych uwarunkowań. 

KS_S05/ P6S_KR 3 

K_02 Student jest gotów do podejmowania działań mających na celu 

kształtowanie postaw prodemokratycznych 

KS_S04/ P6S_KO 2 

 

 

5. K. Morawski, Dyskurs. Hegemonia. Demokracja, Warszawa 2016. 

6. P. Swacha,  Demokracja w działaniu? Kapitał społeczny i zaufanie w Polsce na początku XXI wieku w świetle badań sondażowych,  „Studia 

Politologiczne” 2018, Vol. 47, s. 285-298. 
7. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka, M. Król, Warszawa 2005.  

UWAGI 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

100 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Socjologia ekonomiczna ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Economic sociology 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 4   semestr  zimowy 
 X semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-02L-20 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

      Celem kursu jest wprowadzenie do socjologicznej analizy zjawisk ekonomicznych. Zadaniem kursu jest przedstawienie 

możliwości i rozwijanie umiejętności zastosowania analiz socjologicznych do opisu i wyjaśniania zjawisk ekonomicznych 

       Przedmiot socjologia ekonomiczna należy do grupy przedmiotów kierunkowych. Celem przedmiotu jest wprowadzenie do 

socjologicznej analizy zjawisk ekonomicznych – dokonanie przeglądu różnych alternatywnych i komplementarnych względem 

siebie koncepcji teoretycznych, wskazanie podstawowych różnic w podejściach teoretycznych socjologii i ekonomii; 

przedstawienie możliwości i  rozwijanie umiejętności wykorzystania analiz socjologicznych do opisu i wyjaśniania zjawisk 

ekonomicznych. Tematyka wykładów obejmuje kluczowe teoretyczne zagadnienia podejmowane w  ramach socjologii 

ekonomicznej. W trakcie ćwiczeń zagadnienia te analizowane są w oparciu o źródłowe teksty. Wiedza ta odnoszona jest na 

ćwiczeniach także do praktyki życia codziennego i indywidualnych doświadczeń studentów. 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a)         Wykład                 liczba godzin   30 
b)          Ćwiczenia             liczba godzin  30 

 

Metody dydaktyczne: 

1. prezentacja, analiza i interpretacja koncepcji teoretycznych (wykład) 

2. analiza i interpretacja tekstów źródłowych 

3. indywidualne opracowania dot. wybranych zagadnień z dziedziny socjologii  ekonomicznej 

4. prezentacje multimedialne 

5. gry symulacyjne 

6. Case study 

8. Debata oksfordzka 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
  W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o  

wybranych subdyscyplinach w 

socjologii, obejmującą pojęcia, 

metody i koncepcje 

W_02 Student ma rozbudowaną wiedzę na 

temat złożoności współczesnego 

społeczeństwa i dynamiki 

zachodzących w nim zmian 

 

Umiejętności: 
  U_01 Student potrafi w oparciu o 

źródła przygotować 

rozbudowaną pracę pisemną i 

ustną dotyczącą zagadnień 

społecznych w języku polskim   

U_02 Student potrafi prowadzić 

debatę – przedstawiać i oceniać 

różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich 

 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotowy do 

rozumienia metodologicznych 

problemów socjologii i jej 

poznawczych ograniczeń 

K_02 Student jest gotowy 

systematycznego 

aktualizowania swojej wiedzy 

oraz rozwijania i doskonalenia 

swoich kompetencji 

 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena z egzaminu pisemnego  (W_01, W_02, K_01) 

ocena indywidualnie przygotowanej pracy pisemnej – eseju ( W_01, W_02, U_01, K_01, K_02) 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć ( W_01, W_02, U_01, U-02,K_02) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Treść pytań egzaminacyjnych wraz z kryteriami oceny, prace pisemne, prezentacje multimedialne 



 

 

  

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

ocena z egzaminu pisemnego (50%) 

łączna ocena pracy pisemnej, kolokwium oraz wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć (50%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1. W. Morawski Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2012 
2. J. Gardawski,  L. Gilejko, J. Siewierski,  R. Towalski, Socjologia gospodarki, PWN, Warszawa 2008 

 

Lektura uzupełniająca:  

1. M. Fedorowicz Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenia zmiany ustrojowej po komunizmie, Wyd. IFiS PAN, 2004 
2. F. Fukujama Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, 1987 
3. F. Fukujama Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, Poznań 2005 
4. L. Gilejko Społeczeństwo i gospodarka, Warszawa, 2005 
5. L. E. Harrison, S. Huntington Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczny, Poznań Kraków, 2004 
6. W. Morawski Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo, gospodarka, polityka, PWN Warszawa 1998 
7. E. Paprzycka, D. Orlik, Czy wygląd ma znaczenie? Kapitał seksualny a sukces rekrutacyjny w opiniach kobiet i mężczyzn, Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Sociologica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, nr 55, 2015, s. 5-21 dostępny on-line 
8. W. Połeć Romowie na Słowacji. Marginalizacja i postęp. w: E. Nowicka (red.) Romowie o sobie i dla siebie. Nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa : Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2003, strony 127-150. 
J. Tittenbrum Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Warszawa Wydawnictwo 
Zysk i S-ka, 2012 
 

UWAGI 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o  wybranych 

subdyscyplinach w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i 

koncepcje 

KS_W02/ P6S_WG 1 

W_02 Student ma rozbudowaną wiedzę na temat złożoności 

współczesnego społeczeństwa i dynamiki zachodzących w 

nim zmian 

KS_W08/ P6S_WK 3 

U_01 Student potrafi w oparciu o źródła przygotować rozbudowaną 

pracę pisemną i ustną dotyczącą zagadnień społecznych w 

języku polskim   

KS_U06/ P6S_UK 2 

U_02 Student potrafi prowadzić debatę – przedstawiać i oceniać 

różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 

KS_U08/ P6S_UK 2 

K_01 Student jest gotowy do rozumienia metodologicznych 

problemów socjologii i jej poznawczych ograniczeń 

KS_S02/ P6S_KK 2 

K_02 Student jest gotowy systematycznego aktualizowania swojej 

wiedzy oraz rozwijania i doskonalenia swoich kompetencji 

KS_S05/ P6S_KR 1 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

100  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,8  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  
Seminarium magisterskie II ECTS 2 

Nazwa zajęć w  j. angielskim: Masters Seminar 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x  obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 4   semestr  zimowy 

 x semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-02L-21 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cel zajęć: 
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego zaprojektowania, konceptualizacji, operacjonalizacji i 
realizacji projektu badawczego, o charakterze teoretycznym lub empirycznym, który będzie podstawą pracy magisterskiej.  
Napisanie pracy.   
 
Opis zajęć: 
Krytyczna analiza przedstawionych rozdziałów pierwszych. Porządek prezentacji rozdziałów II.  
Prezentacja rozdziałów metodologicznych, narzędzi badawczych, badania pilotażowe, 
Ewaluacja narzędzi badawczych do badań własnych  i dyskusja nad nimi 
Realizacja badań oraz redakcja II rozdziału pracy magisterskiej. Zaliczenie semestru. 
Realizacja badań, Opracowywanie wyników. 
Prezentacja rozdziałów empirycznych pracy. 
Prezentacja pierwszych wersji gotowych prac.  
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: a) Ćwiczenia ;  liczba godzin  30;    

Metody dydaktyczne: 
Przygotowywanie wystąpień seminaryjnych, prezentacja referatów, dyskusja i krytyczna ocena prezentowanych 
materiałów. Indywidualne konsultacje ze studentami. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Brak 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student zna wybrane metody i 

techniki prowadzenia badań 
socjologicznych 

W_02 Student wie jak interpretować i 
wykorzystywać wyniki badań 
socjologicznych 

 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi przedstawiać 

oraz oceniać opinie i poglądy 
odnoszące się do różnorodnych 
problemów społecznych 

U_02 Student potrafi przygotować 
pracę pisemną oraz wypowiedź 
ustną odnoszącą się do 
zagadnień społecznych w 
oparciu o aktualną literaturę 
polskojęzyczną oraz 
obcojęzyczną 

 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 

podjęcia działań służących 
uaktualnianiu wiedzy i 
doskonaleniu kompetencji 
komunikacyjnych 
umożliwiających 
prezentowanie założonych 
celów badawczych 

K_02 Student jest gotów do oceny 
zgodności podejmowanych 
działań z zasadami etyki oraz 
rozstrzygania etycznych 
dylematów przed jakimi staje 
badacz problematyki 
społecznej 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

prezentacja założeń teoretycznych i rozdziału teoretycznego pracy  

prezentacja rozdziału metodologicznego pracy, wybór metody i techniki,   

wystąpienia na seminariach, 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Przechowywana przez promotora informacja o uzyskanych zaliczeniach w poszczególnych semestrach, listy obecności   oraz 
poszczególne partie tekstu pracy.    

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Referaty, opracowane narzędzia badawcze,  obecność na seminariach, wygłaszanie referatów, przygotowywanie kolejnych 
partii tekstu pracy 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna wybrane metody i techniki prowadzenia badań 
socjologicznych 

 

KS_W03/P6S_WG 3 

W_02 Student wie jak interpretować i wykorzystywać wyniki 
badań socjologicznych 
 

KS_W10/P6S_WK 3 

U_01 Student potrafi przedstawiać oraz oceniać opinie i poglądy 
odnoszące się do różnorodnych problemów społecznych 
 

KS_U07/P6S_UK 2 

U_02 Student potrafi przygotować pracę pisemną ora 
wypowiedź ustną odnoszącą się do zagadnień społecznych 

w oparciu o aktualną literaturę polskojęzyczną oraz 
obcojęzyczną 

 

KS_U08/P6S_UK 2 

K_01 Student jest gotów do podjęcia działań służących 
uaktualnianiu wiedzy i doskonaleniu kompetencji 
komunikacyjnych umożliwiających prezentowanie 
założonych celów badawczych 

 

KS_K05/P6S_KR 1 

K_02 Student jest gotów do oceny zgodności podejmowanych 
działań z zasadami etyki oraz rozstrzygania etycznych 
dylematów przed jakimi staje badacz problematyki 
społecznej 

 

KS_K06/P6S_KK 3 

 

 

 

 

 

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Nie przewiduje się korzystania z poradników, jak pisać prace magisterskie.  

Student musi przestudiować literaturę przedmiotu, powiązaną z tematyką pracy, którą ustala, uzgadnia i konsultuje z promotorem 
Wykorzystywane w socjologii podręczniki z zakresu metodologii badań społecznych. 
 

UWAGI 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Zarządzanie projektami ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Project management  

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-23 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Przedmiot o charakterze specjalizacyjnym pogłębiający wiedzę na temat realizacji projektów badawczych. Studenci poznają 

główne rodzaje projektów, ich specyfikę oraz metody dobrej realizacji. Celem jest przygotowanie studentów do takiego 

zaplanowania projektu, w którym projekt badawczy będzie realizowany w sposób jak najbardziej efektywny. 

Studenci wprowadzeni zostają w problematykę właściwego planowania projektu, określania jego celu oraz zakresu, 

odpowiedniego rozdzielenia zadań pomiędzy członków zespołu. Dodatkowo zapoznają się także ze specyfiką zarządzania 

czasem w projekcie, sposobami komunikowania się w zespole projektowym, zarządzaniem ryzykiem. Zamknięciem zajęć będzie 

pokazanie przebiegu monitorowania projektu, jego ewaluacji i zakończenia.   

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Ćwiczenia                   liczba godzin   15h 

 

Metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia: case study; dyskusja; analiza i interpretacja tekstów źródłowych; rozwiązywanie problemów; prezentacje 

multimedialne; e-learning; konsultacje 

 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
  W_01 - Student pogłębia wiedzę o terminy i 

pojęcia związane z zarządzaniem projektami 

Umiejętności: 
  U_01 - Student umie przedstawić 

własną propozycję rozwiązania 

problemu związanego z zarządzaniem 

projektami 

U_02 - Student prowadzić debatę – 

przedstawiać i oceniać różne opinie 

i stanowiska oraz dyskutować o nich 

 

Kompetencje: 
K_01 –Student posiada kompetencje 

do aktywnego działania – 

inspirowania, opracowywania i 

realizacji projektów społecznych 

K_02 - Student posiada kompetencje 

do uczestnictwa w inicjatywach 

podejmowanych przez różne 

organizacje i instytucje oraz działania 

w sposób przedsiębiorczy 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach   (01; 02; 03) +  praca przy projekcie (04; 05) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

 

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (30%); praca zaliczeniowa (70%) 

 

Miejsce realizacji zajęć: Sala  Dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1) M. Trocki, Nowoczesne Zarządzanie Projektami, Warszawa 2012. 
2) R.K. Wysocki, R. McGary, Efektywne zarządzanie projektami, Gliwice 2005, s. 145-165, s. 179-185. 
3) S. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Poznań 2015, s. 147-185. 
4) B. Wróbel, Rola komunikacji w zarządzaniu projektami, w: „Zarządzanie Publiczne”  3/2007. 

 



  

Lektura uzupełniająca:  

1) T. Kopczyński, Społeczny aspekt w zarządzaniu projektami, „Marketing i Rynek” 5/2014, 
T. Janicki, W. Popławski, Dysfunkcje projektów unijnych na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim, „Studia Ekonomiczne” 

283/2016. 
 

UWAGI 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student pogłębia wiedzę o terminy i pojęcia związane 

z zarządzaniem projektami 

KS_W02/ P6S_WG 2 

U_01 Student umie przedstawić własną propozycję 

rozwiązania problemu związanego z zarządzaniem 

projektami 

KS_U02/ P6S_UW 3 

U_02 Student prowadzić debatę – przedstawiać i oceniać 

różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 

KS_U08/ P6S_UK 3 

K_01 Student posiada kompetencje do aktywnego działania 

– inspirowania, opracowania i realizacji projektów 

społecznych 

KS_S03/ P6S_KO 3 

K_02 Student posiada kompetencje do uczestnictwa w 

inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje 

i instytucje oraz działania w sposób przedsiębiorczy 

 

KS_S04/ P6S_KO 2 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Badania internetu i interntetowe techniki badawcze ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Internet Research and Internet Research Methods 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-24 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: 
Przedmiot wchodzi w skład modułu Badania rynku i opinii. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami badań, które 
można zastosować w odniesieniu do treści zamieszczanych w sieci, a także sposobów korzystania z Internetu i społecznych 
skutków jego zastosowań. 
 
Opis zajęć:  
Socjologia Internetu. Kultura konwergencji, kultura Web 2.0, tworzenie wiedzy w Internecie. Użytkownicy Internetu. Internet a 
nierówności społeczne. Tworzenie tożsamości w Internecie. Charakterystyka grup w Internecie. Społeczeństwo sieci, sieciowa 
gospodarka i polityka. Internet jako sfera publiczna. Internet a nowe ruchy społeczne. Bliskie relacje online. Przemiany więzi 
społecznych i sieci społeczne. Społeczności internetowe. Prospołeczne zachowania online. Aspołeczne zachowania online. 
Reklama i marketing w Internecie. Prowadzenie badań ilościowych i jakościowych online. Tradycyjne metody badań w kontekście 
Internetu. Internetowe narzędzia wspierające badaczy. Etyka badań internetowych 
 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
Wykład, liczba godzin 15 
Ćwiczenia, liczba godzin 15 

Metody dydaktyczne: Analiza tekstów, danych zastanych, prezentacje multimedialne, dyskusja, praca w grupach 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student zna  podstawowe pojęcia, 

metody i koncepcje z zakresu socjologii 

Internetu 

 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi analizować więzi 

społeczne w przestrzeni Internetu 

U_02 student potrafi dobrać metodę 

badawczą do zakładanego celu 

 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do badania 

treści internetowych przy użyciu 

metod jakościowych i ilościowych 

K_02 Student jest gotów do udziału 

w analizach relacji społecznych 

zapośredniczonych przez Internet 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Kolokwium (W_01, U_01), projekt grupowy (U_01, U_03, K_01, K_02) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemne prace studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Aktywność na zajęciach 50%, kolokwium 25%, projekt grupowy 25% 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa : 
 

1) Jemielniak D., Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia Big Data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć,  „Studia 
Socjologiczne”  2018 nr 2, s. 7–29.  

2) Jemielniak D., Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych, „Prakseologia” 2013, nr 154, s. 97-116. 
3) Rodak O., Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna,  „Studia Socjologiczne”, 2017 nr 3, s. 

209–236Turner A., Zieliński M. W., Słomczyński K. M., Google Big Data: charakterystyka i zastosowanie w naukach społecznych,  „Studia Socjologiczne” 

2018 nr 4, s. 49–71  
4) Żulicki R., Potencjał Big Data w badaniach społecznych,  „Studia Socjologiczne” 2017 nr 3, s. 175–207. 



 

 

  

 
Literatura uzupełniająca: 
 

1) Barney D., Społeczeństwo sieci,  Warszawa 2008 
2) Kampka A.,  Persuasive functions of photo galleries on information websites, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” nr 5(43) 2017, s. 79-91 
3) Kampka A., Kumpel, mentor czy urzędnik – uczelnie na Facebooku, w: Retoryka wizerunku medialnego (red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K.Molek-

Kozakowska), PTR, Warszawa 2016, s. 297-332. 

4) Nigel G. Fielding N. G, Lee R. M., Blank G. (red.), The SAGE Handbook of Online Research Methods, SAGE, London-New York 2017. 
UWAGI 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna  podstawowe pojęcia, metody i koncepcje z zakresu 

socjologii Internetu 

 

KS_W02/P6S_WG 3 

U_01 Student potrafi analizować relacje i struktury społeczne w przestrzeni 

Internetu 

 

KS_U01/P6S_UW 2 

U_02 student potrafi dobrać metodę badawczą do zakładanego celu 

 
KS_U06/P6S_UK 1 

K_01 Student jest gotów do badania treści internetowych przy użyciu 

metod jakościowych i ilościowych 

 

KS_S01/P6S_KK 2 

K_02 Student jest gotów do udziału w analizach relacji społecznych 

zapośredniczonych przez Internet 

 

KS_S04/P6S_KO 1 

    

    

    

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



s 

Nazwa zajęć:  Badania fokusowe ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Focus group interviews 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-25 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

  Cel zajęć: 

    Kurs Badania fokusowe ma charakter warsztatowy. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zaprojektowania i 

zrealizowania badań z zastosowaniem wywiadu grupowego a także przygotowanie studentów do pracy z wykorzystaniem tej 

metody w obszarze badań marketingowych. Zajęcia zorientowane są także na ćwiczenie kompetencji tzw. miękkich takich jak 

praca zespołowa, zarządzanie czasem, komunikacja w grupie. 

Opis zajęć: 

Kurs Badania fokusowe zorganizowany jest w oparciu o schemat projektowania i realizacji badań fokusowych. Studenci 

zapoznają się na nim z możliwością zastosowania wywiadu grupowego w badaniach socjologicznych i marketingowych, z 

prawidłowościami i błędami stosowania takich badań i podstawowymi ich założeniami oraz aspektami etycznymi. Poznają 

zasady projektowania badań fokusowych, doboru próby do takich badań, generowania i analizy danych z wywiadów 

grupowych. Wiedzę ta stosują w praktyce przygotowując samodzielnie scenariusze fokusów oraz analizując dane z badan 

fokusowych. Podstawową umiejętnością nabytą na zajęciach będzie zaprojektowanie i przeprowadzenie wywiadu 

grupowego. 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a)  Ćwiczenia                    liczba godzin     15  

 

Metody dydaktyczne: 

 -dyskusja, rozwiązywanie problemów 
 -  warsztaty 
 -  praca projektowa 
 -  konsultacje 

 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Metody badań jakościowych, Projekt badawczy 

 
Wiedza z zakresu metod badań społecznych i strategii jakościowych badań. 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
  W_01  Student ma pogłębioną wiedzę w 

zakresie  wybranych metod i technik 

prowadzenia badań socjologicznych 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi planować 

oraz organizować pracę 

indywidualną oraz w zespole 

U_02 Student potrafi współdziałać 

i przyjmować różne role społeczne 

 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 

rozumienia metodologicznych 

problemów socjologii i jej 

poznawczych ograniczeń 

K_02 Student jest gotów do działania 

zgodnego z zasadami etyki i jest 

rozstrzygania etycznych dylematów    

związanych z pracą socjologa   

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena z kolokwium (W_01) 
ocena projektu badań fokusowych (U_01, U_02, K_01, K_02). 



 

 

  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Projekty badań fokusowych, pisemne kolokwia 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

1) ocena z kolokwium 30%  
2) ocena projektu badań fokusowych 70% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
1) Lisek-Michalska J., Daniłowicz P., Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007  
2) Barbour R., Badania fokusowe, W-wa 2011,  
3) Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
4) Maison D.,  Noga-Bogomilski A. (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007. 
5) Gawlik K., Badania fokusowe, w: Badania jakościowe. Podejścia i interpretacje (red. D. Jemielniak), Warszawa 2012, s.129-162. 

 

Lektura uzupełniająca:  

1) Maczmarek M., Olejnik I., Springer A., Badania jakościowe. Metody i zastosowania, Warszawa 2014 
2) Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN Warszawa 2000. 
3) Kvale S., Prowadzenie wywiadów,  PWN, Warszawa 2008.  
4) Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa , 2008. 
5) Flick U., Projektowanie badań jakościowych, W-wa 2010;  
6) Stasik A, Gendżwił A., Projektowanie badania jakościowego, w: D.Jemielniak (red), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1, W-wa 2012, (s. 1-20) 

 

 
 

UWAGI 
Program zajęć przygotowany na podstawie wiedzy i kompetencji prowadzącego zajęcia udokumentowanych certyfikatem ukończenia warsztatów – „Badania fokusowe – 
projektowanie, realizacja, analiza danych.”

 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie  wybranych metod i technik 

prowadzenia badań socjologicznych 

KS_W03/ P6S_WG 3 

U_01 Student potrafi planować oraz organizować pracę indywidualną oraz 

w zespole 

 

KS_U11/ P6S_UO 2 

U_02 Student potrafi współdziałać i przyjmować różne role społeczne 

 

KS_U13/ P6S_UO 2 

K_01 Student jest gotów do rozumienia metodologicznych problemów 

socjologii i jej poznawczych ograniczeń 

 

KS_S02/P6S_KK 3 

K_02  

Student jest gotów do działania zgodnego z zasadami etyki i jest 

rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą socjologa   

KS_S06/ P6S_KR 2 

 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Analiza sieci społecznych ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Social network analysis 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-26 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Głównym celem kursu jest wprowadzenie w problematykę badań prowadzonych z zastosowaniem analizy sieci społecznych. 
Przedstawione zostaną teoretyczne założenia tego narzędzia badawczego, jak i sposoby jego praktycznego zastosowania. 
Teoria strukturalistyczna. Społeczeństwo sieci. Podłoże teoretyczne analizy sieci (teoria grafów, algebra macierzowa). 
Analiza sieciowa w naukach społecznych – podstawowe pojęcia: punkty i węzły; ogniwa, powiązania i połączenia; wzory i 
konfiguracje powiązań; ukierunkowania, odwzajemnianie powiązań; przechodniość powiązań. Zbieranie i przetwarzanie 
danych sieciowych, typy relacji i ich znaczenie w sieci, zjawisko, siłą słabych więzi, „małych światów”, miary centralności i 
prestiżu, spójność sieci, struktura sieci, analiza makro, mezo i mikro, zastosowanie analizy sieci społecznych do badań 
socjologicznych, politologicznych i marketingowych, wprowadzenie do obsługi programów komputerowych – UCInet; 
Netdraw. 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykład   liczba godzin 15 
b) Ćwiczenia   liczba godzin 15 

 

Metody dydaktyczne: Wykład; analiza tekstów 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
brak 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
- ma pogłębioną wiedzę w zakresie 
prowadzenia badań socjologicznych przy 
zastosowaniu analizy sieci społecznych 
- ma wiedzę o sposobach interpretowania i 
wykorzystania wyników analizy sieciowej 

Umiejętności: 
- potrafi interpretować i poprawnie 
wykorzystywać wyniki analizy 
sieciowej 
-  potrafi formułować własne pytania 
badawcze i je weryfikować przy 
zastosowaniu analizy sieci społecznych 

Kompetencje: 
- rozumienie metodologiczne 
problemy analizy sieciowej i jej 
poznawcze ograniczenia 
-  jest gotów do systematycznego 
aktualizowania swojej wiedzy z 
zakresu analizy sieciowej 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Prace pisemne studentów (W_01, W_02, U_01, K_01) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Egzamin pisemny (50%), kolokwium końcowe pisemne – ćwiczenia (50%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
1) Batorski D., Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji, [w:] Środowisko i warsztat ewaluacji, W. Haber A., Szałaj M. (red.), Warszawa 2009. 
2) Jonak Ł., Analiza sieci społecznych i dynamika sieciowa, [w:] Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych, pod red. K. 
Winkowskiej-Nowak, A. Nowaka, A. Rychwalskiej, Warszawa 2007.  
3) Swacha J., Analiza sieci społecznych jako źródło wiedzy o czynnikach ryzyka dla funkcjonowania organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” t. 
2/ 2011. 
Literatura obowiązkowa: 
4)Batorski D. i M. Zdziarski, Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania, Problemy Zarządzania 2009, nr 4. 
5)Swacha J., Analiza sieci społecznych jako źródło wiedzy o czynnikach ryzyka dla funkcjonowania organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” t. 
2/ 2011.  
6)Swacha P., Zastosowanie analizy sieci społecznych w badaniach elit parlamentarnych (na przykładzie eurodeputowanych z Polski), „Przegląd Europejski” 2014, 



 

 

  

nr 2. 
7) Zbieg A., Zastosowanie analizy sieci do oceny struktury organizacji i wyznaczania kierunków jej zmian, „Nauki o Zarzadzaniu” 2015, nr 1. 
8)  Zbieg A., Żak B., Zaręba P, Analiza Sieci w Badaniach Struktury Organizacji, „Nauki o Zarządzaniu” 2014, nr 2. 
 

UWAGI: 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 ma pogłębioną wiedzę w zakresie prowadzenia badań 

socjologicznych przy zastosowaniu analizy sieci społecznych 

KS_W03/P6S_WG 3 

W_02 ma wiedzę o sposobach interpretowania i wykorzystania wyników 

analizy sieciowej 

KS_W10/P6S_WK 2 

U_01 interpretować i poprawnie wykorzystywać wyniki analizy sieciowej  KS_U04/P6S_UW 

 

2 

U_02 potrafi formułować własne pytania badawcze i je weryfikować przy 

zastosowaniu analizy sieci społecznych  

KS_U05/ P6S_UW 1 

K_01 rozumienie metodologiczne problemy analizy sieciowej i jej 

poznawcze ograniczenia 

KS_S02/P6S_KK 

 

2 

K_02 jest gotów do systematycznego aktualizowania swojej wiedzy z 

zakresu analizy sieciowej 

KS_S05/ P6S_KR 2 

    

    

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Badania i analizy zachowań konsumenckich ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Research and analysis of consumer behavior 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-27 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

     Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką badań i analiz zachowań konsumenckich. Ćwiczenia mają na 

celu wprowadzenie do głównych metod i sposobów analizowania zachowań konsumenckich oraz  mają pobudzić do refleksji nad 

zakresem i skutecznością tego typu badań. 

Tematyka zajęć (wykładów i ćwiczeń): 

1. Badania i analizy zachowań konsumenckich: wprowadzenie w problematykę 

2. Podstawowe metody badań w socjologii konsumpcji. 

3. Styl życia a zachowania konsumpcyjne. 

4. Nowe środki konsumpcji. 

5. Media a zachowania konsumpcyjne. 

6. Etnografia konsumpcji. 

7. Problematyka dóbr luksusowych. 

8. Konsumpcja w gospodarstwach o ograniczonych budżetach. 

9. Badania konsumenckie a badania marketingowe. 

10. Strategie oporu konsumenckiego. 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykłady                           liczba godzin  15 
b) Ćwiczenia                        liczba godzin   15  

 

Metody dydaktyczne: 

1. analiza i interpretacja tekstów źródłowych, 
2. dyskusje, grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów, 
3. prezentacje multimedialne 
4. case study 
5. konsultacje 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
-Student ma pogłębioną wiedzę o socjologii 

konsumpcji obejmującą pojęcia, metody i 

koncepcje składające się  na tę 

subdyscyplinę 

-Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie  

wybranych metod i technik prowadzenia 

badań i analiz zachowań konsumenckich 

 

Umiejętności: 
-Student potrafi interpretować i 

poprawnie wykorzystywać wyniki badań 

dotyczących zachowań konsumenckich 

-Student potrafi w sposób pogłębiony 

analizować społeczne zjawisko 

konsumpcjonizmu i konsumpcji, 

formułować własne pytania badawcze i 

je weryfikować. 

 

Kompetencje: 
-Student rozumie metodologiczne 

problemy socjologii konsumpcji i jej 

poznawcze ograniczenia 

-Student jest gotów do  
aktualizowania swojej wiedzy oraz 
kompetencji z zakresu socjologii 
konsumpcji 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

na podstawie „wejściówek”, zadań realizowanych indywidualnie i grupowo przez studentów oraz  przygotowywanych ii 
przedstawianych przez nich na ćwiczeniach prezentacji 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemna i elektroniczna 



 

 

  

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

1. ocena znajomości literatury = 40% 

2. ocena zrealizowanych zadań = 60% 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1. A. Duda, Konsumpcja. Teorie i badania, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2016 
2. Wybrane problemy kultury konsumpcyjnej, red. J. Byczkowska-Ślęzak,  E. Kaczyńska, Olsztyn 2015 (fragmenty) 
3. wybrane teksty z kwartalnika „Konsumpcja i rozwój” z lat 2018-2015 
4. M. Cebula,  Konsumpcja statusowa — między praktyczną świadomością a strategicznym działaniem, Kultura i Społeczeństwo 4/2013 
5. M. Douglas, W obronie zakupów, w: P. Sztompka i M. Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności. Kraków: Znak, 2008, strony 334-356. 
6. A. Duda,  Strategie oporu konsumenckiego - dezercja z rynku czy współpraca?, Kultura i Społeczeństwo 4/2013 
7. G. Ritzer: Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2001. 

Lektura uzupełniająca:  

1. M. Cebula,  Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury?, Studia 
Socjologiczne 2/2013 

2. T. Zalega,  Konsumpcja: determinanty, teorie, modele, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa: 2012 
3. wybrane komunikaty z badań (CBOS, GUS) 
4. J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981  

 
 

UWAGI 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_02 
Student ma pogłębioną wiedzę o socjologii 

konsumpcji obejmującą pojęcia, metody i koncepcje 

składające się  na tę subdyscyplinę 

KS_W02/ P6S_WG 
2 

W_03 
Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie  

wybranych metod i technik prowadzenia badań i 

analiz zachowań konsumenckich 

KS_W03/ P6S_WG 
2 

U_04 
  Student potrafi interpretować i poprawnie 

wykorzystywać wyniki badań dotyczących zachowań 

konsumenckich 

KS_U04/ P6S_UW 
2 

U_05 
    Student potrafi w sposób pogłębiony analizować 

społeczne zjawisko konsumpcjonizmu i konsumpcji, 

formułować własne pytania badawcze i je 

weryfikować. 

KS_U05/ P6S_UW 
2 

S_02 
Student rozumie metodologiczne problemy socjologii 

konsumpcji i jej poznawcze ograniczenia 
KS_S02/ P6S_KK 

1 

S_05 
Student jest gotów do  aktualizowania swojej wiedzy 

oraz kompetencji z zakresu socjologii konsumpcji 
KS_S05/ P6S_KR 

2 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6   ECTS 



 

Nazwa zajęć:  
Strategie pozyskiwania funduszy na badania i 
projekty 

ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Strategies of fundraising for research projects 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr zimowy 

 semestr letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-28 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

     Przedmiot o charakterze praktycznym pogłębiający wiedzę na temat strategii pozyskiwania funduszy na badania i projekty. 

Przedmiot przedstawia główne źródła pozyskiwania funduszy na badania. Przedmiot wprowadza w problematykę projektowania, 

monitorowania i ewaluowania wniosków na badania. W ramach przedmiotu studenci nabywają kompetencje praktyczne 

w zakresie przygotowywania i rozliczania wniosków na badania i projekty.. 

 

Tematyka ćwiczeń: Strategie pozyskiwania funduszy na badania i projekty: wprowadzenie w problematykę. Główne 

źródła funduszy na badania i projekty w Polsce i w Europie. Przykładowe projekty badawcze i ich mocne i słabe strony. 

Struktura wniosków na badania i projekty. Budowanie zespołu badawczego i nawiązywanie kooperacji zewnętrznej. 

Przygotowanie założeń merytorycznych projektu. Przygotowanie harmonogramu projektu. Budowanie kalkulacji 

projektu. Przygotowywanie informacji o wykonawcach wniosku. Przygotowywanie bibliografii wniosku. Problemy 

techniczne kompletowania wniosku badawczego. Sposoby ewaluacji wniosków. Przygotowywanie do realizacji projektu. 

Rozpowszechnianie informacji o projekcie.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a)        Ćwiczenia               liczba godzin   15 

 

Metody dydaktyczne: dyskusje; ćwiczenia praktyczne; praca nad projektem  

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
  W_01 Student posiada wiedzę 

umożliwiającą przygotowanie i realizację 

badań ilościowych i jakościowych; wie jak 

projektować, monitorować i ewaluować 

programy służące rozwiązywaniu problemów 

społecznych. 

 

Umiejętności: 
  U_1 Student potrafi projektować 

badania ilościowe i jakościowe; umie 

projektować, monitorować i ewaluować 

programy służące rozwiązywaniu 

problemów społecznych. 

U_2 Student potrafi planować oraz 

organizować pracę indywidualną oraz w 

zespole w ramach projektów 

badawczych. 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 

aktywnego działania – inspirowania, 

opracowania i realizacji projektów 

społecznych. 

K_02 Student jest gotów do 

uczestnictwa w inicjatywach 

podejmowanych przez różne 

organizacje i instytucje oraz działania 

w sposób przedsiębiorczy. 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

praca zaliczeniowa + aktywność na zajęciach 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

aktywność na zajęciach (30%); praca zaliczeniowa (70%) 

 



 

 

  

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1. M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 [dostępne również w ibuk.pl]; 
2. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003; 
3. M. Hammersley,  P. Atkinson. Metody badań terenowych. Zysk i S-ka. Wydawnictwo, Poznań 2000; 
4. Portal Narodowego Centrum Nauki www.ncn.pl; 

 

Lektura uzupełniająca:  

1. W. Połeć O zasadach pisania prac naukowych. w: M. Makowska. Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,  
Warszawa 2013, strony 55-79. 

2. Portal Fundacji na rzecz Nauki polskiej http://www.fnp.org.pl; 

 

 
 

UWAGI 

 
 
 

http://www.ncn.pl/
http://www.fnp.org.pl/


Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student posiada wiedzę umożliwiającą przygotowanie 

i realizację badań ilościowych i jakościowych; wie jak 

projektować, monitorować i ewaluować programy 

służące rozwiązywaniu problemów społecznych. 

KS_W04/ P6S_WG 1 

U_01 Student potrafi projektować badania ilościowe i 

jakościowe; umie projektować, monitorować i 

ewaluować programy służące rozwiązywaniu 

problemów społecznych. 

KS_U03/P6S_UW 3 

U_02 Student potrafi planować oraz organizować pracę 

indywidualną oraz w zespole w ramach projektów 

badawczych. 

KS_U11/P6S_UO 1 

K_01 Student jest gotów do aktywnego działania – 

inspirowania, opracowania i realizacji projektów 

społecznych. 

KS_S02/P6S_KK 1 

K_02 Student jest gotów do uczestnictwa w inicjatywach 

podejmowanych przez różne organizacje i instytucje 

oraz działania w sposób przedsiębiorczy. 

KS_S04/P6S_KO 3 

 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Debata i dyskurs publiczny ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Debate and Public Discourse 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
X kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-29 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: 
Kurs Debata i dyskurs publiczny jest częścią modułu Dynamika życia publicznego. Celem zajęć jest przedstawienie i analiza 
debaty publicznej jako narzędzia edukacji obywatelskiej oraz formy partycypacji w życiu publicznym. Zajęcia służą także 
kształceniu kompetencji niezbędnych uczestnikom debaty. 
 
Opis zajęć: 
1.  Pojęcie dyskursu publicznego i sfery publicznej, 2. Wymogi dyskusji, 3. Skuteczna argumentacja,  4. Instytucje społeczne 
służące debacie (parlament, media, organizacje społeczne), 5. Przedmioty debaty publicznej (przykłady debat nt. ekologii, 
reformy edukacji, praw mniejszości, polityki historycznej itd.),  6. Uczestnicy debaty (aktorzy indywidualni i zbiorowi), 7. Reguły 
debaty publicznej, 8. Funkcje debaty publicznej, 9. Wymiary dyskursu publicznego  

Formy dydaktyczne, liczba godzin: Ćwiczenia, 15 godzin 

Metody dydaktyczne: Dyskusja, ćwiczenia praktyczne 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student zna reguły debaty publicznej 
W_02 Student ma wiedzę na temat relacji 
między dyskursem a porządkiem 
społecznym i relacjami społecznymi 

 

Umiejętności: 
 
U_01 Student potrafi dobrać argumenty 
do zaprezentowania własnego 
stanowiska 
U_02 Student potrafi analizować 
argumenty używane przez uczestników 
dyskusji 

 

Kompetencje: 
 
K_01 Student jest gotów do 
świadomego udziału w debacie 
publicznej 
K_02 Student jest gotów do oceny 
wymagań stojących przed 
uczestnikami debaty publicznej 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

zaliczenie. Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach (W_01, K_01, U_02), przygotowanie debaty na wybrany temat 
(U_01, K_01, K_02) oraz przygotowanie pisemnej analizy fragmentu debaty publicznej (W_01, W_02, U_02). 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemne prace studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Aktywny udział w zajęciach 30%, przygotowanie debaty 20%, praca pisemna 50% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
A.Budzyńska-Daca, J. Kwosek, Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa 2009 
M. Czyżewski, M. Otrocki, T. Piekot, J. Stachowiak (red.), Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Warszawa 2017. 
A. Duszak, N. Fairclough(red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008. 
D. Howarth, Dyskurs, przeł. A.Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008. 
M. Kochan, Pojedynek na słowa, Kraków 2005 
A. Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Warszawa 2014 
Uzupełniająca: 
A. Bartoszek, Kryzys debaty publicznej w polskiej demokracji a pop-polityka, „Przegląd Socjologiczny” 2018/2, s. 65-91. 
A. Hess, Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych, Kraków 2013. 
G. Majone, Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, przeł. D. Sielski, Warszawa 2004. 
D. Mider, Partycypacja polityczna w Internecie, Warszawa 2008, 
E. Pałuszyńska, Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym, Łódź 2012 
C. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2004 
J. Reykowski (red.), Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, Warszawa 2007 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna reguły debaty publicznej KS_W07/P6S_WG 1 

W_02 Student ma wiedzę na temat relacji między dyskursem a porządkiem 

społecznym i relacjami społecznymi 

KS_W09/ P6S_WK 2 

U_01 Student potrafi dobrać argumenty do zaprezentowania własnego 

stanowiska 

KS_U06/P6S_UK, KS_U08/P6S_UK 3, 3 

U_02 Student potrafi analizować argumenty używane przez uczestników 

dyskusji 

KS_U07/P6S_UK 2 

K_01 Student jest gotów do świadomego udziału w debacie publicznej KS_S04/P6S_KO 2 

K_02 Student jest gotów do oceny wymagań stojących przed uczestnikami 

debaty publicznej 

KS_S06/P6S_KR 1 

 

J. Sroka, Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław 2009.  

UWAGI 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Współczesne patologie życia publicznego ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Contemporary pathologies of public life 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia  

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

 x  kierunkowe 

x  obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-30 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia dotyczące patologii życia publicznego. 
Zakłada się, że w wyniku aktywnego uczestnictwa w kursie, studenci będą potrafili trafnie rozpoznać patologie życia 
publicznego, ich uwarunkowania oraz społeczne konsekwencje 
 
Studenci kolejno zapoznawać będą się z takimi zagadnieniami jak :  

 korupcja  
– majątkowa  
– osobista 
– czynna 
– bierna 

 demagogia 

 populizm 

 nepotyzm 

 mobbing i dyskryminacja  

 klientelizm 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład;  liczba godzin 15.;   
b) ćwiczenia;  liczba godzin 15;   

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, praca w grupach, dyskusja 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Instytucje, procesy i systemy społeczne, psychologia społeczna, komunikacja społeczna 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01   Student ma  pogłębioną wiedzę o 

różnych strukturach i instytucjach 

społecznych, o normach i regułach 

będących podstawą ich funkcjonowania 

oraz zachodzących w nich procesach, także 

tych o charakterze patologicznym 

 
 

Umiejętności: 
U_01  Student potrafi  wykorzystać 

teoretyczną wiedzę z dziedziny 

socjologii do analizy i interpretacji 

zjawisk i procesów społecznych 

U_02  Student potrafi  w sposób 

pogłębiony analizować zjawiska 

społeczne, formułować własne pytania 

badawcze i je weryfikować   

 

Kompetencje: 
K_01  Student jest gotów do  

uznania znaczenia wiedzy 

w rozwiązywaniu problemów 

społecznych 

K_03  Student jest gotów do  
aktywnego działania – inspirowania, 
opracowania i realizacji projektów 
społecznych dotyczących 
współczesnych patologii życia 
społecznego  
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

kolokwium, projekt, obserwacja w trakcie zajęć. 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Karta imienna zawierająca oceny aktywności Studentów (w tym oceny cząstkowe takie jak: praca w grupie, przygotowanie 
do zajęć i aktywność na zajęciach, projekt, kolokwium). 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma  pogłębioną wiedzę o różnych strukturach i 

instytucjach społecznych, o normach i regułach będących 

podstawą ich funkcjonowania oraz zachodzących w nich 

procesach, także tych o charakterze patologicznym 

KS_W06/ P6S_WK 3 

U_01 Student potrafi  wykorzystać teoretyczną wiedzę 

z dziedziny socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i 

procesów społecznych 

KS_U01/ P6S_UW 2 

U_02 Student potrafi  w sposób pogłębiony analizować zjawiska 

społeczne, formułować własne pytania badawcze i je 

weryfikować   

KS_U05/ P6S_UW 2 

K_01 Student jest gotów do  uznania znaczenia wiedzy 

w rozwiązywaniu problemów społecznych 

KS_S01/ P6S_KK 2 

K_02  Student jest gotów do  aktywnego działania – inspirowania, 

opracowania i realizacji projektów społecznych 

dotyczących współczesnych patologii życia społecznego 

KS_S03/ P6S_KO 1 

 

 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: ocena z ćwiczeń (100%). 

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
1) 1. Pietrowicz K. Stankiewicz P. (red.),Za kulisami. Szkice o władzy, interesach i bezpieczeństwie, Warszawa 2013 

2) Bernacka R.E Niezależni i ulegli, Toruń 2008 

3) Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź 2010 

Literatura uzupełniająca: 
1) Zahorska M., Nasalska E., Wartości, polityka, społeczeństwo, Warszawa 2009 

2) J. Wyleżałek, Mobbing uczelniany jako problem społeczny, Warszawa 2012 

 

UWAGI 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Nowe formy obywatelskiej partycypacji ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: New forms of civic participation 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3   semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-31 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę praw obywatelskich oraz nowych form aktywności 
społecznej i partycypacji publicznej. 
 
Studenci na zajęciach zapoznają się z prawami i obowiązkami obywatelskimi w społeczeństwach demokratycznym oraz 
poznają różne formy społecznej aktywizacji i obywatelskiej partycypacji, w tym między innymi w kontekście funkcjonowania 
konkretnych społeczności lokalnych. Studenci uczą się diagnozowania przyczyn bierności w zakresie angażowania się 
mieszkańców w sprawy lokalne oraz przygotowują projekt wdrożeniowy mający na celu aktywizację obywateli konkretnej 
gminy z wykorzystaniem nowych form partycypacji obywatelskiej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin:       Ćwiczenia: liczba godzin 15;   

Metody dydaktyczne:      Dyskusja, praca w grupach, projekt wdrożeniowy 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Wymagania wstępne: 
Podstawowa wiedza z zakresu teorii demokracji oraz różnych koncepcji kształtowania się społeczeństw obywatelskich 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 – Student zna zagadnienie 
partycypacji obywatelskiej, w tym nowe 
(współczesne) formy partycypacji w życiu 
publicznym. 
 

Umiejętności: 
U_01 – Student potrafi opisać i 
zanalizować zagadnienie współpracy 
między obywatelami a władzą 
publiczną wskazując na praktyczne 
sposoby jej uregulowania 
U_02 – Student potrafi gromadzić 
wiedzę oraz rozwijać umiejętności 
organizacyjne generowania różnych 
form aktywności obywatelskich 

Kompetencje: 
K_01 – Student potrafi 
zaprojektować działania 
obywatelskie. 
K_02 – Student w oparciu o 
posiadaną wiedzę i umiejętności jest 
w stanie partycypować w życiu 
publicznym 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Ocena pracy własnej studenta w trakcie zajęć, wynik kolokwium zaliczeniowego w trakcie semestru oraz ocena 
przygotowywanego w grupie projektu wdrożeniowego 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Rezultaty samodzielnej pracy studentów w ramach kolokwium oraz grupowej w ramach przygotowywanego projektu 
przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

1. wynik kolokwium realizowanego w formie testu pisemnego (40%),   
2. ocena przygotowanego projektu wdrożeniowego (50%). 
3. aktywność na zajęciach – tj. ocena wykonywanych zadań w trakcie ćwiczeń – indywidualnych i grupowych (10%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
1. A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej ,Warszawa 2011. 
2. E. Bacia (red.), Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce, IBE, Warszawa 2015. 
3. R. Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce, Wyd. SGGW, Warszawa 2018. 
 
Literatura uzupełniająca: 
1. P. Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012. 
2. Ł. Krzyżanowska, Ł. Facjejew Partycypacja obywatelska w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego 2009. 
3. J. Schmidt, Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012. 
 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna zagadnienie partycypacji obywatelskiej, w tym nowe 
(współczesne) formy partycypacji w życiu publicznym KS_W02/P6S_WG 

1 

U_01 Student potrafi opisać i zanalizować zagadnienie współpracy między 
obywatelami a władzą publiczną wskazując na praktyczne sposoby jej 
uregulowania 

KS_U1/P6S_UW 
2 

U_02 Student potrafi gromadzić wiedzę oraz rozwijać umiejętności 
organizacyjne generowania różnych form aktywności obywatelskich KS_U15/P6S_UU 

2 

K_01 
Student potrafi zaprojektować działania obywatelskie KS_S03/P6S_KO 

3 

K_02 Student w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności jest w stanie 
partycypować w życiu publicznym KS_S01/P6S_KK 

1 

 

UWAGI 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  
Demograficzne wyzwania współczesności 

ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Demographic challenges of present day 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-32 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: 

Poznanie demograficznych wyzwań charakterystycznych dla współczesnego społeczeństwa 

Opis: 

Poznanie  dynamiki współczesnego przyrostu naturalnego, migracji, struktury społecznej z uwagi na wiek, płeć, przynależność 

narodową, wyznanie oraz ich rozmieszczenie przestrzenne oraz oddziaływania. 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

a) Wykład;  liczba godzin 15   

b) Ćwiczenia; liczba godzin 15 

 

Metody dydaktyczne: Wykład interaktywny 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W01–Student zna podstawowe koncepcje 

socjologiczne dotyczące współczesnych 

analiz populacyjnych, w tym pierwszego i 

drugiego przejścia demograficznego . 

 

W02–  Student  zna konsekwencje społeczne 

krótko i długookresowe piramid 

populacyjnych w krajach europejskich oraz  

na innych kontynentach .  

 

Umiejętności: 
U01 -  Student potrafi analizować 

przyczyny i skutki  globalnych zagrożeń 

środowiska, uwarunkowanych 

demograficznie . 

 

Kompetencje: 
K01 –  Student jest gotów do 

samodzielnego wypowiadania się na 

temat  kwestii ryzyk populacyjnych, 

wynikających z współczynnika 

płodności w różnych krajach świata . 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Wykłady – zaliczenie pisemne  

Ćwiczenia: dwa kolokwia cząstkowe 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne, prezentacje 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Zaliczenie pisemne + kolokwia cząstkowe (100%) 

 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna. Wycieczka dydaktyczna -  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warszawie.  

Literatura podstawowa: 
1) Giza A., Sikorska M., Współczesne społeczeństwo polskie. Cz. 1. Populacja i kapitał ludzki. s.17-139; PWN , Warszawa 2012. 
2) Giddens A., Socjologia, rozdz. 19, Wzrost demograficzny a kryzys ekologiczny. 624-637.  PWN, Warszawa 2005. 
3) Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Wyd. Scholar, Warszawa 2005. 
4) Wachowiak A., Współczesne problemy socjologii rodziny. wyd. A.R. Poznan, 2001. 
 
Literatura uzupełniająca: 
 
Okólski M., Filhel A.,  Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Wyd. Naukowe Scholar 2012. 
Wachowiak A., Skórzyńska I., Przemiany w założeniach i kierunkach polityki regionalnej i lokalnej, a pluralizacja pamięci  przeszłości na Ziemiach Zachodnich. „Edukacja 
Humanistyczna” nr 2 /2011 s.35-53; 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna podstawowe koncepcje socjologiczne dotyczące   analiz 
populacyjnych, w tym koncepcję pierwszego i drugiego przejścia 
demograficznego. 

KS_WO8/P6S_WG 3 

W_02 Student  zna konsekwencje społeczne krótko i długookresowe piramid 
populacyjnych w krajach europejskich oraz  na innych kontynentach .  

 

KS_WO6/P6S_WG 1 

U_01 Student potrafi analizować przyczyny i skutki  globalnych zagrożeń 
środowiska, uwarunkowanych demograficznie . 

 

KS_UO1/P6S_WG 2 

K_KO1 Student jest gotów do samodzielnego wypowiadania się na temat  
kwestii ryzyk populacyjnych, wynikających z współczynnika płodności 
w różnych krajach świata 

K1_KO1/P6S_WG 3 

 

Wasilewski J. red., Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian. Wyd. Naukowe Scholar. rozdz. Okólski M, Procesy demograficzne we współczesnej Polsce.  
Górnicka K., Programowanie rozwoju ekonomii społecznej w perspektywie socjologicznej. Zarys problematyki. „Relacje. Studia z nauk społecznych”. Nr 2/2016 s.  105-
116; 
Tarkowska E., Bieda  w Polsce w świetle badań jakościowych- próba podsumowania, w : S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, red. Ubóstwo i wykluczenie 
społeczne. Badania, metody, wyniki. Warszawa IPiSS. 

 

UWAGI 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Język, społeczeństwo, władza ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Language, Society, Power 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 
x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 
Numer semestru: 2 lub 3   semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-33 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: 
 
Kurs jest częścią modułu Dynamika życia publicznego. Celem kursu jest przedstawienie wielostronnych zależności pomiędzy 
językiem, strukturą społeczną i relacjami władzy. Uczestnicy kursu zapoznają się z tym, jak za pomocą języka konstruowane są 
tożsamości indywidualne i zbiorowe, w jaki sposób język może służyć integracji bądź alienacji społecznej. Słuchacze uczą się, jak 
język kształtuje nasze postrzeganie rzeczywistości, jak może być wykorzystywany do budowania, umacniania lub osłabiania 

stereotypów, na czym polega skuteczność języka w reklamie. Celem zajęć jest także budowanie świadomości, na czym polega 
odpowiedzialność socjologa w użyciu języka w dyskursie publicznym. 
 
Opis przedmiotu: 
1. Czym jest język i jak funkcjonuje, 2. Język i myślenie, 3. Język i struktura społeczna,  4. Język i polityka, 5. Język i media, 6. 
Język i płeć kulturowa, 7. Język i wiek, 8. Język i klasa, 9. Język i tożsamość, 10. Dyskurs – podejścia teoretyczne i 
metodologiczne. 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykład,  liczba godzin 15 

b) Ćwiczenia, liczba godzin 15 

Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, prezentacje multimedialne, zajęcia warsztatowe 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student zna  podstawowe cechy i 
funkcje języka (język jako system, kreowanie 
nowych znaczeń, reprezentacja, językowa 
różnorodność). 
W_02 Student zna podstawowe teorie 
dyskursu i metody analizy dyskursu 

 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi analizować 
zjawiska językowe w ich społecznym 
kontekście 
U_02 Student potrafi przewidywać 
społeczne skutki działań językowych 

 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 
świadomego kształtowania dyskursu  
K_02 Student jest gotów do 
odpowiedzialnego projektowania 
działań komunikacyjnych 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Wykład: egzamin pisemny (W_01, W_02).  
Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (U_01, K_01, K_02). 
Projekt grupowy (analiza i prezentacja) (U_01, U_02, K_02). 
Pisemne zaliczenie wybranych lektur (W_01, W_02).  
Zaliczenie dwóch kolokwiów (W_01, W_02). 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Ćwiczenia: aktywny udział w zajęciach 30%, prezentacja – 30 %, kolokwia – 20%, zaliczenie lektur – 20% 
Wykłady: egzamin (100%) 
Ocena końcowa: 50% ocena z ćwiczeń, 50% ocena z wykładów 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 

1. Austin  J. L., Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa 1993  
2. Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983 
3. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2006 
4. Czachur W., Kulczyńska A., Kumięga Ł. (red.), Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne, Kraków 2016 

5. Czyżewski M., Dyskurs, w: Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005 
6. Dijk T. van (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001 
7. Duszak A., Kowalski G. (red.), Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, Kraków 2013 
8. Howarth D., Dyskurs, Warszawa 2008 
9. Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010  
10. Wodak R., Krzyżanowski M., Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna  podstawowe cechy i funkcje języka (język jako system, 

kreowanie nowych znaczeń, reprezentacja, językowa różnorodność). 

 

KS_W01/P6S_WG, KS_W08/P6S_WK, 

KS_W09/P6S_WK 

2, 1, 2 

W_02 Student zna podstawowe teorie dyskursu i metody analizy dyskursu KS_W03/P6S_WG 1 

U_01 Student potrafi analizować zjawiska językowe w ich społecznym 

kontekście. 

 

KS_U01/P6S_UW, KS_U06/P6S_UK 3, 2 

U_02 Student potrafi przewidywać społeczne skutki działań językowych KS_U02/P6S_UW 2 

K_01 Student jest gotów do świadomego kształtowania dyskursu  

 

KS_S01/P6S_KK 3 

K_02 Student jest gotów do odpowiedzialnego projektowania działań 

komunikacyjnych 

 

KS_S06/P6S_KR 1 

 

 

Uzupełniająca:  

1. Kampka A. Funkcje języka w sferze publicznej, w: M. Podkowińska (red.) Komunikacja społeczna. Tendencje, problemy, wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo 
SGGW, 2014, s. 189-210. 

2. Czyżewski M., Horolets A., Podemski P., Rancew-Sikora D., Polskie sprawy 1945-2015: warsztaty analizy dyskursu, Warszawa 2017 
3. Czyżewski M., Otrocki M., Piekot T., Stachowiak J. (red.), Analiza dyskursu publicznego: przegląd metod i perspektyw badawczych,  Warszawa 2017  
4. Duszak A., Fairclough N.(red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008 
5. Garcia O., Flores N., Spotti M., The Oxford Handbook of Language and Society, Oxford 2017 
6. Handke K., Socjologia języka, Warszawa 2008 

 

UWAGI 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Socjologia demaskatorska ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Sociology of Appearences 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-34 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem kursu jest skłonienie słuchaczy do samodzielnej analizy i interpretacji wybranych polityk publicznych i wykształcenie lub 
rozwinięcie umiejętności dostrzegania perswazyjnego charakteru towarzyszących im uzasadnień 

Charakterystyka społecznych funkcji socjologii, zwłaszcza zaś jej funkcji krytycznej (demaskatorskiej). Na ćwiczeniach będą 
analizowane wybrane polityki publiczne, te zwłaszcza, które wydają się mniej oczywiste niż sugerują to ich zwolennicy (m. in. 
deregulacja rynku pracy, 500+, reforma edukacji, reforma systemu emerytalnego). 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: a)     Ćwiczenia               liczba godzin   15 

Metody dydaktyczne: 

1. analiza tekstów źródłowych 
2. studia przypadków 
3. dyskusja kierowana,  
4. praca zespołowa  

5. konsultacje 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_06  Student ma pogłębioną wiedzę o 
strukturach i instytucjach społecznych 
funkcjonujących w domenie publicznej, 
regułach będących podstawą ich 
funkcjonowania oraz  kreowaniu przez te 
instytucje polityk publicznych 

 
  

Umiejętności: 
  U_01  Student potrafi wykorzystać 
teoretyczną wiedzę na temat 
krytycznych funkcji socjologii do 
interpretacji i analizy polityk publicznych 
U_05  Student potrafi w pogłębiony 
sposób analizować zjawiska społeczne 
oraz formułować krytyczne pytania 
wobec proponowanych polityk 
publicznych 

 

Kompetencje: 
S_02  Student rozumie poznawcze 
ograniczenia funkcji socjologii 
S_05  Student jest gotów do 
aktualizowania swojej wiedzy na 
temat krytycznej funkcji socjologii 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W_06, U_01, U_05, S_02, S_05  -  ocena „wejściówek” oraz  indywidualnie i grupowo rozwiązywanych zadań 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne, prezentacje, analizy studiów przypadku 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

1. ocena  znajomości tematyki ćwiczeń = 50% 
2. ocena „wejściówek" i zadań  = 50% 

 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1. P. Poławski, D. Zalewski (red), Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną,  Warszawa 2017 

2. R. Szanferberg, O Genderowej ślepocie i innych słabościach koncepcji aktywnej polityki społecznej, w: A. Kurowska i in., Perspektywa gender w polityce 

społecznej, Toruń 2016 

3. G. Majone, Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego. Przyczyny i skutki zmian sposobu rządzenia, „Zarządzanie Publiczne” nr 1/2015 

4. K.W. Frieske, Socjologia demaskatorska, Warszawa 2012 

 

Lektura uzupełniająca:  

1. E. Nalewajko, B. Post, Kopiec z kredy. Co proces decyzyjny w sprawie reformy szkolnictwa mówi o polskiej demokracji, „Civitas. Studia z filozofii polityki”, nr 

22/2019 

2. R. Scrutton, Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei, Poznań 2012 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_06 
Student ma pogłębioną wiedzę o strukturach i 
instytucjach społecznych funkcjonujących w domenie 
publicznej, regułach będących podstawą ich 
funkcjonowania oraz  kreowaniu przez te instytucje 
polityk publicznych 

KS_W06/ P6S_WK 
 
2 

U_01 
Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę na 
temat krytycznych funkcji socjologii do interpretacji i 
analizy polityk publicznych 

KS_U01/ P6S_UW 
 
2 

U_05 
Student potrafi w pogłębiony sposób analizować 
zjawiska społeczne oraz formułować krytyczne 
pytania wobec proponowanych polityk publicznych 

KS_U05/ P6S_UW 
 
3 

S_02 Student rozumie poznawcze ograniczenia funkcji 
socjologii 

KS_S02/ P6S_KK 
 
1 

S_05 Student jest gotów do aktualizowania swojej wiedzy 
na temat krytycznej funkcji socjologii 

KS_S05/ P6S_KR 
 
1 

 

 

 

3. A. Zybała, Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i innych krajach, Warszawa 2012 
 

UWAGI 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Negocjacje ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Negotiations 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-35 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: 
 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi taktykami, trikami, stylami oraz fazami negocjacji a także 
możliwościami, jakie w sprawnym systemie komunikacji perswazyjnej dostarczają nadawcom komunikatu przekazy werbalne i 
zachowania niewerbalne. Przygotowanie studentów do podejmowania negocjacji w zakresie różnych aktywności studenckich, 
działalności naukowej, w życiu rodzinnym i towarzyskim, w pracy zawodowej. 

 
Opis przedmiotu: 
 Negocjacje, mediacje, arbitraż. Wprowadzenie do problematyki negocjacji; czynniki determinujące skuteczne negocjacje; 
Wybrane style negocjacji; Fazy negocjacji; Taktyki i triki negocjacyjne; cechy skutecznego negocjatora, komunikacja niewerbalna 
w negocjacjach; negocjacje policyjne, negocjacje  międzykulturowe. Negocjacje międzynarodowe. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
Ćwiczenia; liczba godzin 15h. 

 

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, dyskusja kierowana; psychodramy. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 -Student zna podstawowe style i fazy 
negocjacji. 

 

Umiejętności: 
 
U_01 –  Student potrafi opracować 

scenariusz negocjacji w dowolnie 

wybranym zakresie. 

U_02 – Student potrafi prowadzić 
negocjacje zarówno po jednej jak i 
drugiej stronie stołu negocjacyjnego. 

 

Kompetencje: 
K_01 - Student jest gotów służyć radą 
jak poprowadzić skuteczne 
negocjacje.  

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Kolokwium. Projekt scenariusza negocjacji w wybranej sprawie. 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Arkusze kolokwiów + projekt scenariusza 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Kolokwium (60%) + projekt negocjacji (30%) + aktywność na zajęciach (10%) 

 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna.  

Literatura podstawowa:  

 

1) Myśliwiec G., Techniki i triki negocjacyjne, Difin Warszawa 2007. 
2) Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000 
3) Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, PWE, Warszawa 2010 
 
Literatura uzupełniająca: 
 

1) Peeling N., Negocjacje, PWE, Warszawa 2010 
2) Kendik M., Negocjacje międzynarodowe, Difin, Warszawa 2009. 
3) Pinet A., Negocjacje. Przez rozmowę do celu, Helion 2008. 
4) Horzyk A.,Negocjacje sprawdzone strategie, Edgard 2012. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna podstawowe style i fazy negocjacji. KS_W02/P6S_WG 1 

U_01 Student potrafi opracować scenariusz negocjacji w dowolnie 

wybranym zakresie. 

KS_U02/P6S_WG 2 

U_02 Student potrafi prowadzić negocjacje zarówno po jednej jak i drugiej 

stronie stołu negocjacyjnego. 

KS_U07 /P6S_WG 3 

K_01 Student jest gotów służyć radą, jak poprowadzić skuteczne 

negocjacje. 

K1_K01/P6S_WG 1 

 

 

UWAGI 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

  

Nazwa zajęć:  Human Resources ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. polski: Zasoby ludzkie 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-36 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. 

Opis przedmiotu: 
 

Zasoby organizacyjne. Zasoby ludzkie w organizacji – wybrane modele zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Analiza pracy i 

planowanie zatrudnienia. Alokacja zasobów ludzkich. Świadome budowanie i kształtowanie kadry w różnych rodzajach firm i 
instytucji. Komunikacja i kultura organizacyjna jako czynniki determinujące zarządzanie zasobami ludzkimi. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

Wykład; liczba godzin 15; 

Ćwiczenia; liczba godzin 15h. 

 

Metody dydaktyczne: Dyskusje na wybrane tematy. Psychodramy m.in. z wykorzystaniem materiałów audio-video. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 – Student zna podstawowe rodzaje 

zasobów organizacyjnych oraz podstawowe 

modele zarządzania zasobami ludzkimi 

 

Umiejętności: 
U_01 –  Student potrafi identyfikować 

czynniki determinujące sprawne 

zarządzanie zasobami ludzkimi w 
organizacji 

U_02 -  Student potrafi określić funkcje i 

rodzaje kultury organizacyjnej 

 

Kompetencje: 
K_01 – Student jest gotów pełnić 

funkcje kierownicze – początkowo na 
niskim szczeblu zarządzania. 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Kolokwium + aktywność podczas zajęć.  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemne kolokwia. 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

70% kolokwium + 30% aktywność. 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna.  

Literatura podstawowa:  

1. Janik R., Sztumski J., Socjologia organizacji, Katowice 2012 
2. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006 
3. Gitling M., Człowiek w organizacji. Ludzie, struktury, organizacje, Warszawa 2013 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Leśniewski M.A., Morawska S., Zasoby ludzkie w organizacji, CeDeWu Sp. z o.o. 2012 
2. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy, red. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2016 
3. Podkowińska M.,  Procesy komunikowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa 2009 
4. Podkowińska M., The communicative dimension of employees’ development,  w: Management 2016: International Business and Management, Domestic 

Particularities and Emerging Markets in the Light of Research, red. R. Štefko, M. Frankovský, R. Fedorko,  Prešov, 2016, s. 147-151. 
 

 

UWAGI 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_06 Student zna podstawowe rodzaje zasobów organizacyjnych oraz 

podstawowe modele zarządzania zasobami ludzkimi 

 

KS_W01/P6S_WG 1 

U_01 Student potrafi identyfikować czynniki determinujące sprawne 

zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji 

KS_U01/P6S_WG 2 

U_02 Student potrafi określić funkcje i rodzaje kultury organizacyjnej KS_U10 /P6S_WG 1 

K_01 Student jest gotów pełnić funkcje kierownicze – początkowo na niskim 

szczeblu zarządzania. 

K1_S04/P6S_WG 3 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

 

 

  

Nazwa zajęć:  Wystąpienia publiczne ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Public Speaking 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3   semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-37 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: 
Kurs jest elementem modułu Zarządzanie i komunikacja w organizacji. Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami 
poprawnego przygotowania i przedstawienia różnych rodzajów wypowiedzi publicznej oraz praktyczne ćwiczenie tych 
umiejętności. 
 
Opis przedmiotu: 
Jak zwalczyć tremę? Warunki skutecznej perswazji. Przygotowanie wystąpienia. Kompozycja i sposoby przyciągnięcia oraz 
utrzymania uwagi słuchaczy. Styl wypowiedzi - poprawność i komunikatywność. Argumentacja i jej dostosowanie do odbiorców. 
Sposoby przemawiania, prowadzenia zebrań i dyskusji. Mowa ciała. Pomoce wizualne. Zasady dyskusji, słuchanie. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: Ćwiczenia, liczba godzin 15 

Metody dydaktyczne: Dyskusja, ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, prezentacje multimedialne 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student zna zasady perswazji 
werbalnej 

 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi przygotować 
wypowiedź perswazyjną. 
U_02 Student umie dopasować środki 
komunikacji do zakładanego celu 
wystąpienia 

 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotowy do 
moderowania dyskusji. 
K_02 Student jest gotowy do 
przygotowania i publicznego 
przedstawienia wybranego 
zagadnienia. 

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Wygłoszenie mowy na wybrany temat (U_01, U_02, K_02), przygotowanie i aktywny udział w dyskusji (K_01), pisemna analiza 

wybranego przemówienia (W_01) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemne prace studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Aktywność na zajęciach – 50%, wygłoszenie mowy 15%, przygotowanie dyskusji 15%, pisemna analiza 20% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
Carmine G., Mów jak TED. 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców, Warszawa 2016. 
Heinrichs J., Jak postawić na swoim podczas rozmów, negocjacji, sporów, Warszawa 2008. 
Kampka A.,  Perswazja w języku polityki, Warszawa 2009 

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005. 
Wasilewski J., Skibiński A.,  Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Warszawa 2008. 
 
Literatura uzupełniająca 
Pease A. i B., Mowa ciała, Poznań 2007. 
Gronbeck B.E, German K., Ehninger D., Monroe A.H., Zasady komunikacji werbalnej, Poznań 2001. 
 

UWAGI 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna zasady perswazji werbalnej 

 

KS_W09/P6S_WK, KS_W01/P6S_WG 3, 1 

U_01 Student potrafi przygotować wypowiedź perswazyjną. 

 

KS_U07/P6S_UK, KS_U06/P6S_UK 3, 2 

U_02 Student umie dopasować środki komunikacji do zakładanego celu 

wystąpienia 

 

KS_U14/P6S_UU, KS_U11/P6S_UO 2, 2 

K_01 Student jest gotowy do moderowania dyskusji. 

 

KS_S04/P6S_KO, KS_S03/P6S_KK 1, 2 

K_02 Student jest gotowy do przygotowania i publicznego przedstawienia 

wybranego zagadnienia. 

 

KS_S05/P6S_KR 2 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Komunikacja w organizacji ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Communication in organizations 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-38 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu komunikacji w organizacji. Komunikacja w sferze 
formalnej versus sfera nieformalna. W trakcie zajęć zostanie przedstawione studentom znaczenie, funkcje i kierunki komunikacji 
w organizacji. Studenci zdobędą także wiedzę z zakresu znaczenia zachowań niewerbalnych w komunikacji służbowej oraz 
stylów komunikacji wertykalnej i horyzontalnej. 
Przekazana w trakcie zajęć wiedza z zakresu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych pozwoli studentom wykorzystać posiadane 
informacje w praktyce życia zawodowego. 
 
Opis przedmiotu: 
Rodzaje, kierunki komunikacji w organizacji; Sieci komunikacyjne; Style komunikacji organizacyjnej;  Proces efektywnego 
słuchania w organizacji; Bariery w komunikacji organizacyjnej; Komunikacja niewerbalna w organizacji; Komunikacja werbalna w 
organizacji – komunikacja pisemna;  Zebrania, narady, konferencje i ich znaczenie komunikacyjne.  
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykład;  liczba godzin 15;   

b) Ćwiczenia; liczba godzin 15. 

Metody dydaktyczne: 
Wykład z elementami dyskusji. Wykorzystanie materiałów audio-video.  

Ćwiczenia: praca w grupie; dyskusja 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 
Wiedza: 
W_01 Student zna podstawowe rodzaje i 
funkcje komunikacji organizacyjnej  

Umiejętności: 
U_01  Student potrafi opisać 
podstawowe style komunikacji 
wertykalnej,  horyzontalnej oraz 
diagonalnej. 

 

Kompetencje: 
K_01  Student jest świadom barier 
komunikacyjnych, które utrudniają 
skuteczne porozumiewanie się w 
organizacji  

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Wykład: zaliczenie ustne 

Ćwiczenia: praca w grupie + projekty grupowe 

 

  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pytania przygotowane na zaliczenie ustne 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Zaliczenie ustne (50%) + projekty w grupie + aktywność (praca w grupie) (50%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa:  

1. Hamilton Ch., Skuteczna komunikacja w biznesie, PWN Warszawa, 2011. 
2. Janik R., Sztumski J., Socjologia organizacji, Katowice 2012 
3. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006 
4. Podkowińska M., Procesy komunikowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa, 2009 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Gitling M., Człowiek w organizacji. Ludzie, struktury, organizacje, Warszawa 2013 
2. Munter M., Komunikacja menedżerska, Warszawa, 2009 
3. Sobkowiak B.: Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, Poznań-Wrocław 2005 
4. Podkowińska, M., Elastyczność w komunikacji organizacyjnej – sztywne i chaotyczne procesy wymiany informacji w organizacjach, „Edukacja Ekonomistów i 

Menedżerów”, nr 2 (20) kwiecień-czerwiec 2011 

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna podstawowe rodzaje i funkcje komunikacji 

organizacyjnej. 

KS_W01/ P6S_WK   KS_W06/ P6S_WK    2, 1 

U_01 Student potrafi opisać podstawowe style komunikacji wertykalnej, 

horyzontalnej oraz diagonalnej oraz wskazać najczęstsze bariery 

komunikacyjne charakterystyczne dla pracy grupowej 

KS_U11/ P6S_WK  KS_U12/ P6S_WK 2, 2 

K_01 Student jest gotów do analizowania problemów komunikacyjnych 

charakterystycznych dla grup i zespołów roboczych 

KS_S01/ P6S_WK   KS_S05/ P6S_WK 1, 1 

 

UWAGI 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Zarządzanie karierą ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Career Management 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

  x  obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-39 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami organizacji procesu zarządzania karierą zawodową. W ramach zajęć 
student zdobywa wiedzę o różnych modelach kariery zawodowej we współczesnym świecie, o zasadach budowy ścieżki 
kariery zawodowej w ramach organizacji i poza nią. Student jest przygotowywany do podejmowania decyzji dotyczących 
kształtowania własnej kariery zawodowej oraz na różnych szczeblach organizacji. 
 
Opis zajęć:  
Kariera zawodowa i jej etapy w życiu człowieka. Praca w hierarchii wartości człowieka. 
Współczesne modele kariery zawodowej. Strategie robienia kariery. 
Indywidualne planowanie kariery zawodowej (samoocena, analiza umiejętności, identyfikowanie mocnych i słabych stron, 
wytyczanie kierunków rozwoju: kwestionariusz wymiarów kariery, kwestionariusz oceny kompetencji fachowych, 
kwestionariusz stylu pełnienia funkcji menedżerskich, kwestionariusz oceny potencjału menedżerskiego).  
Zarządzanie czasem a kreatywność w realizacji kariery zawodowej. Poradnictwo zawodowe, coaching, mentoring w 
procesie planowania kariery zawodowej. Znaczenie uczenia się przez całe życie. 
Kapitał społeczny a sieć kontaktów w zarządzaniu karierą zawodową. Wolontariat, staż, praca w innym kraju – znaczenie dla 
kariery zawodowej. Zarządzanie kryzysem w karierze zawodowej. Szkolenie i doskonalenie zawodowe. 
Dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna a kariera zawodowa. Praca „na swoim”: samozatrudnienie jako kariera 
zawodowa 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
Wykład: 15 h 
Ćwiczenia: 15 h   

Metody dydaktyczne: 
Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków multimedialnych, ćwiczenia przedmiotowe, studium przypadku, testy 
własnych umiejętności, dyskusja 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Zakłada się, że student posiada podstawową wiedzę w zakresie socjologii pracy 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 student ma pogłębioną wiedzę o 
zarządzaniu karierą w organizacji i poza nią 
z uwzględnieniem jej terminologii i 
wybranych metod 
W_02 student ma rozbudowaną 
wiedzę na temat wyzwań współczesnego 
złożonego i zmieniającego się 
społeczeństwa w kontekście wyzwań w 
zarządzaniu karierą 

Umiejętności: 
U_01 student potrafi w oparciu o 
źródła przygotować wystąpienie na 
podstawie studium przypadku w 
karierze zawodowej i jej zarządzaniu 
we współczesnym świecie 
U_02 student potrafi prowadzić 
debatę – przedstawiać i oceniać różne 
opinie i stanowiska oraz dyskutować o 
nich w kontekście zarządzania karierą 

Kompetencje: 
K_01 student jest gotów do 
aktywnego działania w zakresie 
kształtowania kariery i zarządzania 
nią w ramach organizacji i poza nią 
K_02 student jest gotów do 
systematycznego powiększania i 
aktualizacji swojej wiedzy oraz 
rozwijania i doskonalenia swoich 
kompetencji w zakresie zarządzania 
karierą 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Prezentacje indywidualne (multimedia) oraz udział w dyskusjach na ćwiczeniach 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prezentacje indywidualne (multimedia) oraz udział w dyskusjach na ćwiczeniach (W_01, W_02, U_01, U_02, K_01, K_02) 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 80% ocena z prezentacji indywidualnej, 20% - udział w dyskusjach 

Miejsce realizacji zajęć: Sala wykładowa 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 student ma pogłębioną wiedzę o zarządzaniu karierą 
w organizacji i poza nią z uwzględnieniem jej 
terminologii i wybranych metod 

KS_W02/P6S_WG 1 

W_02 student ma rozbudowaną wiedzę na temat wyzwań 
współczesnego złożonego i zmieniającego się 
społeczeństwa w kontekście wyzwań w zarządzaniu 
karierą  

KS_W08 /P6S_WK 1 

U_01 student potrafi w oparciu o źródła przygotować 
wystąpienie na podstawie studium przypadku w 

karierze zawodowej i jej zarządzaniu we 
współczesnym świecie 

KS_U06/P6S_UK 2 

U_02 student potrafi prowadzić debatę – przedstawiać i 
oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o 
nich w kontekście zarządzania karierą 

KS_U08/P6S_UK 1 

K_01 student jest gotów do aktywnego działania w 
zakresie kształtowania kariery i zarządzania nią w 
ramach organizacji i poza nią 

KS_S03/P6S_KO 3 

K_02 student jest gotów do systematycznego powiększania 
i aktualizacji swojej wiedzy oraz rozwijania i 
doskonalenia swoich kompetencji w zakresie 
zarządzania karierą 

KS_S05/P6S_KR 2 

 

Literatura podstawowa: 
1. Biolos J. i in., Zarządzanie karierą, Harvard Business School Press, Studio EMKA, Warszawa 2006 
2. Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Impuls, Kraków 2012 
3. Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wyd. UE Kraków 2007 
 
Literatura dodatkowa: 
1. Suchar M., Modele karier. Przewidywanie kolejnego kroku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 
2. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie 3, PWN, Warszawa 2017. 
3. Rozwój pracowników, pod red. A. Szałkowskiego. Poltext Warszawa 2002 

UWAGI 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Zarządzanie zespołem ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Team management 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3   semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-40 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania zespołem. Zakłada się, że w 

wyniku aktywnego uczestnictwa w kursie, studenci będą potrafili dokonać analizy uwarunkowań zachowań grupowych i 
zespołowych, będą znali zasady kształtowania zachowań organizacyjnych poprzez motywowanie, będą umiejętnie rozpoznawali 
konflikty i potrafili nimi zarządzać oraz  właściwie interpretowali  problemy organizacyjne warunkujące pracę zespołową 
 
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania zespołem. 
 
Studenci kolejno zapoznawać będą się z takimi zagadnieniami jak :  
pojęcie grupy i zespołu, 
Zarządzanie i przywództwo, 
efekt synergii i myślenia grupowego,  
wewnętrzne uwarunkowania determinujące pracę zespołów, 
zarządzanie zmianą,  
motywacja i motywowanie,  

uwarunkowania procesu motywowania, konflikty i ich funkcja,  
zarządzanie konfliktem,  
problemy organizacyjne: mobbing, dyskryminacja. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: ćwiczenia  – 15 godzin 

Metody dydaktyczne: ćwiczenia: prezentacje multimedialne, analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, praca w grupach, dyskusja 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Instytucje, procesy i systemy społeczne, psychologia społeczna, komunikacja społeczna 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 

W_01  Student ma pogłębioną wiedzę o 
strukturach grup zadaniowych jakimi są 
zespoły oraz o normach i regułach będących 
podstawą ich funkcjonowania oraz 
zachodzących w nich procesach 

Umiejętności: 
U_01  Student potrafi planować i 
organizować pracę indywidualną i 
zespołową w ramach grupy zadaniowej 
jaka jest zespół 

U_02  Student potrafi kierować pracą 
zespołu 

 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 
aktywnego działania: inspirowania, 
opracowywania i realizacji 
zespołowych projektów 

K_02 Student jest gotów do 
systematycznego aktualizowania 
swojej wiedzy na temat zarzadzania 
zespołem i doskonalenia swoich 
kompetencji 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

W_01,  U_01,  U_02,  K_01,  K_02:   kolokwium, projekt, obserwacja w trakcie zajęć. 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Karta imienna zawierająca oceny aktywności Studentów (w tym oceny cząstkowe takie jak: praca w grupie, przygotowanie do 
zajęć i aktywność na zajęciach, projekt, kolokwium). 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

ocena z ćwiczeń (100%). 

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna  

Literatura podstawowa: 

1) K. Kmiotek, T. Piecuch, Zachowania organizacyjne, Warszawa 2012 

2) B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa 2011 

3) Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź 2010 

Literatura uzupełniająca: 

1) M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2005 

2) J. Wyleżałek, Mobbing uczelniany jako problem społeczny, Warszawa 2012 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 
Student ma pogłębioną wiedzę o strukturach grup 
zadaniowych jakimi są zespoły oraz o normach i 
regułach będących podstawą ich funkcjonowania oraz 
zachodzących w nich procesach 

KS_W06/ P6S_WK 
2 

U_01 Student potrafi planować i organizować pracę 
indywidualną i zespołową w ramach grupy 
zadaniowej jaka jest zespół 

KS_U11/ P6S_UO 
3 

U_02 Student potrafi kierować pracą zespołu KS_U12/ P6S_UO 
3 

K_01 Student jest gotów do aktywnego działania: 

inspirowania 

KS_S03/ P6S_KO 
2 

K_02 
Student jest gotów do systematycznego 
aktualizowania swojej wiedzy na temat zarzadzania 
zespołem i doskonalenia swoich kompetencji 

KS_S05/ P6S_KR 
1 

 

UWAGI 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

 

 

  

Nazwa zajęć:  Społeczności lokalne – dynamika zmian ECTS 1 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Local communities - change dynamics 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x  stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 
Numer semestru:2                         semestr  zimowy 

 x  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01/2Z-41 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Społeczności lokalne – dynamika zmian to przedmiot kształcenia specjalistycznego na kierunku socjologia realizowany w 
ramach modułu Społeczności lokalne i samorząd terytorialny. Celem jest przekaz  wiedzy dotyczącej współczesnych 
mezostruktur  społecznych w kontekście głównych orientacjach teoretycznych, pojęć oraz metod badań wykorzystywanych 
w analizach społeczności lokalnej. Podstawowym ujęciem analizy współczesnych społeczności lokalnych omawianych 
podczas zajęć będą teorie zmiany społecznej i transformacji systemowej społeczeństwa polskiego.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin: a) Ćwiczenia ;  liczba godzin 15;   

Metody dydaktyczne: 
1. Analiza literatury źródłowej 
2. Dyskusja grupowa 
3. Projekt badawczy 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o  
wybranych subdyscyplinach w socjologii, 
obejmującą pojęcia, metody i koncepcje 
W_02 Student ma rozszerzoną wiedzę o 
relacjach między różnych rodzajami 
struktur społecznych 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi w sposób 
pogłębiony analizować zjawiska 
społeczne, formułować własne pytania 
badawcze i je weryfikować  

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do uznania 
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów społecznych  

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

01- Ocena testu zaliczeniowego 
02- ocena wystąpień i uczestnictwa w dyskusji 
03- ocena projektu badawczego 
 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Testy zaliczeniowe 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

01- Ocena testu zaliczeniowego = 50% 
02- ocena wystąpień i uczestnictwa w dyskusji = 25% 
03- ocena projektu badawczego = 25% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", Poznań 2000. 
2. Kurczewska  J., (red.) Ku nowym formom życia lokalnego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2009. 
3. Chaskin R., J., P.Brown, S. Venkatesh, A. Vidal, Building Community Capacity, Walter de Gruyter, INC., New York, 2007. 
4. Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004. 
5. Herudziński T. (2018) Procesy legitymizacji władz samorządowych okresu transformacji w Polsce, w: „Społeczeństwo i Polityka” nr 4/2018 

UWAGI 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o  wybranych subdyscyplinach 

w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i koncepcje 

KS_W02/P6S_WG 2 

W_02 Student ma rozszerzoną wiedzę o relacjach między różnych 

rodzajami struktur społecznych 

KS_W09/P6S_WK 2 

U_01 Student potrafi w sposób pogłębiony analizować zjawiska 

społeczne, formułować własne pytania badawcze i je weryfikować   

KS_U05/P6S_UW 2 

K_01 Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów społecznych 

KS_S01/P6S_KK 2 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,4 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  
Administracja publiczna i samorząd terytorialny 

ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Public Administration and Local Government 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x  stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru:2 lub 3                        semestr  zimowy 

  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-42 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Założeniami przedmiotu jest przedstawienie cech, funkcji oraz przesłanek działania sprawnej administracji. Ważną częścią 
zajęć jest analiza mechanizmów działania i zasad organizacji administracji publicznej oraz procesów modernizacyjnych, 
którym podlega system administracji publicznej. Studenci poznają aktualną strukturę organizacyjną i terytorialną 
administracji rządowej na szczeblu centralnym i terenowym oraz strukturę administracji samorządowej. w Polsce. Studenci 
poznają zagadnienia związane z kontrolą administracji. Ponadto uzyskują wiedze na temat pracowników administracji 
publicznej: ścieżek wstąpienia i kariery w administracji a także znaczenia jakości służb publicznych dla sprawności i 
efektywności państwa. 
 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykłady; liczba godzin 15; 
b) Ćwiczenia;  liczba godzin 15;   

 

Metody dydaktyczne: Wykład; dyskusja grupowa; prezentacje studentów  

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
brak 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01  ma pogłębioną wiedzę o procesach 
zmian struktur administracji terenowej, 
przyczynach, przebiegu i implikacjach tych 
zmian 
W_02  ma rozszerzoną wiedzę o relacjach 
między różnych poziomami administracji 
samorządowej 
 

Umiejętności: 
U_01  potrafi interpretować i 
poprawnie wykorzystywać wyniki 
badań socjologicznych dotyczących 
samorządu terenowego 

Kompetencje: 
K_01  jest gotów do uznania 
znaczenia wiedzy na temat 
samorządu w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów społecznych 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Egzamin pisemny, kolokwium pisemne, (W_01; W_02; K_01) prezentacje studentów (U_01) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne, prezentacje studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Egzamin pisemny 50%, kolokwium pisemne 25%, prezentacje studentów 25% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013. 
2. Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2011. 
3. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2012. 
4. Bratkowski J., Nalewajko E., Post B., Słodkowska I., Droga do samorządności terytorialnej: Polska 1989-1990, Warszawa 2016. 

UWAGI 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy
 

W_01 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur 

administracji terenowej, przyczynach, przebiegu i 

implikacjach tych zmian 

KS_W07 3 

W_02 ma rozszerzoną wiedzę o relacjach między różnych 

poziomami administracji samorządowej 

KS_W09 1 

    

U_01 potrafi interpretować i poprawnie wykorzystywać wyniki 

badań socjologicznych dotyczących samorządu terenowego 

KS_U04 1 

    

K_01 jest gotów do uznania znaczenia wiedzy na temat 

samorządu w rozwiązywaniu lokalnych problemów 

społecznych 

KS_S01 1 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

 

 

  

Nazwa zajęć:  
Rozwój lokalny a procesy globalizacji 

ECTS 1 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Local development and globalization 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x  stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 
Numer semestru:2                         semestr  zimowy 

 x  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01/2Z-43 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Rozwój lokalny a procesy globalizacji  to przedmiot kształcenia specjalistycznego na kierunku socjologia realizowany w 
ramach modułu „Społeczności lokalne i samorząd terytorialny”. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności 
dotyczącej funkcjonowania współczesnych społeczności lokalnych w kontekście paradygmatu globalizacji. Omówione 
zostaną pozornie sprzeczne, a jednocześnie silnie ze sobą powiązane procesy określane wspólną nazwą „glokalizacji”. 
Zmiany społeczne polegające na wzajemnym oddziaływaniu procesów ogólnoświatowych oraz lokalnych i regionalnych 
odniesione zostaną do socjologicznych teorii zmiany społecznej oraz specyfiki przeobrażeń zaistniałych w Polsce. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Ćwiczenia ;  liczba godzin 15;   

 

Metody dydaktyczne: 
1. Analiza literatury źródłowej 
2. Dyskusja grupowa 
3. Projekt badawczy 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
0_1 Student ma rozbudowaną wiedzę na 
temat złożoności współczesnego 
społeczeństwa i dynamiki zachodzących w 
nim zmian  
0_2 Student ma rozszerzoną wiedzę o 
relacjach między różnych rodzajami 
struktur społecznych 
 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi w sposób 
pogłębiony analizować zjawiska 
społeczne, formułować własne pytania 
badawcze i je weryfikować   

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 
systematycznego aktualizowania 
swojej wiedzy oraz rozwijania 
i doskonalenia swoich kompetencji  

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

01- Ocena testu zaliczeniowego 
02- ocena wystąpień i uczestnictwa w dyskusji 
03- ocena projektu badawczego 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Testy zaliczeniowe 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

01- Ocena testu zaliczeniowego = 50% 
02- ocena wystąpień i uczestnictwa w dyskusji = 25% 
03- ocena projektu badawczego = 25% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005. 
2. Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2012. 
3. Pęczak M., Nasze globalne wioski, czyli o tożsamości kulturowej i świadomości kulturalnej, w: I. Bukraba-Rylska, W.J. Burszta (red), Stan i zróżnicowanie kultury 
wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015 s.141-160  
4. Załęski P., Globalny system pozarządowej administracji. Geosocjologia trzeciego sektora, w: Studia Polityczne nr 17/2005 
5. Herudziński T. (2018) Procesy legitymizacji władz samorządowych okresu transformacji w Polsce, w: „Społeczeństwo i Polityka” nr 4/2018 

UWAGI 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 
studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*

) 

W_01 Student ma rozbudowaną wiedzę na temat złożoności 
współczesnego społeczeństwa i dynamiki zachodzących w 
nim zmian 

KS_W08/P6S_WK 2 

W_02 Student ma rozszerzoną wiedzę o relacjach między różnych 
rodzajami struktur społecznych 

KS_W09/P6S_WK 2 

U_01 Student potrafi w sposób pogłębiony analizować zjawiska 
społeczne, formułować własne pytania badawcze i je 
weryfikować   

P6S_UW/ KS_U05 2 

K_01 Student jest gotów do systematycznego aktualizowania 
swojej wiedzy oraz rozwijania i doskonalenia swoich 
kompetencji 

P6S_KR/ KS_S05 2 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Dialog, partycypacja społeczna i inicjatywy oddolne ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Dialogue, social participation and bottom-up initiatives 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

 X stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru:2  lub 3                           semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH – S2-S-01L/2Z-44 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę praw obywatelskich oraz form aktywności społecznej i 
partycypacji publicznej, a także możliwości i ograniczeń w tym zakresie. 
Studenci na zajęciach poznają prawa i obowiązki obywatelskie w społeczeństw demokratycznym oraz mechanizmy 
zaangażowania obywatelskiego, a także metody kształtowania dialogu publicznego, postaw obywatelskich i aktywizacji 
społecznej. Studenci poznają możliwości świadomego i efektywnego uczestnictwa obywateli w życiu publicznym oraz partycypacji 
obywatelskiej w procesach decyzyjnych. Pracując w grupach przygotowują projekt wdrożeniowy dla konkretnej gminy służący 
rozwojowi kompetencji obywatelskich jej mieszkańców i wzrostowi zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności. 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykład; liczba godzin 15;    
b)  Ćwiczenia ;  liczba godzin 15;   

 

Metody dydaktyczne: Dyskusja, praca w grupach, konsultacje, projekt wdrożeniowy 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Wymagania wstępne: 

Podstawowa wiedza z zakresu teorii demokracji oraz różnych koncepcji kształtowania się społeczeństw obywatelskich  

 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 – Student zna zagadnienie partycypacji 
obywatelskiej, w tym nowe (współczesne) 
formy partycypacji w życiu publicznym. 

Umiejętności: 
U_01 – Student potrafi opisać i 
zanalizować zagadnienie współpracy 
między obywatelami a władzą publiczną 
wskazując na praktyczne sposoby jej 
uregulowania 
U_02 – Student potrafi gromadzić 
wiedzę oraz rozwijać umiejętności 
organizacyjne generowania różnych 
form aktywności obywatelskiej 

 

Kompetencje: 
K_01 – Student potrafi zaprojektować 
działania obywatelskie 
K_02 – Student w oparciu o 
posiadaną wiedzę i umiejętności jest 
w stanie partycypować w życiu 
publicznym  

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Ocena pracy własnej studenta w trakcie zajęć, wynik kolokwium zaliczeniowego w trakcie semestru oraz ocena 

przygotowywanego w grupie projektu wdrożeniowego 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Rezultaty samodzielnej pracy studentów w ramach kolokwium oraz grupowej w ramach przygotowywanego projektu 
przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

1. wynik kolokwium realizowanego w formie testu pisemnego (40%),   
2. ocena przygotowanego projektu wdrożeniowego (50%). 
3. aktywność na zajęciach – tj, ocena wykonywanych zadań w trakcie ćwiczeń – indywidualnych i grupowych (10%)  

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 

1. A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej ,Warszawa 2011. 
2. E. Bacia (red.), Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce, IBE, Warszawa 2015. 
3. R. Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce, Wyd. SGGW, Warszawa 2018. 
4. J. Raciborski (red.), Praktyki obywatelskie Polaków, Wyd. IFiS, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniająca: 

1. P. Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012. 
2. Ł. Krzyżanowska, Ł. Facjejew "Partycypacja obywatelska w Polsce", Fundacja im. Stefana Batorego 2009. 
3. J. Schmidt, Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012. 
4. A. Kościański, W. Misztal (red.), Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką, IFiS PAN, Warszawa 2008. 
5. M. Rymsza, Edukacja obywatelska w systemie demokratycznym. Trzeci sektor nr 17/2009, s. 2-13. 



 

 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna zagadnienie partycypacji obywatelskiej, w tym nowe 

(współczesne) formy partycypacji w życiu publicznym 
KS_W02/P6S_WG 

3 

U_01 Student potrafi opisać i zanalizować zagadnienie współpracy między 

obywatelami a władzą publiczną wskazując na praktyczne sposoby jej 

uregulowania 

KS_U1/P6S_UW 
2 

U_02 Student potrafi gromadzić wiedzę oraz rozwijać umiejętności 

organizacyjne generowania różnych form aktywności obywatelskich 
KS_U15/P6S_UU 

2 

K_01 
Student potrafi zaprojektować działania obywatelskie KS_S03/P6S_KO 

2 

K_02 Student w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności jest w stanie 

partycypować w życiu publicznym 
KS_S01/P6S_KK 

1 

 

 

6. A. Łada, Kształcenie obywatelskie w Polsce. Rola organizacji pozarządowych. Trzeci sektor nr 17/2009, s. 8-14. 
7. W. Bokaiłło, K. Dzubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wyd. UWr, Wrocław 2001. 

 

UWAGI 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6  ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Socjologia środowiska ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Environmental sociology 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x  stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 
Numer semestru:2                         semestr  zimowy 

 x  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-45 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Socjologia Środowiska to przedmiot kształcenia specjalistycznego na kierunku socjologia realizowany w ramach modułu 
„Społeczności lokalne i samorząd terytorialny”. Celem jest przekaz  wiedzy dotyczącej subdyscypliny socjologii zajmującej 
się znaczeniem i społecznym wymiarem środowiska naturalnego. Socjologiczna perspektywa badań nad środowiskiem 
naturalnym, która uwzględnia specyfikę społeczności lokalnych przedstawiona zostanie w kontekście teoretycznym oraz 
badawczym i praktyczno-wdrożeniowym. Podstawowym ujęciem zagadnienia będzie wymiar egzemplifikacyjny odnoszący 
się do społeczeństwa polskiego i Unii Europejskiej. 
 
 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykład; liczba godzin 15; 
b) Ćwiczenia ;  liczba godzin 15;   

 

Metody dydaktyczne: 
1. Wykład z elementami prezentacji multimedialnej.   
2. Analiza literatury źródłowej 
3. Dyskusja grupowa 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
0_1 Student ma  Student ma pogłębioną 
wiedzę w zakresie związków współczesnej 
socjologii z dorobkiem innych nauk 
0_2 Student ma  Student ma pogłębioną 
wiedzę o  wybranych subdyscyplinach 
w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i 
koncepcje 

Umiejętności: 
0_1  Student potrafi w sposób 
pogłębiony analizować zjawiska 
społeczne, formułować własne pytania 
badawcze i je weryfikować 
0_2 Student potrafi wykorzystać 
teoretyczną wiedzę z dziedziny 
socjologii do analizy i interpretacji 
zjawisk i procesów społecznych 
 

Kompetencje: 
0_1  Student jest gotów do uznania 
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów społecznych 
0_2 Student jest gotów do 
rozumienia metodologicznych 
problemów socjologii i jej 
poznawczych ograniczeń 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

01- Egzamin ustny (wykład) 
02- Ocena testu zaliczeniowego (ćwiczenia) 
03- Ocena wystąpień i uczestnictwa w dyskusji (ćwiczenia 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

01- Lista pytań i zagadnień (egzamin) 
02- Ocena testu zaliczeniowego (ćwiczenia) 
03- Ocena wystąpień i uczestnictwa w dyskusji (ćwiczenia) 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

01- Egzamin ustny (wykład) – 50% 
02- Ocena testu zaliczeniowego (ćwiczenia) – 25% 
03- Ocena wystąpień i uczestnictwa w dyskusji (ćwiczenia) - 25% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Herudziński T, Boguszewski r., Ubóstwo energetyczne w Polsce, Raport PBS, Warszwa 2018. 
2. Matczak P., Problemy ekologiczne jako problemy społeczne,  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.   
3. Sołdra-Gwiżdż T., (red.), W kręgu przyrody i społeczeństwa, Opole 2002. 
4. Frysztacki  K. i Sołdra-Gwiżdż T., (red.), Środowisko, ekologia, świadomość społeczna (studia konceptualne i empiryczne), Opole 1995. 
5. Niedziałkowski K., Wielopoziomowe venue shopping a europeizacja polskiej polityki ochrony przyrody. Kurczewska U i  Jasiecki K. (red.), Reprezentacja 

interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2017.  

UWAGI 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 
studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 
zajęć na efekt 
kierunkowy*

) 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie związków 
współczesnej socjologii z dorobkiem innych nauk 

KS_W01/P6S_WG 2 

W_02 Student ma pogłębioną wiedzę o  wybranych 
subdyscyplinach w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i 
koncepcje 

KS_W02/P6S_WG 2 

    

U_01 Student potrafi w sposób pogłębiony analizować zjawiska 
społeczne, formułować własne pytania badawcze i je 
weryfikować   

KS_U05/P6S_UW 2 

U_02 Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny 
socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów 
społecznych 

KS_U01/P6S_UW 2 

K_01 Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu problemów społecznych 

KS_S01/P6S_KK 2 

K_02 Student jest gotów do rozumienia metodologicznych 
problemów socjologii i jej poznawczych ograniczeń 

KS_S02/P6S_KK 2 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

 

 

  

Nazwa zajęć:  
Innowacje społeczne na poziomie lokalnym 

ECTS 1 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Social innovations at the local level 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x  stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 
Numer semestru:2                         semestr  zimowy 

 x  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-46 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Innowacje społeczne na poziomie lokalnym to przedmiot kształcenia specjalistycznego na kierunku socjologia realizowany w 
ramach modułu „Społeczności lokalne i samorząd terytorialny”. Celem jest przekaz  wiedzy dotyczącej innowacji 
społecznych, które jako zjawisko prezentowane są w kontekście teoretycznym socjologii oraz pokrewnych dyscyplin 
naukowych. Dodatkowo zjawiska innowacji społecznych analizowane są z perspektywy empirycznej oraz praktycznej 
(wdrożeniowej) uwzględniającej specyfikę społeczności lokalnych. Podstawowym ujęciem zagadnienia będzie wymiar 
egzemplifikacyjny odnoszący się do społeczeństwa polskiego i Unii Europejskiej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Ćwiczenia ;  liczba godzin 15;   

 

Metody dydaktyczne: 
1. Analiza literatury źródłowej 
2. Dyskusja grupowa 
3. Projekt badawczy 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W0_1 Student ma rozbudowaną wiedzę na 
temat złożoności współczesnego 
społeczeństwa i dynamiki zachodzących w 
nim zmian  
W0_2 Student ma rozszerzoną wiedzę o 
relacjach między różnych rodzajami 
struktur społecznych 
 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi w sposób 
pogłębiony analizować zjawiska 
społeczne, formułować własne pytania 
badawcze i je weryfikować   

Kompetencje: 
K_01Student jest gotów do 
systematycznego aktualizowania 
swojej wiedzy oraz rozwijania 
i doskonalenia swoich kompetencji  

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

01- Ocena testu zaliczeniowego 
02- ocena wystąpień i uczestnictwa w dyskusji 
03- ocena projektu badawczego 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Testy zaliczeniowe 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

01- Ocena testu zaliczeniowego = 50% 
02- ocena wystąpień i uczestnictwa w dyskusji = 25% 
03- ocena projektu badawczego = 25% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Herudziński T., Swacha P.  (red. nauk), Społeczności lokalne - konteksty przemian i innowacje, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018 
2. Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej,  Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2013. 
3. Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G., The Open Book of Social Innovation, NESTA, London 2010. 
4. Olejniczuk-Merta A., Innowacje społeczne, w: „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1, 2013. 
5. Olejniczuk-Merta A. (red.), Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu, IBRiKK, Warszawa 2014 
6. Bartkowski J., Europeizacja jako modernizacja. Samorządy polskie a idea integracji europejskiej, w : J. Kurczewska (red.) , Oblicza lokalności. Ku nowym formom 
życia lokalnego, Warszawa 2008, IFiS PAN,  s. 203-216. 
 

UWAGI 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

W_01  Student ma rozbudowaną wiedzę na temat złożoności 

współczesnego społeczeństwa i dynamiki zachodzących w nim 

zmian 

KS_W08/P6S_WK 2 

W_02  Student ma rozszerzoną wiedzę o relacjach między różnych 

rodzajami struktur społecznych 

KS_W09/P6S_WK 2 

U_01  Student potrafi w sposób pogłębiony analizować zjawiska 

społeczne, formułować własne pytania badawcze i je weryfikować   

KS_U05 /P6S_UW 2 

K_01  Student jest gotów do systematycznego aktualizowania swojej 

wiedzy oraz rozwijania i doskonalenia swoich kompetencji 

KS_S05/P6S_KR 2 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Socjologia wizualna ECTS 1 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Visual Sociology 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3   semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-47 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami kultury wizualnej, teoriami dotyczącymi obrazu i 
społeczeństwa oraz  metodami badawczymi służącymi badaniu elementów wizualnych w życiu społecznym.   
Tematyka zajęć: Funkcje i formy obrazu w kulturze (sztuka, językowy obraz świata, kultura popularna, ikonosfera Internetu), 
społeczne tworzenie obrazu, teorie patrzenia, kultura wizualna, wykorzystanie obrazu w badaniach społecznych, socjologia 
wizualna – przedmiot badań i metody badawcze 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: a) ćwiczenia;  liczba godzin 15.    

Metody dydaktyczne: Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów, projekt badawczy, prezentacje multimedialne 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student dysponuje wiedzą na temat 
kultury wizualnej, potrafi zaobserwować i 
zinterpretować jej przejawy 
W_02 Student zna podstawowe pojęcia, 
metody i koncepcje socjologii wizualnej 
 

Umiejętności: 
U_01  Student rozumie i potrafi 
analizować, w jaki sposób tworzone są 
obrazy obecne w życiu społecznym, w 
jaki sposób nadawane są im znaczenia 
i jak obrazy współtworzą relacje i 
struktury społeczne 
 
 

Kompetencje: 
K_01  Student jest gotów do 
zastosowania w praktyce poznanych 
metody badań wizualnych. 
 
K_02 student jest gotów do 
aktualizowania swojej wiedzy w 
zakresie różnorodnych ujęć 
teoretycznych dotyczących 
wizualności  

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Kolokwium (W_01, W_02) 
Aktywność na zajęciach (U_01, K_02) 
Prace pisemne (K_01) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemne prace studentów, wyniki kolokwium 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Wyniki kolokwium – 20%, ocena z prac pisemnych – 40%, aktywność na zajęciach 40% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna  

Literatura podstawowa  
1. Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Niezbędnik badacza, Warszawa 2010. 
2 .Drozdowski R., Krajewski M., Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, Warszawa 2010. 
3. Frąckowiak M., Olechnicki K., Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Warszawa 2011. 
4. Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, Kraków-Warszawa 2016. 
5. Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003. 
6. Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010. 
7. Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005. 
8. Sztompka P., Bogunia-Borowska (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Warszawa 2012. 
 
Uzupełniająca:  
1. Francuz P. (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa 2007 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student dysponuje wiedzą na temat kultury wizualnej, 
potrafi zaobserwować i zinterpretować jej przejawy 
 

KS_W01/ P6S_WG 1 

W_02 Student zna podstawowe pojęcia, metody i koncepcje 

socjologii wizualnej 

KS_W02/ P6S_WG 3 

U_01  Student rozumie i potrafi analizować, w jaki sposób 

tworzone są obrazy obecne w życiu społecznym, w jaki 

sposób nadawane są im znaczenia i jak obrazy współtworzą 

relacje i struktury społeczne 

KS_U01/ P6S_UW 2 

K_01  Student jest gotów do zastosowania w praktyce poznanych 

metody badań wizualnych.  

KS_S03/ P6S_KO 2 

K_02 student jest gotów do aktualizowania swojej wiedzy w 

zakresie różnorodnych ujęć teoretycznych dotyczących 

wizualności 

KS_S05/ P6S_KR 1 

 

2. Kaczmarek J. (red.), Kadrowanie rzeczywistości: szkice z socjologii wizualnej, Poznań 2004. 
3. Kaczmarek J. (red.), Do zobaczenia: socjologia wizualna w praktyce badawczej, Poznań 2008. 
4. Kampka A. (red.), Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, Warszawa 2014. 
5. Kampka A., Kiryjow A., Sobczak K. (red.), Czy obrazy rządzą ludźmi, Warszawa 2017. 
6. Szcześniak M., Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, Warszawa 2016. 

UWAGI 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Socjologia internetu ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Sociology of the Internet 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-48 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze społecznym aspektem nowych technologii komunikacyjnych – ich 
oddziaływaniem na poszczególne wymiary życia społecznego (związki interpersonalne, praca, nauka, czas wolny, kultura, 
życie publiczne). 
Tematyka wykładów:  
Wprowadzenie do socjologii Internetu. Kultura konwergencji, kultura Web 2.0, tworzenie wiedzy w Internecie.  
Użytkownicy Internetu. Internet a nierówności społeczne: wykluczenie cyfrowe. Tworzenie tożsamości w Internecie. 
Charakterystyka grup w Internecie. Komunikacja zapośredniczona przez komputer (CMC). Społeczeństwo sieci, sieciowa 
gospodarka i polityka. Internet jako sfera publiczna. Internet a nowe ruchy społeczne. Badania socjologiczne online. 
Internet rzeczy. 
Tematyka ćwiczeń:  
Internet a inne media oraz sposoby korzystania z Internetu. Interakcje społeczne i komunikacja w Internecie.  Specyfika 
autoprezentacji online. Anonimowość i prywatność w internecie. Bliskie relacje online. Przemiany więzi społecznych i sieci 
społeczne. Społeczności internetowe. Prospołeczne zachowania online. Aspołeczne zachowania online. Reklama i marketing 
w Internecie. Prowadzenie badań ilościowych online. Prowadzenie badań jakościowych online. Przyszłość Internetu.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład;  liczba godzin 15;   
b) ćwiczenia, liczba godzin 15. 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: wykład, studium przypadku, prezentacje multimedialne 

Ćwiczenia: prezentacja multimedialna, dyskusja kierowana, praca zespołowa, analiza tekstów źródłowych 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 – Student ma ogólną wiedzę o 
strukturach i instytucjach społecznych, 
których funkcjonowanie związane jest z 
technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi 
W_02 – Student ma ogólną wiedzę o 
współczesnych koncepcjach 
socjologicznych podejmujących zagadnienie 
zmian społecznych zachodzących pod 
wpływem Internetu 
 

Umiejętności: 
U_01 - Student potrafi analizować 
więzi społecznych zawiązywane za 
pośrednictwem Internetu i w 
przestrzeni internetowej oraz rozumie 
rządzące nimi prawidłowości 
U_02 Student wykorzystać praktycznie 
wiedzę na temat technik badań 
Internetu i badań przez Internet  
 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 
przygotowania i przeprowadzenia 
analizy dotyczącej znaczenia 
Internetu w życiu społecznym 
K_02 Student jest gotów do udziału 
w opracowywaniu strategii działania 
uwzględniającej problematykę 
społeczeństwa sieci 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

ocena kolokwium i egzaminu pisemnego (efekty: W_01, W_02, U_01, K_01),  ocena przygotowanej zespołowej prezentacji 
(U_02) ocena pracy pisemnej w ramach pracy własnej studenta (K_01, K_02) 
 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemne prace studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Egzamin pisemny (40%) 
Kolokwium pisemne (30%) 
Zespołowa prezentacja (15%)  
Praca pisemna (15%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
1. D. Barney, Społeczeństwo sieci,  Warszawa 2008.  



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach 
społecznych, których funkcjonowanie związane jest z 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 

KS_W02/ P6S_WG 3 

W_02 Student ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach 
socjologicznych podejmujących zagadnienie zmian społecznych 
zachodzących pod wpływem Internetu 

KS_W07/ P6S_WK 

KS_W09/ P6S_WK 

3 

2 

U_01  Student potrafi analizować więzi społecznych zawiązywane za 
pośrednictwem Internetu i w przestrzeni internetowej oraz 
rozumie rządzące nimi prawidłowości 

 

KS_U01/ P6S_UW 2 

U_02  Student wykorzystać praktycznie wiedzę na temat technik badań 
Internetu i badań przez Internet 

KS_U05/ P6S_UW 1 

K_01  Student jest gotów do przygotowania i przeprowadzenia analizy 
dotyczącej znaczenia Internetu w życiu społecznym 

KS_S03/ P6S_KO 2 

K_02  Student jest gotów do udziału w opracowywaniu strategii działania 
uwzględniającej problematykę społeczeństwa sieci 

KS_S04/ P6S_KO 2 

 

2. D.  Y. Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Warszawa 2008.  
3. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.  
4. M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013. 
5. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.  
6. D. Jemielniak, Socjologia Internetu, Warszawa 2019.  
7. M. Miller, Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, Warszawa 2016. 
8. W. Orliński, Internet. Czas się bać, Warszawa 2013. 
9. S. Vaidhyanathan, Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji, Warszawa 2018 

 
Literatura uzupełniająca 

1. M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006.  
2. S. Flores, Sfejsowani. Jak media społecznościowe wpływają na nasze życie, emocje i relacje z innymi, Warszawa 2017 
3. L. Lessing, Wolna kultura, Warszawa 2005. 
4. P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010 
5. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i  mediów. Warszawa 2006 
6. A. Kampka, Retoryka, nauka i memy antyszczepionkowe, w: Retoryka-wiedza-krytyka, red. M. Załęska, Warszawa 2016, s. 217-253. 
7. A. Kampka, Wirtualni politycy i obywatele on-line – nowa komunikacja polityczna, w: Co po postindustrializmie?, red. K. Wielecki, S. Sowiński, 

Warszawa 2013, s. 57-81.  
 

UWAGI 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

 

Nazwa zajęć:  
Metody badań medioznawczych 

ECTS 1 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Media Research Methods 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x  stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3                         semestr  zimowy 

   semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-49 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Tematyka zajęć odnosi się do metod badania zawartości, recepcji i oddziaływania mediów. W odwołaniu do znanych 
studentom podstaw metodologii badań społecznych przedstawione zostaną sposoby badania prasy, radia, telewizji i 
internetu. Na zajęciach studenci zapoznają się z przykładami prowadzonych badań z zakresu: analizy zawartości prasy, 
komputerowej analizy tekstu w dyskursach medialnych, analizy systemowej, metod badań internetu, analizy obrazu, analizy 
sieciowej, analizy narracyjnej, analizy wizerunku w mediach. 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Ćwiczenia ;  liczba godzin 15;   

 

Metody dydaktyczne: Dyskusja grupowa, prezentacje studentów 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Podstawy metodologii nauk społecznych 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01  student ma pogłębioną wiedzę w 
zakresie  wybranych metod i technik 
prowadzenia badań medioznawczych. 
 

Umiejętności: 
U_01  potrafi wykorzystać teoretyczną 
wiedzę z medioznawstwa do analizy i 
interpretacji zjawisk i procesów 
medialnych. 
U_02  interpretować i poprawnie 
wykorzystywać wyniki badań 
zawartości mediów masowych. 

Kompetencje: 
K_02 jest gotów rozumienia 
metodologicznych problemów 
medioznawstwa i jej poznawczych 
ograniczeń. 
 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Kolokwium, prezentacje studentów  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne, prezentacje studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Prace pisemne 25%, aktywność na zajęciach 25%, prezentacje studentów 50% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Łączyński M., Gackowski T., Metody badania wizerunku w mediach, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2009. 
2. Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004.  
3. Klepka R., Analiza zawartości mediów, “Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis” 2016, nr 6.  
4. McCombs M., Ustanawianie agendy: media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008. 
5.Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów: wersja 1.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004. 
6. Wimmer R. D., Dominic J. R., Mass media. Metody badań. Wydawictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. 
 
 

UWAGI 

 
 
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy
 

W_01 ma pogłębioną wiedzę w zakresie  wybranych metod i 

technik prowadzenia badań medioznawczych 

KS_W03 3 

U_01 wykorzystać teoretyczną wiedzę z medioznawstwa do 

analizy i interpretacji zjawisk i procesów medialnych 

KS_U01 2 

U_02 interpretować i poprawnie wykorzystywać wyniki badań 

zawartości mediów masowych 

KS_U04 1 

K_01 rozumienia metodologicznych problemów medioznawstwa 

i jej poznawczych ograniczeń 

KS_S02 1 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Socjologia mass-mediów ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Sociology of mass media 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3   semestr  zimowy 

 semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-50 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Uczestnicy zajęć zapoznają się z trzema głównymi wątkami badań w ramach socjologii mass mediów: 1) instytucje, profesje 
i praktyki medialnymi, 2) zawartość mediów, reprezentacje społeczne, społeczna siła mediów, 3) wpływ mediów, odbiorcy 
mediów i technologie.  Omówiona zostanie także tematyka mediów masowych w teoriach socjologicznych. 
Przedmiotem zajęć będą odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób media przedstawiają grupy społeczne, jakie 
kulturalne, prawne, ekonomiczne i instytucjonalne czynniki wpływają na produkcję przekazów medialnych, w jaki sposób 
odbiorcy mediów nadają znaczenie tym przekazom, jak je rozumieją i interpretują.   
W czasie zajęć omawiane będą różne typy mediów i przekazów oraz gatunki medialne (reklama, film, media informacyjne, 
komiksy, gry wideo, seriale), a także takie zagadnienia jak: media masowe i kultura popularna, media i władza, media jako 
czynnik rozwoju i ryzyka społecznego.   
Celem zajęć jest zwiększenie świadomości studentów na temat treści medialnych, których są konsumentami, krytyczne 
rozpoznanie medialnych reprezentacji płci, rasy, klas i problemów społecznych, nabycie umiejętności analizy przekazów 
medialnych.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład;  liczba godzin 15;   
b) ćwiczenia;  liczba godzin 15;   

 

Metody dydaktyczne: 
Wykład z elementami dyskusji i wykorzystaniem multimediów. Ćwiczenia: analiza danych, projekt, dyskusja, dyskusja wokół 
tekstów. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

 
 
Wiedza: 
W_01. Student zna i rozumie podstawowe 
pojęcia z zakresu socjologii mediów. 
W_02. Student zna i rozumie najważniejsze 
aspekty oddziaływania mediów na 
rzeczywistość społeczną, rozpoznaje i 
identyfikuje najistotniejsze problemy i 
dylematy związane z funkcjonowaniem 
mediów we współczesnych społeczeństwa 
sieciowych.   

Umiejętności: 
U_01.Student potrafi analizować 
zjawiska społeczne przedstawiane w  
mediach  
U_02. Student potrafi analizować 
funkcje, zadania i sposoby 
oddziaływania mediów masowych na 
uczestników interakcji społecznych. 

 
 
Kompetencje: 
K_01.student jest gotów do 
wykorzystania nabytej wiedzy do 
rozwiązania wybranych problemów 
społecznych związanych z 
oddziaływaniem mediów 
K_02. student jest w stanie wskazać 
i objaśnić różne aspekty kulturowe, 
polityczne, ekonomiczne oraz 
społeczne funkcjonowania mediów 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Wykład - egzamin pisemny (W_01, W_02) 
Ćwiczenia – zaliczenie lektur (W_01), projekt indywidualny (W_02, U_01, U_02, K_01), aktywność na zajęciach (U_02, 
K_02). 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemne prace studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Ocena z egzaminu 50%, ocena z ćwiczeń (50%) –  zaliczenie lektur (30%), projekt indywidualny (40%), aktywność na 
zajęciach (10%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
1. Eliott A., Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011; 
2.  Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009; 
3. McQuail D., Teorie komunikowania masowego, Warszawa 2008;  
4. Maigret E., Socjologia komunikacji i mediów, Warszawa 2012;  



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01  Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu socjologii 
mediów. 

 

KS_W03/ P6S_WG 3 

W_02 Student zna i rozumie najważniejsze aspekty oddziaływania 

mediów na rzeczywistość społeczną, rozpoznaje i identyfikuje 

najistotniejsze problemy i dylematy związane z funkcjonowaniem 

mediów we współczesnych społeczeństwa sieciowych.   

KS_W08/ P6S_WK 2 

U_01 Student potrafi analizować zjawiska społeczne przedstawiane w  
mediach  

 

KS_U01/ P6S_UW 2 

U_02 Student potrafi analizować funkcje, zadania i sposoby 

oddziaływania mediów masowych na uczestników interakcji 

społecznych. 

KS_U05/ P6S_UW 1 

K_01 Student jest gotów do wykorzystania nabytej wiedzy do 
rozwiązania wybranych problemów społecznych związanych z 
oddziaływaniem mediów 

 

KS_S03/ P6S_KO 2 

K_02 Student jest w stanie wskazać i objaśnić różne aspekty kulturowe, 

polityczne, ekonomiczne oraz społeczne funkcjonowania mediów 

KS_S02/ P6S_KK 2 

 

5. Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008; 
Literatura uzupełniająca: 
1.  Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007; 
2. Kampka A., Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Warszawa 2014; 
3. Postman N., Zabawić się na śmierć, Warszawa 2006; 
4. Street J.,  Mass media, polityka, demokracja,  Kraków 2006. 
Wybrane artykuły z „Zeszytów Prasoznawczych”, „Studiów Medioznawczych”, „Kultury i Społeczeństwa”, „Kultury Popularnej”. 

UWAGI 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 



 

Nazwa zajęć:  Media i społeczeństwo cyfrowe ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Media and Digital Society 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x  stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru:2 LUB 3                          semestr  zimowy 

  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-51 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Cyfryzacja gospodarki, nowe technologie informacyjne i komunikacyjne a powstanie społeczeństwa cyfrowego. Pojęcie 
społeczeństwa cyfrowego a społeczeństwo informacyjne/sieciowe. Media i opinia publiczna jako istotny czynnik zmiany 
społecznej. Krytyczne teorie mediów. Znaczenie nowych mediów i komunikacji 2.0 a wiarygodność informacji. Digital 
natives, wychowanie cyfrowych tubylców. Prosumenci. Zaufanie do usług internetowych (e-bankowość, e-administracji). 
Problemy prywatności i nadzoru. Internet rzeczy, big data, sztuczna inteligencja i nowe czynniki rozwoju społeczeństwa 
cyfrowego. 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykłady; liczba godzin 15 
b) Ćwiczenia ;  liczba godzin 15;   

 

Metody dydaktyczne: Wykład z elementami dyskusji z wykorzystaniem środków multimedialnych, studium przypadku, debaty, projekty grupowe 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Znajomość postaw komunikacji społecznej oraz wiedza z zakresu socjologii mediów 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
w01 - student posiada wiedzę na temat 
funkcjonowania i perspektyw rozwoju 
społeczeństwa cyfrowego w szerokim 
zakresie 
w02 - student ma wiedzę o sposobach 
interpretowania i wykorzystania wyników 
badań socjologicznych nad mediami 
społeczeństwem cyfrowym 
 
 

Umiejętności: 
u01 - student potrafi przedstawić 
własną propozycję rozwiązania 
problemu społecznego dotyczącego 
społeczeństwa cyfrowego i 
przeprowadzić procedurę ewaluacji 
tego rozwiązania w oparciu o rzetelne 
dane 
u02 - student potrafi sprawnie 
komunikować się zarówno ze 
specjalistami, jak i odbiorcami spoza 
grona specjalistów w zakresie 
aktualnych informacji dotyczących 
mediów i społeczeństwa cyfrowego 
 

Kompetencje: 
k01 - student jest gotów do 
aktywnego działania – inspirowania, 
opracowania i realizacji projektów 
społecznych z zakresu 
społeczeństwa cyfrowego z 
uwzględnieniem roli mediów 
k02 - student jest gotów do 
systematycznego aktualizowania 
swojej wiedzy z zakresu rozwoju 
cyfrowego i medialnego oraz 
rozwijania i doskonalenia swoich 
kompetencji medialnych i cyfrowych 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Egzamin ustny, wykonanie projektu grupowego i prezentacja wyników na zajęciach 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Lista obecności, lista studentów z pytaniami egzaminacyjnymi; projekt grupowy w formie cyfrowej 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 25% projekt grupowy, 25% prezentacja projektu na ćwiczeniach, 50% egzamin ustny 

Miejsce realizacji zajęć: sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. L. Zacher, red. Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy. Warszawa, 2018 
2.  L. Koćwin. Społeczeństwo cyfrowe w Polsce - strategie, plany, realia. W: J. Kędzior, B. Krawiec, M. Biedroń, A. Mitręga, Komunikacja a zmiana społeczna. 
Wrocław 2018. 
3.  P. Siuda, red. Metody badań online. Wydawnictwo naukowe Katedra 2016.  
4. M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016.   
5.   M. Szpunar, Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych. Zarządzanie w kulturze, t. 17, nr 4. 2016. 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

Wiedza – w01 student posiada wiedzę na temat funkcjonowania i 

perspektyw rozwoju społeczeństwa cyfrowego w szerokim 

zakresie 

KS_W08/ P6S_WK 2 

Wiedza – w02 student ma wiedzę o sposobach interpretowania 

i wykorzystania wyników badań socjologicznych nad 

mediami społeczeństwem cyfrowym 

KS_W10/ P6S_WK 1 

    

Umiejętności – 

u01 

student potrafi przedstawić własną propozycję rozwiązania 

problemu społecznego dotyczącego społeczeństwa 

cyfrowego i przeprowadzić procedurę ewaluacji tego 

rozwiązania w oparciu o rzetelne dane 

KS_U02/ P6S_UW 2 

Umiejętności – 

u02 

student potrafi sprawnie komunikować się zarówno ze 

specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów w 

zakresie aktualnych informacji dotyczących mediów i 

społeczeństwa cyfrowego 

KS_U07/ P6S_UK 1 

    

Kompetencje – 

k01 

student jest gotów do aktywnego działania – inspirowania, 

opracowania i realizacji projektów społecznych z zakresu 

społeczeństwa cyfrowego z uwzględnieniem roli mediów 

KS_S03/ P6S_KO 1 

Kompetencje – 

k02 

student jest gotów do systematycznego aktualizowania 

swojej wiedzy z zakresu rozwoju cyfrowego i medialnego 

oraz rozwijania i doskonalenia swoich kompetencji 

medialnych i cyfrowych 

KS_S05/ P6S_KR 2 

 

*) 

3 – znaczący i szczegółowy,  

2 – częściowy, 

6.  M. Baranowski, red. Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty społeczeństwa sieciowego. Człowiek i społeczeństwo. Tom XL, 2015. 
7. A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, Internet / Nowe media / Kultura 2.0. Lublin 2013. 
8. K. Krzysztofek, Big data society. Technologie zamozapisu i samopokazu: ku humanistyce cyfrowej, „Transformacjeˮ, nr 1–4, 2012. 
9. D. Barney, Społeczeństwo sieci. Sic, 2008. 
10.  M. Castells, Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003. 
 

UWAGI 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6  ECTS 



1 – podstawowy, 

 



 

Nazwa zajęć:  Kultura medialna ECTS 1 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Media Culture 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 LUB 3   semestr  zimowy 

  semestr  letni  

  Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy: WNH-S2-S-01L/2Z-52 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
 
Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy z zakresu kultury medialnej jako perspektywy analizy współczesnych 
społeczeństw rozwiniętych, na które od kilku dziesięcioleci intensywnie w wielu sferach życia (wiedza, wartości, gusta, 
opinie publiczne) oddziałują środki masowego przekazu. W oparciu o wybrane koncepcje z zakresu socjologii mediów, 
medioznawstwa i kulturoznawstwa będą podjęte tematy ogólne dotyczące różnych typów mediów, ich funkcji, modeli 
komunikacji oraz technik komunikacyjnych, w tym propagandowych, a także norm etycznych w mediach. Zostanie 
przeanalizowane oddziaływanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na różne gatunki medialne 
w kontekście globalizacji oraz w wybranych kontekstach kulturowych (konsumpcjonizm, macdonaldyzacja, bańki 
informacyjne, nadzór i wykorzystywanie danych osobowych, manipulacje w social media etc.). 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) ćwiczenia  liczba godzin 15   

 

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, środki multimedialne, projekt, prezentacja, badania terenowe, praca z materiałem źródłowym 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Wiedza z zakresu podstaw komunikacji społecznej i socjologii mediów 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
w01 – student ma pogłębioną wiedzę z 
zakresu kultury medialnej, gatunków i 
technik komunikacyjnych różnych środków 
przekazu oraz ich specyfikę 
  

Umiejętności: 
u01 – student potrafi w sposób 
pogłębiony interpretować zjawiska 
społeczne związane z kulturą 
medialną, formułować własne pytania 
badawcze z zakresu mediów i je 
weryfikować   
u02 – student potrafi sprawnie 
komunikować się za pomocą różnych 
kanałów zarówno ze specjalistami, jak i 
odbiorcami spoza grona specjalistów  z 
zakresu mediów i kultury medialnej 
 

Kompetencje: 
k01 – student jest gotów do 
systematycznego aktualizowania 
swojej wiedzy z zakresu kultury 
medialnej oraz rozwijania i 
doskonalenia swoich kompetencji 
cyfrowych i medialnych  
k02 – student jest gotów do 
działania zgodnego z zasadami etyki 
i jest rozstrzygania etycznych 
dylematów związanych z pracą 
socjologa  w zakresie analizy 
mediów i kultury medialnej 

Sposób weryfikacji efektów uczenia 
się: 

Samodzielna prezentacja projektu na wybrany temat z zakresu etyki mediów, technik komunikacji medialnej lub analizy 
wybranego gatunku charakterystycznego dla mediów 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

multimedialna prezentacja PowerPoint lub Prezi 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 20% aktywności na zajęciach + 80% indywidualny projekt 

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. M. Drożdż, Odnaleźć się w mediosferze. PWN 2019. 
2. G. Penkowska, Zagrożenia ze strony mediów. Wydawnictwo Naukowe Katedra 2017. 
3. K.Brylska, T.Gackowski, M.Patera, Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu. Aspra 2017. 
4. A.Kozłowska, Wpływ mass mediów na życie społeczne. W: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, red. Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji 



 

 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla programu 

studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

Wiedza – w01 student ma pogłębioną wiedzę z zakresu kultury medialnej, 

gatunków i technik komunikacyjnych różnych środków przekazu 

oraz ich specyfikę 

KS_W02/ P6S_WG 1 

Wiedza -    

    

Umiejętności – 

u01 

student potrafi w sposób pogłębiony interpretować zjawiska 

społeczne związane z kulturą medialną, formułować własne 

pytania badawcze z zakresu mediów i je weryfikować   

KS_U05/ P6S_UW 2 

Umiejętności – 

u02 

student potrafi sprawnie komunikować się za pomocą różnych 

kanałów zarówno ze specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona 

specjalistów  z zakresu mediów i kultury medialnej 

KS_U07/P6S_UK 1 

    

Kompetencje – 

k01 

student jest gotów do systematycznego aktualizowania swojej 

wiedzy z zakresu kultury medialnej oraz rozwijania i doskonalenia 

swoich kompetencji cyfrowych i medialnych  

KS_S05/P6S_KR 1 

Kompetencje – 

k02 

student jest gotów do działania zgodnego z zasadami etyki i jest 

rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą socjologa  

w zakresie analizy mediów i kultury medialnej  

KS_S06/P6S_KR 1 

 

 

socjologicznej. Oficyna wydawnicza SGH 2016. 
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSISE/struktura/ZS/publikacje/Documents/Anna_Kozlowska_WPLYW%20MASS%20MEDIOW%20%E2%80
%94%20kopia.pdf  

5. M.Sanakiewicz, Telewizja ponowoczesna. Logiki i imaginacje medialne. Novae Res 2016. 
6. B. Dziadzia, Naznaczeni popkulturą. Media elektroniczne i przemiany prowincji. Katedra Wydawnictwo Naukowe 2014. 
7. J. Mikulowski Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Nowa edycja. Universitas 

2012. 
8. A. Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej. Elipsa 2012. 
9. P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Wyd. Poltext, Uniwersytet Śląski 2010. 
10. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego. PWN 2007. 
11. M. Sokołowski, Konteksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje. T. 1 i 2. Algraf 2007. 
12. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Warszawa 2006. 
13. B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie. PIW 2000. 

UWAGI 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
 

25 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSISE/struktura/ZS/publikacje/Documents/Anna_Kozlowska_WPLYW%20MASS%20MEDIOW%20%E2%80%94%20kopia.pdf
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IFSISE/struktura/ZS/publikacje/Documents/Anna_Kozlowska_WPLYW%20MASS%20MEDIOW%20%E2%80%94%20kopia.pdf
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