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EFEKTY UCZENIA SIĘ

z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowany m Systemie
Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 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 pierwszego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Uniwersalne charakterystyki poziomu 6 w PRK oraz charakterystyki drugiego stopnia efektów
uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK

Symbol efektu
kierunkowego

Kierunkowe efekty uczenia się odniesione do poszczególnych kategorii i zakresów

P6S_WG
Zakres i głębia - kompletność
perspektywy
poznawczej i zależności

P6U_W

WIEDZA – absolwent ZNA I ROZUMIE
w zaawansowanym stopniu - fakty, teorie, metody oraz złożone zależności
między nimi
różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności
w zaawansowanym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące
ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące
podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych
tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy
szczegółowej - właściwe dla programu studiów, a w przypadku studiów o
profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w
działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem

KS_W01

podstawowe pojęcia stosowane w socjologii oraz najważniejsze teorie socjologiczne

KS_W02

ma ogólną wiedzę o relacjach między socjologią a innymi naukami społecznymi, o
jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi naukami
społecznymi

KS_W03

zna podstawowe metody i techniki prowadzenia badań socjologicznych

KS_W04

ma ogólną wiedzę z zakresu socjologii, poszerzoną o podstawy innych nauk
społecznych (zna podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii i ekonomii)

KS_W05

ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach socjologicznych podejmujących
problematykę struktur i instytucji społecznych
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P6S_WK
Kontekst
/ uwarunkowania, skutki

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych
rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

KS_W06

ma ogólną wiedzę o klasycznych koncepcjach socjologicznych podejmujących
problematykę struktur i instytucji społecznych

KS_W07

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych subdyscyplinach
socjologicznych, obejmującą podstawowe pojęcia, metody i koncepcje

KS_W08

ma ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach
będących podstawą ich funkcjonowania, o relacjach między strukturami i
instytucjami społecznymi

KS_W09

ma ogólną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi
prawidłowościach

KS_W10

ma ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie umiejscowionym w strukturze relacji
społecznych, których jest współtwórcą, i w ramach których podejmuje działania

KS_W11

ma ogólną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, przyczynach,
przebiegu i implikacjach tych zmian

KS_W12

ma ogólną wiedzę o normach i zasadach obowiązujących w pracy socjologa

KS_W13

ma ogólną wiedzę na temat powiązań pomiędzy różnymi układami
instytucjonalnymi w społeczeństwie

KS_W14

zna podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego

innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie
komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko
wykorzystywać posiadaną wiedzę
- formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać
zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:
— właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie
oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

P6S_UW
Wykorzysta
nie wiedzy
/
rozwiązywa
ne
problemy
i
wykonywan
e zadania

P6U_U

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent POTRAFI

KS_U01

ocenić przydatność podstawowych metod i technik do realizacji konkretnych celów
badawczych

KS_U02

wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy oraz interpretacji
zjawisk i procesów społecznych
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— dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych
wykorzystywać posiadaną wiedzę
- formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów - w przypadku
studiów o profilu praktycznym

posługiwać się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania
przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów społecznych

KS_U04

realizować podstawowe etapy procedury
badawczej

KS_U05

wykonywać podstawowe analizy statystyczne posługując się narzędziami
informatycznymi

KS_U06

gromadzić dane i przeprowadzić proste badania zjawisk społecznych w oparciu
o metody ilościowe i jakościowe oraz sformułować wnioski i przedstawić wyniki
w oparciu o źródła przygotować wypowiedź ustną i pracę pisemną dotyczącą
zagadnień społecznych w języku polskim

KS_U07

brać udział w debacie - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz
dyskutować o nich

KS_U08

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

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

KS_U09

brać udział w debacie społecznej – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska
oraz dyskutować o nich

KS_U10

porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

KS_U11

planować oraz organizować pracę indywidualną oraz zespołową

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o
charakterze interdyscyplinarnym)

KS_U12

współdziałać z socjologami i innymi specjalistami w ramach realizacji prac
zespołowych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

KS_U13

samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności profesjonalne

KS_U14

posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach

KS_U15

ocenić efekty własnych działań i dokonać niezbędnych korekt

KS_U16

zaplanować własny rozwój i doskonalić swoje kompetencje socjologiczne

KS_U17

stosować różne metody w badaniu i analizowaniu procesów i zjawisk społecznych

P6S_UK
Komunikowanie się odbieranie i tworzenie
wypowiedzi, upowszechnianie
wiedzy w środowisku
naukowym i posługiwanie się
językiem obcym

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

P6S_UO
Organizacja
pracy/
planowanie i
praca
zespołowa
P6S_UU
Uczenie się/planowanie
własnego rozwoju i
rozwoju innych osób

KS_U03
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kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w
środowisku pracy i poza nim
samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych,
działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

KS_S01

krytycznej oceny posiadanej wiedzy socjologicznej

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu

KS_S02

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz
konsultowania się z ekspertami w przypadku pojawiających się trudności

wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego

KS_S03

współorganizowania działalności i współdziałania na rzecz środowiska społecznego
oraz przyjmowania różnych ról społecznych

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

KS_S04

inicjowania działań społecznych (w oparciu o myślenie w sposób przedsiębiorczy)
oraz aktywnego udziału w opracowaniu i realizacji projektów społecznych
podejmowanych przez różne organizacje i instytucje

KS_S05
KS_S06

systematycznego aktualizowania swojej wiedzy
działania zgodnego z zasadami etyki zawodowej

KS_S07

do rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą socjologa

P6S_KO
Odpowiedzialność/w
ypełnianie
zobowiązań
społecznych na rzecz
interesu publicznego

P6S_KK
Oceny/krytyc
zne podejście

P6U_K

KOMPETENCJE – absolwent JEST GOTÓW DO

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P6S_KR
Rola
zawodowa/
niezależnoś
ć i rozwój
etosu

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:
— przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,
— dbałości o dorobek i tradycje zawodu
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KONCEPCJA KSZTAŁCENIA
Koncepcja i cele kształcenia na kierunku socjologia wynikają bezpośrednio z polityki jakości
kształcenia, strategii Uczelni oraz 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 kształcenia 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, które zakładają 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 potrzeby 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 studentom studiów I stopnia opanowanie:
• wiedzy umożliwiającej wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian
społecznych,
• umiejętności z zakresu posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk
i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z zastosowaniem programów
komputerowych,
• umiejętności z zakresu analiz zjawisk społecznych w języku obcym,
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• umiejętności z zakresu tzw. kompetencji miękkich - rozwiązywania problemów, gromadzenia,
przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji oraz umiejętność pracy
zespołowej,
Koncepcja ta zakłada, że absolwent jest przygotowany w stopniu podstawowym do realizacji
prac badawczych i analitycznych, potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w dostosowaniu się do
potrzeb rynku pracy. Jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach publicznych, prywatnych
i non - profit, a także do podjęcia studiów II stopnia.
Program studiów ma strukturę modułową. Studenci mogą wybrać dopasowany do ich
zainteresowań i planów rozwojowych blok zajęć modułowych:
II rok studiów
MODUŁ WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH (9 ECTS) – student wybiera 3 przedmioty = 90
godzin studia stacjonarne i 45 godzin studia niestacjonarne.
III rok studiów - program studiów I stopnia zawiera 7 modułów, z których studenci wybierają
4 moduły - 9 ECTS każdy (90 godzin – studia stacjonarne i 55 godzin – studia niestacjonarne:
uruchamiane będą te moduły, które wybierze większość studentów – decyduje rozkład studenckich
głosów).
MODUŁY DO WYBORU:
Moduł 1: SPOŁECZEŃSTWO, WŁADZA, ELITY
Moduł 2: BEZPIECZEŃSTWO, RYZYKO, ZAUFANIE
Moduł 3: KULTURA, KONSUMPCJA, STYLE ŻYCIA
Moduł 4: CULTURE, CONSUMPTION, LIFESTYLES – moduł anglojęzyczny
Moduł 5: PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I NOWE FORMY ZATRUDNIENIA
Moduł 6: MEDIA I NOWE TECHNOLOGIE
Moduł 7: SOCJOLOGIA EMOCJI
Moduły stanowią odpowiedź na potrzeby rynku pracy oraz są zgodne z zainteresowaniami
naukowymi pracowników, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych przedmiotów.
Program kształcenia jest efektem następujących działań:


szerokich dyskusji w gronie nauczycieli akademickich;



dostosowania programu do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych;



regularnych hospitacji zajęć, semestralnej analizy osiągniętych efektów kształcenia,

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 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Na studiach I stopnia na kierunku socjologia nie występuje
praca dyplomowa - kończą się one egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata.
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SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW I STOPNIA
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Socjologia zna i rozumie podstawowe
terminy i pojęcia stosowane w socjologii oraz najważniejsze teorie socjologiczne. Posiada ogólną
wiedzę z zakresu socjologii, poszerzoną o podstawy nauk społecznych, a ponadto zna podstawowe
zagadnieniach z zakresu psychologii i ekonomii. Dysponuje ogólną wiedzą o relacjach między
socjologią a innymi naukami społecznymi, o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach
z innymi naukami społecznymi. Ma ogólną wiedzę o człowieku, jako podmiocie umiejscowionym
w strukturze relacji społecznych, których jest współtwórcą i w ramach, których podejmuje działania
oraz o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach. Absolwent posiada ogólną
wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o normach i regułach będących podstawą ich
funkcjonowania, o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi. Dysponuje ogólną
wiedzą o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, przyczynach, przebiegu i implikacjach
tych zmian oraz powiązaniach między różnymi układami instytucjonalnymi w społeczeństwie. Ma
ogólną wiedzę zarówno o współczesnych, jak i klasycznych koncepcjach socjologicznych,
podejmujących problematykę struktur i instytucji społecznych. Znane mu są podstawowe metody i
techniki prowadzenia badań socjologicznych oraz posiada wiedzę na temat nowych technik
wykorzystywanych w badaniach socjologicznych. Ma ogólną wiedzę dotyczącą możliwości
zastosowania poszczególnych rodzajów badań socjologicznych oraz zdaje sobie sprawę z norm i zasad
obowiązujących w pracy socjologa. Dysponuje podstawową, uporządkowaną wiedzą o różnych
subdyscyplinach w socjologii, obejmującą podstawowe pojęcia, metody i koncepcje. Ma wiedzę
o podstawowych pojęciach i zasadach ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Posiada
wiedzę niezbędną do przygotowania prostej analizy zjawiska lub procesu społecznego.
Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny
socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych. Posługuje się podstawowymi
koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i
procesów społecznych. Posiada umiejętność realizowania podstawowych etapów procedury
badawczej: gromadzi dane i przeprowadza proste badania zjawisk społecznych, wykorzystując metody
ilościowe i jakościowe, potrafi sformułować wnioski i przedstawić wyniki. Wykonuje podstawowe
analizy statystyczne, posługując się narzędziami informatycznymi oraz ocenia przydatność
podstawowych metod i technik do realizacji konkretnych celów badawczych. Jest w stanie
samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne.
Umie posługiwać się zasadami i normami etycznymi, dostrzegać i analizować dylematy etyczne w
swoich działaniach, dokonać oceny efektów podejmowanych przez siebie działań oraz wprowadzić
ewentualnie niezbędne korekty. Potrafi na podstawie zgromadzonych źródeł przygotować wypowiedź
ustną i pracę pisemną, dotyczącą zagadnień społecznych w języku polskim. Porozumiewa się
w języku obcym. Jest w stanie przygotować prostą prognozę zjawisk społecznych oraz znaleźć
teoretyczne uzasadnienie wniosków uzyskanych na podstawie badań empirycznych. Ponadto potrafi
8

dokonać prostej weryfikacji wyników badań społecznych i przedstawić ich ocenę pod kątem trafności,
rzetelności i wiarygodności. Umie dokonać oceny wiarygodności źródeł informacji i danych.
Absolwent studiów pierwszego stopnia rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania
swojej wiedzy oraz potrafi rozwijać i doskonalić swoje kompetencje. Umie współdziałać w zespole
i przyjmować

rożne

role

społeczne,

dzięki

posiadanym

podstawowym

umiejętnościom

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.
Zwraca uwagę na możliwości zastosowania różnych metod w badaniu i analizowaniu procesów
i zjawisk społecznych.
Absolwent potrafi dokonywać analiz w zakresie procesów władzy i polityki. W szczególności
zarządzania publicznego, zaufania społecznego i kompetencji obywatelskich. Potrafi, wykorzystując
wiedzę w zakresie współczesnych konfliktów wykorzystując metody negocjacji i dialogu społecznego,
analizować problemy społeczne i wykorzystywać do ich rozwiązania odpowiednie strategie. Posia da
wiedzę w zakresie funkcjonowania nowoczesnych społeczeństwa funkcjonujących w oparciu o zasady
konsumpcji, nowych stylów życia oraz mody i obyczajów. Wykorzystując wiedzę w zakresie
nowoczesnych technologii potrafi zarówno dokonać ich analizy jak i wykorzystać je w procesach
budowania wizerunku. Absolwent potrafi także przetwarzać i analizować duże zbiory danych.
Dysponując wiedzą w wymiarze emocjonalnego funkcjonowania jednostek i grup społecznych potrafi,
wykorzystując techniki wywierania wpływu, zarządzać konfliktami i panować nad nowymi formami
agresji. Posiada wiedze w zakresie dynamiki współczesnych rynków pracy i nowych form
zatrudnienia. Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi i rozwiązywać problemy dotyczące komunikacji grup pracowniczych.
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Nazwa zajęć:

Wstęp do socjologii

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Introduction to sociology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

6

Poziom studiów: Studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 1

2019/2020

Numer katalogowy:

x semestr zimowy
 semestr letni
WNH-S1-S-01Z-1

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem ogólnym wykładów jest zapoznanie studentów z wiedzą o współczesnych koncepcjach socjologicznych,
problematyka struktur i instytucji społecznych oraz

możliwościach zastosowania metod i technik

w celu

przeprowadzenia badań socjologicznych. Natomiast cele szczegółowe ukierunkowane zostały głównie na
wykorzystanie przez studentów wiedzy teoretycznej z socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów
społecznych.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
1. Główne uwarunkowania powstania socjologii jako dyscypliny naukowej. Pre-socjologiczna refleksja o
państwie i społeczeństwie. Socjologia jako nauka społeczne i humanistyczna. Główne subdyscypliny
socjologii jako nauki. Metody techniki i narzędzia nadawcze socjologii.
2. Życie społeczne w perspektywie biologii ewolucyjnej. Ekologia i socjobiologia. Współpraca i
współdziałania. Mechanizmy ograniczania agresji w życiu społecznym. Jednostki i grupy społeczne w
perspektywie różnych teorii.
3.
Kultura ma znaczenie. Kultura jako czynnik i atrybut wyróżniający człowieka w środowisku
przyrodniczym. Cywilizacja a kultura. Przenikanie się kultur i relatywizmu kulturowy. Kultura jako
przedmiot zainteresowania socjologii.
4. Zmiana społeczno-kulturowa. Tradycyjne teorie opisujące i wyjaśniające rozwój społeczny. Typy
społeczeństw. Społeczeństwa tradycyjne, industrialne i postindustrialne – podobieństw i różnice.
Teorie, transformacji, modernizacji i konwergencji. Globalizacja systemu światowego - przyczyny i
skutki. Zorganizowane działania i ruchy społeczne jako czynniki zmiany.
5. Interakcje społeczne. Pojęcie i definicje interakcji społecznych. Interakcje społeczne jako przedmiot
badań socjologii i psychologii. Interakcje jako wymiana, gra i komunikacja.
Społeczeństwo w
perspektywie interakcji.
6. Socjalizacja. Pojęcie, definicje i rodzaje socjalizacji. Osobowość jako przedmiot zainteresowania
antropologii społecznej. Pojęcie i definicje roli społecznej. Główne kierunki zainteresowań rolą
społeczną. Socjalizacja pierwotna i wtórna oraz resocjalizacja.
7. Kontrola społeczna. Kontrola i porządek społeczny. Kontrola społeczna jako reakcja na dewiacje
społeczne. Dewiacja jako przedmiot zainteresowania socjologii. Rola dewiacji w zbiorowościach
społecznych .
8. Grupa społeczna. Grupa społeczna jak istotny przedmiot zainteresowań socjologii. Mikrostruktury
społeczne i ich struktury wewnątrzgrupowe, socjometryczne, przywództwa i komunikacji. Spójność i
rodzaje grup społecznych.
9. Organizacja formalna. Organizacje jako grupy celowe. Źródła socjologii organizacji. M. Weber i typ
idealny biurokracji. Główne teorie zarządzania. Patologie w organizacjach formalnych. Organizacja jako
przedmiot zainteresowań socjologii.
10. Społeczność lokalna. Historyczne źródła socjologii społeczności lokalnych. Dwa typy społeczności
według F. Tonniensa. Główni badacze socjologii społeczności lokalnych w Polsce i USA. Społeczność
lokalna a zbiorowość terytorialna. Społeczność lokalna w epoce globalizacji i społeczeństwa
informacyjnego.
11. Naród. Naród jako przedmiot badań socjologii. Pojęci i typy zbiorowości etnicznych. Grupa etniczna a
naród. Państwa narodowe w epoce globalizacji. Państwa wielonarodowe i wieloetniczne a konflikty
etniczne. Państwo i naród w perspektywie doświadczeń historycznych. Mniejszości narodowej etniczne
w Polsce.
12. Zróżnicowanie i ruchliwość społeczna. Nierówności społeczne jako przedmiot zainteresowań socjologii.
Tradycyjne
i
nowoczesne
spojrzenie
na
klasy
i
warstwy
społeczne.
Koncepcje
stratyfikacji/uwarstwienia. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe – klasyfikacje i skale zawodów. Prestiż
zawodu.
13. Zróżnicowanie społeczne w społeczeństwach ponowoczesnych. Upadek klas. Rola klasy średniej w
rozwoju społeczno-gospodarczym. Przyczyny wykluczenia i marginalizacji społecznej – bieda,
bezrobocie, niskie płace, niski poziom opieki zdrowia i ubezpieczeń społecznych.
14. Reprodukcja społeczna. Pojęcie i funkcje rodziny jako instytucji. Kondycja gospodarstw domowych w
Polsce. Cechy charakterystyczne współczesnej rodziny w Polsce.

15. Polityka i społeczeństwo. Polityka i władza. Państwa narodowe we współczesnym świecie. Polityka a
demokracja i biurokracja. Elity i ich rola w społeczeństwie.
Tematy ćwiczeń
1. Początki socjologii – kontekst historyczny i znaczenie dyscypliny naukowej.
2. Podstawowe orientacje teoretyczne ora metody badań socjologicznych.
3. Socjalizacja i kształtowanie społecznej natury człowieka.
4. Role społeczne i tożsamość.
5. Grupy społeczne
6. Kultura jako wymiar życia społecznego i wyróżnik człowieka.
7. Stratyfikacja społeczna.
8. Kontrola społeczna.
Wiejskie zbiorowości, naród i ruchy społeczne.

Wykład - 30 godz.
Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia – 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład monograficzny, metoda projektu, prezentacja multimedialna

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Podstawy wiedzy o społeczeństwie.
Posiadanie elementarnej wiedzy o państwie, społeczeństwie i narodzie oraz wyobraźni socjologicznej.

W_01 - ma ogólną wiedzę o pojęciach
socjologicznych dotyczących kultury,
interakcji społecznych, grup
społecznych, narodu
W_02 - ma ogólną wiedzę na temat
Efekty uczenia się:

powiązań pomiędzy różnymi układami
instytucjonalno-organizacyjnymi, makro
i mikro strukturami oraz możliwości
zastosowania poszczególnych rodzajów
badań socjologicznych

U_01 - potrafi wykorzystać
teoretyczną wiedzę dotyczącą
zmiany społecznej oraz
zróżnicowania społecznego do
analizy i interpretacji zjawisk i
procesów społecznych
U_02 - w spójny sposób
komunikować się w zakresie
problematyki dotyczącej
podstawowych pojęć

K_01 -

potrafi

aktualizować
socjologiczną,

systematycznie
swoją

wiedzę
dostrzega

potrzebę jej rozwijania w oparciu
o przekazane podstawy
K_02 jest gotów do
współdziałania w zespole w celu
przygotowania
prezentacji
z
zakresu wstępu do socjologii

socjologicznych

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Egzamin pisemny na podstawie listy zagadnień podejmowanych na wykładach ćwiczeniach (W_01; W_02; U_01;
U_02; K_01); prezentacje studentów (K_02)
Lista ocen z zagadnień egzaminacyjnych oraz dokumentacji z projektów prezentowanych przez studentów w
trakcie z zajęć
Egzamin pisemny składa się z trzech części:
Pierwsza obejmuje 100 słów opisu książki lub książek wybranych z listy literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Druga część skoncentrowana jest na odpowiedziach na pytania dotyczące omawianych problemów na wykładach
i ćwiczeniach
Trzecia część egzaminu polega na sprawdzeniu znajomości i rozumienia pojęć prezentowanych na wykładach

Miejsce realizacji zajęć:

Sala wykładowa

Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
Giddens A., Socjologia, tłum. O. Siara, A. Sulżycka, P. Tomanek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa. Warszawa 2008.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak , Kraków 2002.

Literatura uzupełniająca)

1.
2.
3.
UWAGI

Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Giddens A., Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Sztompka. P. M. Kucia, Socjologia lektury, Wyd. Znak , Kraków 2007.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

150 h

2,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

ma ogólną wiedzę o pojęciach socjologicznych dotyczących

KS_W11/P6S_WK

3

K1_W13/P6S_WK

2

KS_U02/P6S_UW

3

KS_U08/ P6S_UK

2

KS_S05/P6S_KR

1

KS_S03/ P6S_KO

1

kultury, interakcji społecznych, grup społecznych, narodu

W_02

ma ogólną wiedzę na temat powiązań pomiędzy różnymi
układami instytucjonalno-organizacyjnymi, makro i mikro
strukturami oraz możliwości zastosowania poszczególnych
rodzajów badań socjologicznych

U_01

potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę dotyczącą zmiany
społecznej oraz zróżnicowania społecznego do analizy i
interpretacji zjawisk i procesów społecznych

U_02

w spójny sposób komunikować się w zakresie problematyki
dotyczącej podstawowych pojęć socjologicznych

K_01

potrafi systematycznie aktualizować swoją wiedzę
socjologiczną, dostrzega potrzebę jej rozwijania w oparciu o
przekazane podstawy

K_02

jest gotów do współdziałania w zespole w celu
przygotowania prezentacji z zakresu wstępu do socjologii

Nazwa zajęć:

Logika praktyczna

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Practic Logic

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

4

Poziom studiów: Studia I stopnia

Status zajęć:

x podstawowe
 kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 1

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-01Z-2

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Przedmiot wchodzi w skład grupy przedmiotów ogólnych na kierunku socjologia. Głównym celem kursu jest rozwój kultury
logicznej studentów.
Opis zajęć:
Celem zajęć jest rozwój kultury logicznej studentów i zapoznanie ich z podstawowymi kategoriami semiotycznymi,
prakseologicznymi, ogólnometodologicznymi i z zakresu logiki formalnej, w tym omówienie podstawowych funkcji semiotycznych,
analiza danych rodzajów nazw i prezentacja stosunków zachodzących między zakresami nazw. Przedstawienie poszczególnych
rodzajów definicji i sposobów definiowania, a także wskazanie różnic między klasycznym definiowaniem a eksplikacją. Do zadań

Założenia, cele i opis zajęć:

realizowanych w ramach prowadzonego przedmiotu należy również omówienie podziału logicznego (budowa klasyfikacji i
typologii) i warunków jego poprawności. Studenci na zajęciach zapoznają się także z elementami retoryki i erystyki, poznając
warunki logiczne i parlamentarne prowadzenia dyskusji rzeczowej. Na zajęciach ukazywane się też podstawy logiki formalnej
(włącznie z omówieniem klasycznej notacji logicznej i niektórymi elementarnymi prawami logicznymi). W obrębie zagadnień
prakseologicznych mowa jest o pojęciach działania skutecznego, nieskutecznego i przeciwskutecznego oraz ukazywane są
podstawowe dyrektywy prakseologiczne. Problematyka ogólnometodologiczna obejmuje niektóre pojęcia naukoznawcze, w tym
określone procedury badawcze, takie jak. np. wyjaśnianie, oraz podstawowe rodzaje wnioskowań, a także warunki formalne i
materialne wnioskowań

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia, 30 godz.

1. Interpretacja systemów znaków i wyrażeń językowych

Metody dydaktyczne:

2. Analiza rozumowań.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Zakłada się, że studenci mają podstawową umiejętność rozumienia i stosowania pojęć używanych w ramach analiz procesów
społecznych
W_01
Student wie, czym jest kultura
logiczna (zna treść pojęcia kultury logicznej) i
potrafi rozróżniać poszczególne działy logiki.

K_01

Student zna podstawowe pojęcia i funkcje

tego, aby dokonać krytycznych analiz

semiotyczne, potrafi rozróżniać poszczególne

Efekty uczenia się:

rodzaje nazw, stosunków miedzy zakresami
nazw

oraz

semantyczne
semiotyczne,
definicji

i

rozróżnia
i
zna

potrafi

podstawowe

syntaktyczne
podstawowe
wskazać

defekty
rodzaje
błędy

U_01 Student potrafi wskazać różnice
pomiędzy

typologią,

klasyfikacją,

partycja a logicznym porządkowaniem.
U_02 Student poprawi dokonać analizy
poprawności
inferencji
i
ocenę
poprawności rozumowań

w

definiowaniu.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Kolokwium z ćwiczeń i końcowy egzamin pisemny (W_01; U_01; U_02; K_01; K_02)

Student jest kompetentny do

głównych fortunnych i niefortunnych
chwytów

erystycznych

przebiegu

dyskusji

i

oceny

teoretycznej

i

praktycznej.
K_02 Student jest gotowy do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy w
świetle nabytej kultury logicznej.

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne. Dwa semestralne kolokwia, egzamin pisemny.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

80% ocena z kolokwiów i egzaminu, 20% aktywny udział w ćwiczeniach

Miejsce realizacji zajęć:

Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
A: J. Kotarbińska, Pojęcie znaku, [w:] J. Kotarbińska, Z zagadnień teorii nauki i teorii języka, PWN, Warszawa 1990, s. 152-205; J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Wiedza
Powszechna, Warszawa 1982, s. 228-302; Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 (różne wydania), passim; K. Ajdukiewicz,
Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1974; T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, WN PWN, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
B: T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1986 (różne wydania); P. Koziński, Błędy logiczne w wypowiedziach,
WUW, Warszawa 1983.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

100 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

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

KS_W01 / P6S_WG

1

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.
U_02

Student potrafi wskazać różnice pomiędzy typologią, klasyfikacją,

KS_U01 / P6S_UW

1

KS_U09 / P6S_UK

3

KS_S01 / P6S_KK

2

KS_S01 / P6S_KK

2

partycja a logicznym porządkowaniem.
U_03

Student poprawi dokonać analizy poprawności inferencji i ocenę
poprawności rozumowań.

K_04

Student jest kompetentny do tego, aby dokonać krytycznych analiz
głównych fortunnych i niefortunnych chwytów erystycznych i oceny
przebiegu dyskusji teoretycznej i praktycznej.

K_05

Student jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w świetle
nabytej kultury logicznej.

Nazwa zajęć:

Antropologia kultury

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Anthropology of Culture

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

2

Poziom studiów: Studia I stopnia

Status zajęć:

x podstawowe
 kierunkowe

Numer semestru: 1

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-01Z-3

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w założenia teoretyczne i badawcze antropologii kultury. Student uzyskuje
wiedzę na temat zróżnicowania kultur w czasie i przestrzeni poznając jednocześnie podstawowe problemy związane
z przemianami życia społecznego począwszy od tak zwanych kultur pierwotnych aż do problemów związanych z globalizacją.
Uzyskuje podstawową wiedzę o kulturze: sposobach jej rozumienia i możliwościach jej badania (co badać i jak badać), jej
wymiarach oraz wiedzę o obszarach oddziaływania kultury na życie społeczne.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć (tematyka wykładów):
1.
Czym zajmuje się antropologia kultury?
2.
Zakres dyscypliny i przedmiot jej badań, antropologia wśród innych nauk społecznych.
3.
Metody badawcze antropologii i jednostki używane w badaniu kultury.
4.
Podstawowe orientacje teoretyczne w antropologii.
5.
Współczesne sposoby uprawiania antropologii.
6.
Najwcześniejsze okresy rozwoju kultury.
7.
Gospodarka i sposoby adaptacji do środowiska naturalnego.
8.
Małżeństwo, rodzina, pokrewieństwo.
9.
Organizacja i struktura społeczna.
10. Język i myślenie o świecie.
11. Magia i religia.
12. Etniczność i wielokulturowość.
13. Etyczne problemy uprawiania antropologii
14. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy
15. Współczesność i przyszłość różnorodności kulturowej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

wykład; liczba godzin 30;

Metody dydaktyczne:

wykład audytoryjny połączony z prezentacją slajdów, analiza wybranych badań terenowych (metoda jakościowa), case study

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak

W_01

Student

ma

podstawową,

uporządkowaną wiedzę o antropologii kultury
obejmującą podstawowe pojęcia, metody
U_01

i koncepcje
W_02

Efekty uczenia się:

Student

ma

ogólną

wiedzę

o

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

o

strukturami

i

różnych

kulturach

relacjach

instytucjami

między

społecznym

historycznych

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów

wykorzystać
z zakresu

kultury

do

i interpretacji

zjawisk

i

społecznych

w
i

egzamin pisemny w formie testu - część pierwsza
część druga egzaminu – pytania otwarte

potrafi
wiedzę

antropologii

współczesnych

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Student

teoretyczną

analizy
procesów

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

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Egzamin pisemny (100%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1)
2)

E. Nowicka Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2009. [dostępne również w ibuk.pl]
A. Barnard Antropologia, Warszawa 2006
E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper Świat człowieka Świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

N. Barley Bezpieczny sport, Warszawa 2000
N. Barley Niewinny Antropolog, Warszawa 1997
M. Douglas Czystość i zmaza, Warszawa 2007
M. Głowacka-Grajper, E. Nowicka, W. Połeć, Szamani i nauczyciele. Przemiany kultury Buriatów zachodnich, Warszawa 2013
C. Humphrey Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego po socjalizmie, Kęty 2010
M. Kempny, E. Nowicka, Badanie kultury Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003
M. Kempny, E. Nowicka, Badanie kultury Elementy teorii antropologicznej Kontynuacje, Warszawa 2004
P. Rabinow, Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, Kęty, 2010
V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie. Kraków, 2005

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o

KS_W07/P6S_WG

3

KS_W08/ P6S_WK

2

KS_U02/P6S_UW

2

KS_S02/ P6S_KK

2

antropologii kultury obejmującą podstawowe pojęcia,
metody i koncepcje
W_02

Student ma ogólną wiedzę o strukturach i
instytucjach społecznych, o normach i regułach
będących podstawą ich funkcjonowania, o relacjach
między strukturami i instytucjami społecznym w
różnych kulturach historycznych i współczesnych

U_01

Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z
zakresu antropologii kultury do analizy i interpretacji
zjawisk i procesów społecznych

K_01

Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w
zakresie

antropologii

problemów społecznych

kultury

w

rozwiązywaniu

Nazwa zajęć:

Historia myśli społecznej

Nazwa zajęć w j. angielskim:

History of Social Thought

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

Poziom studiów: Studia I stopnia

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

6

 podstawowe
x kierunkowe

Numer semestru: 1

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni
WNH-S1-S-01Z-4

Numer katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w sposób usystematyzowany z rozwojem myśli społecznej od czasów starożytnych
po okres presocjologiczny wieku XIX. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z wielością poglądów na życie społeczne w
określonych kontekstach społeczno-historycznych oraz wielością europejskich i światowych tradycji intelektualnych, którymi
inspirowała się i z których wyłoniła się socjologia jako odrębna dyscyplina. Zajęcia będą również nakierowane na wykształcenie u
studentów umiejętności czytania tekstów źródłowych, ich interpretacji krytycznej odpowiednio do kontekstu historycznego,
właściwego wykorzystania pojęć z zakresu myśli społecznej oraz dostrzegania potrzeb współczesnych sporów socjologicznych.
Student będzie orientował się w głównych kierunkach myśli społecznej, znał przedstawicieli i ich poglądy zarówno z kręgów
europejskiej oraz w ogólnym zarysie nieeuropejskiej myśli społecznej.
Opis zajęć:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Historia myśli społecznej jest przedmiotem podstawowym w strukturze kształcenia socjologicznego w programie studiów
socjologii w SGGW na Wydziale Społecznych. Celem tego przedmiotu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z
zakresu kształtowania się myśli społecznej od Starożytności po wiek XIX.
1.
Wprowadzenie do przedmiotu. Początki, niektóre założenia i pożytki historii myśli społecznej i socjologicznej.
2.
Starożytna wiedza o świecie i człowieku: cywilizacje, ideologie, tendencje.
3.
Początki greckiej myśli społecznej. Myśl społeczna starożytnej Grecji i Rzymu (Sokrates, Platon, Arystoteles)
4.
Doktryna społeczna starożytności chrześcijańskiej (społeczeństwo jako wspólnota wartości), średniowieczna myśl
społeczna.
5.
Poza-europejska myśl społeczna. Ibn Chaldun jako prekursor socjologii. Wpływ Platona i Arystotelesa na myśl
arabską. Ibn Chaldun jako twórca nowej nauki – al umran – nauki o społeczeństwie (cywilizacji, kulturze). Dwa stopnie
cywilizacji. Al-asabijja – solidarność społeczna – najważniejsze zagadnienie socjologii Ibn Chalduna. Rozwój
społeczeństw i poszukiwanie praw rządzących zjawiskami społecznymi.
6.
Początki nowożytnych nauk społecznych. Filozofia społeczna Oświecenia: francuskie, szkockie, niemieckie. Teorie
umowy społecznej (Hobbes, Locke, Rousseau). Prawo naturalne. Pojęcie postępu.
7.
Socjologia historyczna. Historiografia jako badanie stanu społecznego. Historia a cywilizacja. Lelewel. Socjologia
historyczna de Tocqueville’a. Socjologia historyków konserwatywnych.
8.
Porewolucyjne ideologie jako teorie społeczne. Konserwatyzm a teoria socjologiczna. Indywidualizm myśli liberalnej.
Myśl socjalistyczna a nauka społeczna. Teoria społeczna Saint-Simona. Nacjonalizm.
ćwiczenia: liczba godzin: 30
wykłady: liczba godzin: 30
ustny wykład akademicki z wykorzystaniem środków multimedialnych
analiza i interpretacja tekstów źródłowych
dyskusja na temat podstawowych założeń poszczególnych teorii

Metody dydaktyczne:

1.
2.
3.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Realizacja przedmiotu zakłada znajomość historii powszechnej i WOS na poziomie maturalnym

W_01

Student zna najważniejsze pojęcia

stosowane w naukach społecznych, kontekst
teoretyczny oraz historyczny w odniesieniu do
najważniejszych nurtów myśli społecznej

Efekty uczenia się:

W_02

Student ma ogólną wiedzę o

głównych

ideach

w

europejskiej

i

nieeuropejskiej myśli społecznej z akcentem
na kształtowanie się struktur i instytucji
społecznych

Student potrafi posługiwać

U_01

się podstawowymi pojęciami z zakresu
Student

jest

gotów

do

presocjologicznej myśli społecznej w

K_01

związku z konkretnymi zjawiskami i

krytycznej oceny posiadanej wiedzy

procesami społecznymi jako kontekstem
powstania

określonych

poglądów

i

Student potrafi w oparciu o

źródła historyczne z zakresu historii
myśli

wybranych

problemów

życia

społecznego

koncepcji
U_02

oraz odniesienia jej elementów do

społecznej

przygotować

pracę

pisemną i wypowiedź ustną dotyczącą

K_02
Student
jest
gotów
systematycznie aktualizować swoją
wiedzę w zakresie historii myśli
społecznej

zagadnień

społecznych

w

języku

polskim

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Wykład: kolokwia, egzamin ustny: dwa pytania otwarte (W_01, W_02, U_01, U_02, K_01)
Ćwiczenia : praca pisemna z jej prezentacją podczas zajęć, udział w dyskusji (W_01, W_02, U_01, U_02, K_01, K_02)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów, lista pytań egzaminacyjnych wraz z listą studentów z zaznaczeniem zadanych pytań

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena z ćwiczeń 50% Ocena z egzaminu 50%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa :





Szacki J. Historia myśli socjologicznej. Wydanie Nowe, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. (do s.193)
Szlachta, B. i inni. (red.) Historia myśli politycznej. Antologia tekstów, Kraków: "scriptum", 2000. (do s. 230)
Solecki, S. Historia europejskiej myśli społecznej: wybór tekstów źródłowych. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s. 23-356.
Bielawski J. Ibn Chaldun. Życie i dzieło. Wybór pism. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2000, s.86-106.

Literatura uzupełniająca:




Barwicka-Tylek, I., Malczewski J., Historia myśli ustrojowej i społecznej. Warszawa: Wolters Kluwer 2009.
Becker H., Barnes H.,Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii. Warszawa: KiW.
Novikova, K. Społeczne teorie tożsamości: przegląd wybranych koncepcji. „Journal of Modern Science” 2/17/2013, s. 377-395.

Teksty źródłowe:

Platon, Państwo, Ks. II, IV, V 17-22, VI 1-14, VII 1-5, VIII, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2006

Arystoteles, Polityka, Ks. I rozdz. 1-2. Ks. III rozdz. 1-8, 12, Ks. IV rozdz. 4-10, Ks. V rozdz. 1-2, 4, Ks. VI rozdz. 1 i 3, Ks. VII, Ks. VIII rozdz. 1-2, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

św. Augustyn, Państwo Boże, Tom II, ks. XIX, Kęty: Antyk, 2002

św. Tomasz, O władzy, w: Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, opr. J. Salij OP, Antyk, Kęty 1999, s. 225–258;

N. Machiavelli, Książę, różne wydania

T. Hobbes, Lewiatan, rozdział XIII –XIX, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2009

J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, Księga druga, I-II, VI-IX, XII, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992

F. Bacon, Nowa Atlantyda, Warszawa : "Alfa-Wero", 1995

T. Campanella, Miasto słońca, Warszawa : De Agostini : we współpr. z Ediciones Altaya Polska, cop. 2004.

J. G. Herder., Myśli o filozofii dziejów, Warszawa : "Elipsa", 2000.

D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Warszawa : De Agostini : we współpr. z Ediciones Altaya Polska, cop. 2001.

D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, Warszawa : Fundacja Aletheia, 2005.

T. More, Utopia, Warszawa : "De Agostini" : we współpr. z Ediciones Altaya Polska, 2001

R. Owen, Wybór pism, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959

Kant, Co to jest Oświecenie? [w:] T. Kroński, Kant, Warszawa: Wiedza Powszechna 1966

J. J. Rousseau, Umowa społeczna, Ks. I rozdz. 1, 4-9, Ks. II rozdz. 1-10, Ks. IV rozdz. 1-3, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2009

Monteskiusz, O duchu praw, księga II, III i V, Kraków: 2003

A. Smith, Teoria uczuć moralnych, Część I: O właściwym postępowaniu, Dział I, rozdz. I-II, Dział III, rozdz. II-III, Warszawa, 1989

E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, Kraków, 1994, s. 53-82, 93-113, 170-186, 195-210, 232-236, 255-258

J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, rozdz. IV, Warszawa 2006.

H. Saint-Simon, Pisma wybrane, Tom II, Poglądy na własność i prawodawstwo, Rozdział VIII-IX, Książka i Wiedza, 1968

A. Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Tom I część II rozdz. VII-IX, XXI, Tom II część II rozdz. I-IV, VI-VIII, XII, część III rozdz. XVII-XIX, część IV rozdz. IV

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

150 h

2,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna najważniejsze pojęcia stosowane w naukach

KS_W01/P6S_WG

3

KS_W06/P6S_WG

3

KS_U03/P6S_UW

2

KS_U07/P6S_UK

1

KS_S01/P6S_KK

1

KS_S05/P6S_KR

1

społecznych, kontekst teoretyczny oraz historyczny w odniesieniu do
najważniejszych nurtów myśli społecznej
W_02

Student ma ogólną wiedzę o głównych ideach w europejskiej i
nieeuropejskiej myśli społecznej z akcentem na kształtowanie się
struktur i instytucji społecznych

U_01

Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu
presocjologicznej myśli społecznej w związku z konkretnymi
zjawiskami i procesami społecznymi jako kontekstem powstania
określonych poglądów i koncepcji

U_02

Student potrafi w oparciu o źródła historyczne z zakresu historii myśli
społecznej przygotować pracę pisemną i wypowiedź ustną dotyczącą
zagadnień społecznych w języku polskim

K_01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odniesienia jej elementów do wybranych problemów życia
społecznego

K_02

Student jest gotów systematycznie aktualizować swoją wiedzę w
zakresie historii myśli społecznej

Nazwa zajęć:

Podstawy komunikacji społecznej

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Social Communications Basics

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

6

Poziom studiów: Studia I stopnia

x podstawowe
 kierunkowe

Numer semestru: 1

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-01Z-5

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu komunikacji społecznej.
W trakcie zajęć przedstawione zostaną studentom rodzaje, funkcje, bariery i cechy komunikacji społecznej. Szczególna uwaga
zostanie poświęcona komunikacji publicznej oraz kwestiom związanym z dialogiem obywatelskim. Problematykę komunikacji
publicznej przybliżą szczegółowo studentom praktycy – pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
Opis zajęć:
Rodzaje i funkcje procesu komunikacji; Modele komunikacyjne; Komunikacja interpersonalna i interpersonalno-medialna;
Komunikacja masowa; Komunikacja publiczna i dialog obywatelski; Narzędzia komunikacji publicznej na przykładzie m. st
Warszawy; Media społecznościowe; Kształtowanie wizerunku instytucji publicznej; Komunikacja polityczna; Etyka w komunikacji
międzyludzkiej; Komunikacja a kultura; Bariery i zakłócenia w procesie komunikacji

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)

wykład; liczba godzin 30

b)

ćwiczenia; liczba godzin 30

Wykład: wykład z elementami dyskusji

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: dyskusje; ćwiczenia praktyczne; praca nad projektem

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak
W_01 Student zna podstawowe funkcje,
rodzaje i cechy procesu komunikacji

Efekty uczenia się:

W_02

Student zna podstawowe elementy

procesu komunikacji

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

U_01

Student

potrafi

przedstawić

główne cechy i błędy charakterystyczne

K_01 Student jest gotów do oceny i
analizy wybranych komunikatów

dla komunikacji masowej i publicznej

Wykład: egzamin ustny (01; 03; 04) + analiza komunikatów przygotowanych przez Urząd m.st. Warszawy (02;04)
Ćwiczenia: praca zaliczeniowa + aktywność na zajęciach (01; 02; 04)

Prace pisemne studentów
Wykład: egzamin ustny + analiza komunikatów przygotowanych przez Urząd m.st. Warszawy(100%)

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

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

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Ocena końcowa: zaliczenie wykładu 50% + zaliczenie ćwiczeń 50%

Literatura podstawowa:
1) W. Pisarek: Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008
2) S. P. Morreale B.H. Spitzberg, J.K Barge: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności Warszawa 2012
3) B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2012
4) Communication education culture, red. M. Podkowińska, Presov 2018
Literatura uzupełniająca:
1) E. Goffman, Zachowanie w miejscach publicznych, Warszawa 2012
2) T. Goban_Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2009
3) M. Podkowińska, Komunikowanie w życiu człowieka, Warszawa, 2010
4) 5) B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikacji społecznej, Wrocław 2004

5) Komunikacja społeczna. Tendencje, problemy, wyzwania, red. M. Podkowińska, Warszawa 2014
6) Podkowińska M., Support as an example of feedback in the area of interpersonal communication in the family, w: “Theologos” XIX, 1/2017

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

150 h

2,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe funkcje, rodzaje i cechy

KS_W_011/P6S_WG

1

KS_W_04/P6S_WG

2

KS_U_08/P6S_WG

3

KS_S_03/P6S_WG

3

procesu komunikacji
W_02

Student

zna

podstawowe

elementy

procesu

komunikacji
U_01

Student potrafi przedstawić główne cechy i błędy
charakterystyczne dla komunikacji masowej i
publicznej

K_01

Student jest gotów do oceny i analizy wybranych
komunikatów

Nazwa zajęć:

Umiejętności akademickie

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Academic skills

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: Studia I stopnia

x podstawowe
 kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 1

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-01Z-6

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji studentów z zakresu czytania tekstów naukowych, przygotowania tekstu
naukowego pod względem formalnym, pisania prostych form opracowań naukowych (teksty analityczne, opisywanie pojęć
naukowych). Celem przedmiotu jest także przygotowanie studentów do dyskusji nad i z tekstami naukowymi – argumentacja,
kontrargumentacja, porównywanie, abstrahowanie, dyskusja z różnymi koncepcjami. Przedmiot wprowadza również w
problematykę efektywnego uczenia się, poszukiwania i zarządzania informacją oraz tworzenia prezentacji multimedialnych na
podstawie tekstów naukowych. W ramach przedmiotu studenci nabywają kompetencje praktyczne w zakresie umiejętności
akademickich niezbędnych na studiach wyższych oraz ćwiczą umiejętności z zakresu wystąpień publicznych.
Opis zajęć:
Techniki efektywnej pracy z tekstem naukowym w zakresie zarządzania informacjami (analiza i synteza tekstów naukowych,
analiza raportów z badań). Przygotowanie wypowiedzi ustnych w oparciu o teksty naukowe, zasady dyskusji naukowej, dyskusja
z tekstem naukowym. Metody wyszukiwania informacji naukowych - korzystanie ze źródeł w tym internetowych, nowe formy
wyszukiwania źródeł, korzystanie z internetowych zasobów bibliotecznych, problematyka własności intelektualnej). Metody
konstruowania tekstu naukowego pod względem formalnym (wymagania formalne tekstu - przypisy, odsyłacze, bibliografia,
metody konstruowania tekstu naukowego – struktura tekstu naukowego). Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

ćwiczenia; liczba godzin 20

Metody dydaktyczne:

1.
2.
3.
4.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
dyskusje
prezentacje multimedialne
prace pisemne

U_01 Student potrafi w oparciu o źródła

Efekty uczenia się:

W_01 Student ma ogólną wiedzę o normach

przygotować wypowiedź ustną i pracę

i zasadach obowiązujących w pracy socjologa

pisemną

dotyczącą

zagadnień

K_01
Student
systematycznego
swojej wiedzy

jest gotów do
aktualizowania

społecznych w języku polskim

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Pisemna praca analityczna przygotowana wg. norm formalnych stawianych tekstom naukowym, Prezentacja multimedialna

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

ocena z pracy pisemnej (50%)
ocena z prezentacji (50%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

przygotowana na podst. socjologicznych tekstów naukowych i wygłoszona przez studentów pracujących w zespołach

Literatura podstawowa:
1)
2)
3)
4)

J. Apanowicz, Procesy poznania naukowego, [w:] Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000,
Wydawnictwo WSA i B, s. 22-28.
A. Beling, Sztuka wystąpień publicznych, Gdańsk 2010, Wydawnictwo Harmonia Universalis
W. Połeć, Zasady pisania prac naukowych [w:] M. Makowska (Red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Warszawa 2012, Wydawnictwo
Naukowe SCHOLAR
K. Świderek, Źródła danych zastanych, [w:] M. Makowska (Red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Warszawa 2012, Wydawnictwo
Naukowe SCHOLAR

Literatura uzupełniająca:
1)
2)
3)

N. Duarte, Prezentacja danych [w:] Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji, Warszawa 2010, s. 83-101.
A. Lis , Praktyka wystąpień publicznych, Marketer, Warszawa 2013, s. 78-84.
B. Lunden, L. Rossel Techniki prezentacji. O sztuce przemawiania, inspirowania i przekonywania, Gdańsk 2013, str. 50-60

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student ma ogólną wiedzę o normach i zasadach

KS_W12/P6S_WK

3

KS_U07/P6S_UK

2

KS_S05/P6S_KR

3

obowiązujących w pracy socjologa
U_01

Student potrafi w oparciu o źródła przygotować
wypowiedź ustną i pracę pisemną dotyczącą
zagadnień społecznych w języku polskim

K_01

Student

jest

gotów

aktualizowania swojej wiedzy

do

systematycznego

Nazwa zajęć:

Ochrona Własności Intelektualnej

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Protection of Intellectual Property

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

1

Poziom studiów: Studia I stopnia

x podstawowe
 kierunkowe

Numer semestru: 1

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-01Z-7

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi pojęciami i zasadami związanymi z ochroną własności
intelektualnej, tj. prawem autorskim, pokrewnym, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem własności przemysłowej

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
Wprowadzenie w problematykę ochrony własności intelektualnej (zakres przedmiotowy wykładu, istota i zakres pojęcia własności
intelektualnej). Źródła i podstawowe zasady prawa autorskiego. Katalog dóbr niematerialnych. Pojęcie i rodzaje utworów.
Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste. Wyczerpanie własności intelektualnej. Dozwolony użytek. Korzystanie z
praw własności intelektualnej. Korzystanie z praw za zgodą i bez zgody uprawnionego. Pojęcie i istota plagiatu. Rodzaje plagiatu.
Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu. Umowy licencyjne. Umowy o przeniesienie praw własności
intelektualnej. Naruszenie własności intelektualnej. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji. Prawo własności intelektualnej
w Internecie.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

wykłady; liczba godzin 15

Metody dydaktyczne:

Wykład, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak
W_01 Student rozumie podstawowe pojęcia i

Efekty uczenia się:

zasady ochrony własności intelektualnej i
prawa autorskiego

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Kolokwium - zaliczenie pisemne

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Wyniki kolokwium (100%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

U_01 Student potrafi dokonać oceny
efektów podejmowanych przez siebie
działań

i

ewentualnie

wprowadzić

K_01 Student jest gotów do działania
zgodnego
z
zasadami
etyki
zawodowej

niezbędne korekty

Literatura podstawowa:
1.
J. Sieńczyło –Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009;
2.
M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Wyd. Difin, Warszawa 2010;
3.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późn. zm);
4.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
5.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
6.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331).
Literatura uzupełniająca:
1.
E. Nowińska, U. Promińska, M. Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2007.
J. Sozański Własność przemysłowa i intelektualna w Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań 2005.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

25 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student rozumie podstawowe pojęcia i zasady

KS_W14/P6S_WK

3

KS_U15/P6S_UU

3

KS_S06/P6S_KR

2

ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
U_01

Student potrafi dokonać oceny efektów
podejmowanych przez siebie działań i ewentualnie
wprowadzić niezbędne korekty

K_01

Student

jest

gotów

do

zasadami etyki zawodowej

działania

zgodnego

z

Wstęp do filozofii

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Introduction to Philosophy

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

x podstawowe
 kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 2

2019/2020

Numer katalogowy: WNH-S1-S-01L-12

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele
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.
Opis zajęć:
Kurs ma charakter wprowadzający i koncentruje się na przedstawieniu głównych pojęć i teorii filozoficznych z
uwzględnieniem ich filozoficznego, historycznego oraz społecznego kontekstu. Choć szczególna uwaga
Założenia, cele i opis zajęć:

zwrócona jest na kwestie ontologiczne i epistemologiczne, to na marginesie pojawią się także zagadnienia z
zakresu etyki oraz filozofii społecznej. W trakcie dyskutowania poszczególnych teorii filozoficznych nacisk
zostanie położony na rozumienie leżącego u ich podstaw problemu oraz kluczowych argumentów
zaproponowanych do ich rozwiązania. Ma to na celu przedstawienie nie tylko historycznego aspektu filozofii, ale
przede wszystkim jej specyficznej metody poznania oraz możliwości jej wykorzystania w różnych dziedzinach
wiedzy i nauki.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)

wykład; liczba godzin: 30

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

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

Efekty uczenia się:

W_02 – ma elementarną wiedzę o
miejscu filozofii w systemie nauk oraz o
jej przedmiotowych i metodologicznych

U_03 –
filozoficzne

potrafi w oparciu o
teksty

przygotować

pracę

źródłowe
pisemną

dotyczącą zagadnień społecznych

K_04 – jest gotów do krytycznej
oceny swojej wiedzy filozoficznej

w języku polskim

powiązaniach z innymi dyscyplinami
naukowymi.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Efekty W_01; W_02; U_03; K_04 – egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Treści pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami studenta, karta ocen studenta.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa z wykładu jest oceną z egzaminu pisemnego (test wyboru oraz pytania otwarte).

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
1. A. Kenny, Oksfordzka ilustrowana historia filozofii, Zysk i S-ka, 2001.
Literatura uzupełniająca
1. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka, Czytelnik, Warszawa 1983.
2. K. Chrobak, Odpowiedzialność filozofii, Studia Philosophica Wratislaviensia 2013, Vol. 8, nr 4, s. 105-111.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

zna elementarną terminologię używaną w filozofii i rozumie

KS_W01/P6S_WG

1

KS_W02/ P6S_WG

3

KS_U07/P6S_UK

1

KS_S01/P6S_KK

2

jej źródła i zastosowanie w obrębie innych dziedzin
naukowych.
W_02

ma elementarną wiedzę o miejscu filozofii w systemie nauk
oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach
z innymi dyscyplinami naukowymi.

U_01

potrafi w oparciu o filozoficzne teksty źródłowe przygotować
pracę pisemną dotyczącą zagadnień społecznych w języku
polskim

K_01

jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy filozoficznej

Nazwa zajęć:

Psychologia społeczna

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Social psychology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

6

Poziom studiów: studia I stopnia

x podstawowe
 kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 2

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-01L-11

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Psychologia społeczna jest przedmiotem uzupełniającym w strukturze kształcenia socjologicznego w programie studiów socjologii
w SGGW na Wydziale Nauk Społecznych. Celem tego przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami społecznych
treści psychologii . Zadaniem zajęć z psychologii społecznej jest przekazanie słuchaczom wiedzy o procesach psychologicznych,
odnoszących się do relacji międzyludzkich i międzygrupowych.
Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
1. Wprowadzenie do psychologii
2. Metodologia: proces przeprowadzania badań
3. Dysonans poznawczy a potrzeba podtrzymywania samooceny
4. Poznanie społeczne: w jaki sposób myślimy o świecie społecznym
5. Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi
6. Rozumienie siebie: w jaki sposób poznajemy samych siebie
7. Konformizm: wpływanie na zachowanie
8. Postawy i zmiana postaw: wpływanie na myśli i uczucia
9. Procesy grupowe
10. Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związków uczuciowych
11. Zachowanie prospołeczne: dlaczego ludzie pomagają innym
12. Agresja: dlaczego ranimy innych ludzi
13. Uprzedzenie: przyczyny i lekarstwa
14. Zdrowie i środowisko
15. Prawo i biznes

a)
b)

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

1.
2.

Wykład, liczba godzin 30
Ćwiczenia, liczba godzin 30
Wykład z elementami dyskusji
Ćwiczenia: analiza i interpretacja tekstów źródłowych,

Podstawy socjologii
K_01

W_01 Student zna i rozumie podstawowe
pojęcia z zakresu psychologii społecznej;

U_01 Student potrafi określić symptomy

W_02 Student zna psychologiczne aspekty

myślenia grupowego

funkcjonowania człowieka w społeczeństwie;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Wykład: egzamin pisemny
Ćwiczenia: zaliczenie pisemne

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

1)
2)

a)
b)

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

pisemny egzamin
pisemne zaliczenie ćwiczeń
ocena znajomości wykładu (egzamin pisemny) = 50%
ocena znajomości literatury obowiązkowej (zaliczenie pisemne ćwiczeń)= 50%

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Student

jest

określenia
występujących

gotów

do

prawidłowości
w

ludzkich

zachowaniach i ich psychologicznych
uwarunkowań

Literatura podstawowa:
Aronson, Elliot, Red. Człowiek istota społeczna : wybór tekstów / pod red. Elliota Aronsona; [przetł. Lidia Grzesiuk et al.].
Aronson, Elliot, Człowiek - istota społeczna ; przeł. Józef Radzicki
Podkowińska M, Integracyjny wymiar komunikowania, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin, M., Psychologia społeczna, ZYSK I S-KA, 2012
Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej .
Wojciszke B., Psychologia społeczna Wydawnictwo Naukowe Scholar ISBN: 978-83-7383-453-8. Warszawa, 2014
Podkowińska M, Support as an example of feedback in the area of interpersonal communication in the family, w: “Theologos” XIX, 1/2017
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

150 h

2,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
W_02

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu psychologii
społecznej;
Student zna psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w

KS_W04/P6S_WG

3

KS_W10/P6S_WG

2
3
2

społeczeństwie;
W_03

Student potrafi określić symptomy myślenia grupowego

KS_U11/P6S_WG

W_04

Student jest gotów do określenia prawidłowości występujących w

KS_S02/P6S_WG

ludzkich zachowaniach i ich psychologicznych uwarunkowań

Nazwa zajęć:

Klasyczne teorie socjologiczne

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Classical Sociological Theory

Zajęcia dla kierunku studiów:

socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

6

Poziom studiów: studia I stopnia

Status zajęć:

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 2

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-01L-12

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Podstawowym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z poszczególnymi teoriami, kierunkami i ich
przedstawicielami. Prowadzony przedmiot ma również za zadanie wyrobienie w studentach umiejętności
krytycznej analizy poszczególnych teorii i odniesienia ich do rzeczywistości, ma także stanowić podstawę do
zrozumienia współczesnej myśli socjologiczne. Ćwiczenia z przedmiotu Klasyczne teorie socjologiczne służą
przede wszystkim interpretacji i pogłębionej analizie klasycznych tekstów socjologicznych.
Opis zajęć:
Celem tego przedmiotu jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu kształtowania się
następujących
Założenia, cele i opis zajęć:

klasycznych

ewolucjonistyczna,

teorii

psychologizm,

socjologicznych:
psychosocjologia,

materializm
socjologizm,

historyczny,
socjologia

pozytywizm,

socjologia

humanistyczna,

socjologia

rozumiejąca. W ramach tych tematów zostanie omówiony wpływ epoki, wydarzeń i prądów intelektualnych na
konkretne koncepcje, a następnie główni przedstawiciele kierunku i ich teorie, oraz związki pomiędzy nimi, oraz
wpływ klasycznych teorii socjologicznych na dzisiejsze koncepcje socjologiczne. W ramach ćwiczeń studenci
uczą się rozumienia i interpretacji tekstów źródłowych oraz umiejscawiania ich określonym kontekście
historyczno-kulturowym. Zarówno ćwiczenia jak i wykłady

mają na celu rozwój umiejętności krytycznego

studiowania literatury socjologicznej i rozbudzenie wyobraźni socjologicznej – wyjścia poza samego siebie i
dostrzeżenie istnienia społeczeństwa i jego problemów - poprzez odwołanie się do wczesnych osiągnięć myśli
socjologicznej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

a)
b)

wykład; liczba godzin 30
ćwiczenia; liczba godzin 30

Wykład: wykład z elementami dyskusji
Ćwiczenia: analizy tekstów źródłowych i dyskusje;
Historia myśli społecznej
W_01
terminy

Student
i

zna

podstawowe

pojęcia

stosowane

w socjologii oraz najważniejsze teorie
socjologiczne;
Efekty uczenia się:

W_02

Student

rozumie

klasyczne

koncepcje socjologiczne podejmujące
problematykę
społecznych

struktur

i instytucji

U_01 Student potrafi posługiwać
się

podstawowymi

koncepcjami

teoretycznymi w celu analizowania
przyczyn i implikacji konkretnych
zjawisk i procesów społecznych
U_02 Student potrafi w oparciu o

K_01 Student jest gotów do
krytycznej

oceny

posiadanej

wiedzy

K_02 Student jest gotów do
źródła systematycznego aktualizowania
swojej wiedzy
przygotować wypowiedź ustną i
klasyczne

pracę pisemną

teksty

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

Wykład: egzamin ustny
Ćwiczenia: praca zaliczeniowa + aktywność na zajęciach

lista pytań egzaminacyjnych, prace pisemne studentów
Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (30%); praca zaliczeniowa (70%)
Ocena końcowa: zaliczenie wykładu 50% + zaliczenie ćwiczeń 50%
Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Szacki Jerzy: Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2002.
Ritzer George, Klasyczna teoria socjologiczna, Zysk i S-ka, Poznań 2004
Paweł Śpiewak (red.), Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca:
Andreski Stanisław: Maxa Webera olśnienia i pomyłki. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1992.
Durkheim Emile, Samobójstwo, Warszawa 2006, s. 185-350 (ks. II, rozdz. 1-5).
Gumplowicz Ludwik, System socjologii, (wstęp Katarzyna Czajka)
Kasprzyk Leszek: Spencer. Warszawa: WP 1967.
Leszczyński Damian, Szlachcic Krzysztof: Wprowadzenie do francuskiej filozofii nauki: od Comte'a do Foucaulta. Wrocław: Wyd. UWr 2003.
Mauss Marcel, Socjologia i antropologia, Warszawa: KR, 2001
Szacki Jerzy: Durkheim. Warszawa: WP 1964.
Szacki Jerzy: Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1991.
Szczepański Jan: Socjologia: rozwój problematyki i metod. Warszawa: PWN 1970.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

150 h

2,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Student zna podstawowe terminy i pojęcia stosowane
w socjologii oraz najważniejsze teorie socjologiczne
Student rozumie klasyczne koncepcje socjologiczne
podejmujące problematykę struktur i instytucji społecznych
Student potrafi posługiwać się podstawowymi koncepcjami
teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji
konkretnych zjawisk i procesów społecznych
Student potrafi w oparciu o klasyczne teksty źródła
przygotować wypowiedź ustną i pracę pisemną

KS_W01/P6S_WG

3

KS_W06/P6S_WG

3

KS_U03/ P6S_UW

3

KS_U07/ P6S_UK

2

K_01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

KS_S01/ P6S_KK

3

K_02

Student jest gotów do systematycznego aktualizowania
swojej wiedzy

KS_S05/ P6S_KR

2

W_01
W_02
U_01

U_02

Nazwa zajęć:

Demografia społeczna: procesy ludnościowe

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Social demography and population processes

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 2

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-01L-14

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia, cele:
Celem wykładów jest zapoznanie studentów z koncepcjami dotyczącymi współczesnych analiz populacyjnych oraz dynamiki
zmian w tym zakresie. W kręgu naszej uwagi będą również zagadnienia wpływu człowieka na przyrodę,

w powiązaniu z

kwestiami konsumpcji, ubóstwa oraz zrównoważonego rozwoju, a także środowiskiem naturalnym. Ważne pytaniem będzie
dotyczyło tego, czy istnieją granice rozwoju.

Osobnym, istotnym

zagadnieniem będzie kwestia ryzyk, w powiązaniu ze

środowiskiem naturalnym, żywnością zmodyfikowaną genetycznie oraz szeroko rozumianą naszą przyszłością.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
Poznanie dynamiki współczesnego przyrostu naturalnego, zjawisk migracji , analiza struktury społecznej z uwagi na wiek, płeć,
przynależność narodową, wyznanie, oraz oddziaływania tych zmiennych. Analiza tych zjawisk w przestrzeni europejskiej
Polityka społeczna państw europejskich. Współczesne migracje i procesy adaptacji ( prawa mniejszości, polityki migracyjne, czy
asymilacja to utrata tożsamości etnicznej.)
Polityka społeczna państw europejskich. Starzenie się społeczeństw europejskich. Dynamika zjawisk demograficznych na innych
kontynentach. Typy polityk ludnościowych oraz umiejscowienie ich w określonych krajach.

a)

Wykład; liczba godzin 30 ;

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny – (moderowany przez wykładowcę).

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
W01 – Student zna podstawowe koncepcje
socjologiczne

dotyczące

współczesnych

analiz populacyjnych, w tym pierwszego i
drugiego przejścia demograficznego

Efekty uczenia się:

W02 – Student zna konsekwencje społeczne
krótko

i

długookresowe

piramid

U01 -

Student potrafi analizować

przyczyny i skutki globalnych zagrożeń
środowiska,
demograficznie

populacyjnych w krajach europejskich oraz
na innych kontynentach

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Prezentacje na ocenę, zaliczenie pisemne

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne, arkusze zaliczenia

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Prezentacje na ocenę (50%) zaliczenie pisemne (50%)

uwarunkowanych

K01 Student jest gotów samodzielnie
wypowiadać się na temat

kwestii

ryzyk populacyjnych, wynikających ze
współczynnika płodności w różnych
krajach świata .

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna.

Literatura podstawowa:
Giza A., Sikorska M., Współczesne społeczeństwo polskie. Cz. 1. Populacja i kapitał ludzki. s.17-139; PWN , Warszawa 2012.
Giddens A., Socjologia, rozdz. 19, Wzrost demograficzny a kryzys ekologiczny. 624-637. PWN, Warszawa 2005.
Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Wyd. Scholar 2005.

Literatura uzupełniająca
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwicqT3stfVAhXmd5oKHf5OCF8QFghQMAg&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-1f975029-efc9-45a8-a0c3497ef74f88de%2Fc%2Fstuddem-2013-0004.pdf&usg=AFQjCNFogtPOWmmq3Oj9SLr2A8uuH_tstg
Okólski M., Filhel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Wyd. Naukowe Scholar 2012.
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. w : Relacje. Studia z nauk społecznych. Nr 2/2016 s. 105116;
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.
Agamben G. ,Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
kierunkowy*

W_01

Student zna podstawowe koncepcje socjologiczne dotyczące

analiz

KS_W05/P6S_WG

2

KS_W06/P6S_WG

2

KS_U02 /P6S_WG

2

KS_S02/P6S_WG

2

populacyjnych, w tym koncepcję pierwszego i drugiego przejścia
demograficznego.

U_01

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

U_02

Student potrafi analizować przyczyny i skutki

globalnych zagrożeń

środowiska, uwarunkowanych demograficznie .

K_K01

Student jest gotów samodzielnie wypowiadać się na temat kwestii
ryzyk populacyjnych, wynikających ze współczynnika płodności w
różnych krajach świata

)

Nazwa zajęć:

Podstawy ekonomii

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Principles of economics

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

x podstawowe
 kierunkowe

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 2

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-01L-15

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele
Przekazanie wiedzy o kategoriach, prawach i zasadach funkcjonowania gospodarski rynkowej w ramach poszczególnych
podmiotów gospodarczych i segmentów rynku; zaznajomienie studentów z poszczególnymi kategoriami makroekonomicznymi
umożliwi rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą

i modelami makroekonomicznymi w analizie zjawisk i procesów

gospodarczych zachodzących we współczesnych gospodarkach.
Opis zajęć:
Tematyka przedmiotu: Zagadnienia wstępne: cel i przedmiot mikroekonomii, podmioty gospodarcze, zasoby czynników
wytwórczych i implikacje ich rzadkości. Rynek – istota, klasyfikacja, rola i niedoskonałości. Podstawowe kategorie rynkowe: cena
(rodzaje i funkcje), popyt (determinanty, rodzaje popytu, elastyczność popytu), podaż (determinanty podaży, elastyczność).

Założenia, cele i opis zajęć:

Równowaga rynkowa, ingerencja

państwa w mechanizm rynkowy. Teoria wyboru dokonywanego przez konsumenta.

Przedsiębiorstwo jako podstawowa jednostka produkcyjna – cele działania przedsiębiorstwa, rodzaje i podstawowe formy
organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Teoria produkcji. Wybór techniki produkcji. Teoria kosztów, utargów i zysków. Rynek
czynników produkcji: pracy, kapitału, ziemi. Rynek kapitałowy. Podstawowe problemy makroekonomiczne. Tworzenie i podział
produktu krajowego i dochodu narodowego. Charakterystyka współczesnych szkół ekonomicznych. Podaż globalna i jej
determinanty. Popyt globalny i jego determinanty. Model AS-AD. Rola państwa we współczesnej gospodarce. Budżet państwa i
polityka fiskalna. Równowaga na rynku dóbr i usług w gospodarkach: zamkniętej bez udziału państwa, zamkniętej z udziałem
państwa. Pieniądz, jego geneza, istota i funkcje. Miejsce i rola systemu bankowego w gospodarce. Bank centralny – jego funkcje i
narzędzia działania. Równowaga na rynku pieniądza. Bezrobocie oraz metody jego ograniczania. Teorie cyklu koniunkturalnego i
wzrostu gospodarczego.
wykład; liczba godzin 30

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykład: wykład z elementami dyskusji

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:
U_01 Student potrafi posługiwać się
W_01 Student zna
pojęcia

Efekty uczenia się:

stosowane

podstawowe terminy i
w socjologii

oraz

najważniejsze teorie ekonomiczne
W_02 Student rozumie podstawowe metody
i techniki prowadzenia badań

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

prace pisemne

podstawowymi
teoretycznymi
przyczyn

i

Student

jest

gotów

do

koncepcjami

K_01

celu

analizowania

krytycznej oceny posiadanej wiedzy

implikacji

konkretnych

w

zjawisk i procesów społecznych

z zakresu ekonomii

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa: zaliczenie wykładu 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Milewski, R. (red.) 2008. Podstawy ekonomii. WN PWN, Warszawa.
2. Zawojska, A., Daniłowska, A. 2011. Zbiór zadań z ekonomii z rozwiązaniami. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
3. Czarny, E., Nojszewska. E. 2000. Mikroekonomia. PWE, Warszawa.
4. Nasiłowski, M. (red.) 2007.System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Wydaw. Key Text, Warszawa.
Literatura uzupełniająca:
1. Zalega A. Makroekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2010.
2. Begg D., Fisher S., Dornbush R. 2007 Mikroekonomia. Makroekonomia. PWN. Warszawa t. 1, t. 2.
3. Milewski R .(red.) Podstawy ekonomii. Ćwiczenia, zadania, problemy. PWN. Warszawa 2006.
4. Zalega A. Mikroekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2015.2. K. Chrobak, Odpowiedzialność filozofii, Studia Philosophica
Wratislaviensia 2013, Vol. 8, nr 4, s. 105-111.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna elementarną terminologię używaną w filozofii i

KS_W01/P6S_WG

1

KS_W01/P6S_WG

1

KS_W03/P6S_WG

1

KS_U03/ P6S_UW

1

KS_S01/ P6S_KK

1

rozumie jej źródła i zastosowanie w obrębie innych dziedzin
naukowych.
W_01

Student zna podstawowe terminy i pojęcia stosowane
w socjologii oraz najważniejsze teorie ekonomiczne

W_02

Student rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia
badań

U_01

Student potrafi posługiwać się podstawowymi koncepcjami
teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji
konkretnych zjawisk i procesów społecznych

K_01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu ekonomii

Nazwa zajęć:

Podstawy badań społecznych

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Basics of Social Research

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

4

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

Status zajęć:

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 2

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

WNH-S1-S-01L-16

Numer katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia, cele:
Celem przedmiotu jest przedstawienie socjologii jako teoretycznej i empirycznej dyscypliny naukowej, określenie jej specyfiki i
umiejscowienia względem innych nauk. Celem zasadniczym jest zdobycie przez studenta podstawowego warsztatu pojęciowego
(analitycznego) umożliwiającego dalsze rozwijanie kompetencji badawczych i wdrażanie się do bardziej zaawansowanych
strategii i metod badawczych.
Opis zajęć:
Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metodologicznymi nauk społecznych: specyfiką wiedzy
socjologicznej i jej rozwoju, rolą teorii w badaniach socjologicznych. Zajęcia zaczynają się od ogólnej charakterystyki wiedzy

Założenia, cele i opis zajęć:

naukowej i jej rozwoju Problematyka zajęć obejmuje: aktywność poznawcza człowieka a nauka – laicy i eksperci; nauka a
wartości; osobliwości nauk społecznych; socjologia jako nauka o faktach; język nauki, pojęcia, definicje - poprawianie języka
naturalnego; obserwacja jako metoda naukowa w naukach społecznych; struktura procesu badawczego w naukach społecznych;
wyjaśnianie i rozumienie w naukach społecznych; teorie w socjologii; paradygmaty i zwroty w naukach społecznych porównanie
podstawowych zasad metodologii badań ilościowych i jakościowych; struktura procesu badawczego; miejsce nauki we
współczesnym społeczeństwie; podstawowe cele i funkcje badań społecznych – społeczne role socjologa. W rezultacie student
powinien umieć samodzielnie odpowiedzieć na pytanie -

na czym polega naukowy charakter socjologii, jakie istnieją

ograniczenia, a jakie możliwości naukowego poznania rzeczywistości społecznej. Podstawowe problemy metodologiczne
socjologii będą prezentowane na wybranych przykładach teorii i badań empirycznych. Wzbogacenie w ten sposób wiedzy i
wyobraźni socjologicznej studenta ułatwi efektywny rozwój jego kompetencji badawczych w trakcie kolejnych przedmiotów
metodologicznych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia; liczba godzin 30

Ćwiczenia: analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusje, rozwiązywanie problemów, prezentacje multimedialne, gry
symulacyjne, case study, burza mózgów, konsultacje, e-learning.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
U_01

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

-

Student

potrafi

W_01 - Student ma ogólną wiedzę o

przydatność

relacjach między socjologią a innymi naukami

technik do realizacji konkretnych celów

społecznymi,

badawczych

o

jej

przedmiotowych

i

–

podstawowych

ocenić

Student

potrafi

metod

i

realizować

metodologicznych powiązaniach z innymi

U_02

naukami społecznymi

podstawowe etapy procedury badawczej

Zaliczenie pisemne (test)
wejściówki na zajęciach

K_01 – Student jest gotów do uznania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów społecznych
K_02

-

Student

systematycznego
aktualizowania

jest

gotów

rozwijania
swojej

dotyczącej badań społecznych

do
i

wiedzy

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zaliczenie pisemne (70%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Wejściówki na zajęciach (30%)

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
A. Giddens, Czym zajmują się socjologowie, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kuci, Kraków 2005, s. 17-27.
M. Ossowska, Funkcjonowanie norm w życiu społecznym w: w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kuci, Kraków 2005, s. 299- 304.
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000, s. 133-167.
S. Ossowski, Dzieła, Warszawa 1967, s. 173-193,
K. Stemplewska-Żakowicz, Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność do wyboru?, w: „Roczniki Psychologiczne/Annals of
Psychology” ,13(1)/2017.
6) M.V. Agrosino, Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej, w: Metody badań jakościowych, red. N.K.Denzin,
Y.S.Lincoln, Warszawa 2009, s. 129-152.
7) L. Janiszewski, O obserwacji uczestniczącej na statku morskim, w: „Studia Socjologiczne” 1/1970.
8) M. Nicińska, Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza. „ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody” 2000, nr 8, s.
39-50.
9) Ch. Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
10) E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
11) D. Batorski, M. Olcoń-Kubicka, Prowadzenie badań przez internet – podstawowe założenia metodologiczne, w: „Studia Socjologiczne” 3/2006.
1)
2)
3)
4)
5)

Literatura uzupełniająca:
1)
2)
3)
4)
5)

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa, 2011,
T.S Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa, 2011, s.19-32.
C.G., Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych, Warszawa, 2001.
M. Makowska, Prowadzenie wywiadów swobodnych na tematy trudne - przykład badań nad etyką pracy przedstawicieli medycznych, w: „Dyskursy młodych
andragogów”, 14/2013.
P.Sztompka, Zaufanie., Kraków, 2007.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

100 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
kierunkowy*

W_01

U_01

Student ma ogólną wiedzę o relacjach między
socjologią a innymi naukami społecznymi, o jej
przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z
innymi naukami społecznymi
Student umie ocenić przydatność podstawowych
metod i technik do realizacji konkretnych celów

KS_W02/ P6S_WG

KS_U01/ P6S_UW

3

3

badawczych
U_02

Student

potrafi

realizować

podstawowe

etapy

procedury badawczej
K_01

Student uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu
problemów społecznych

K_02

Student

ma

kompetencje

do

systematycznego

rozwijania i aktualizowania swojej wiedzy dotyczącej
badań społecznych

KS_U04/ P6S_UW

KS_S02/ P6S_KK
KS_S05/ P6S_KR

3
3
2

)

Nazwa zajęć:

Warsztaty komputerowe

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Computer workshops

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

x podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 2

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-01L-17

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
(1) zdobycie wiedzy informatycznej w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji

Założenia, cele i opis zajęć:

(2) Zdobycie umiejętności obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia laboratoryjne

liczba godzin

30

Wykład wprowadzający do poszczególnych zagadnień połączony z dyskusją, zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym

Metody dydaktyczne:

polegające na wykonaniu zadań z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
W_01 Student ma wiedzę służącą wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia ułatwiającego przetwarzanie informacji
U_01 Student potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny w celu przetwarzania informacji
U_02 Student potrafi wykorzystywać bazy danych do gromadzenia i przetwarzania danych

Efekty uczenia się:

K_04 Student jest gotów do tworzenia i wykorzystania prezentacji multimedialnych
K_05 Student jest gotów do przetwarzania informacji, które pochodzą z Internetu oraz jest gotów pracować w środowisku
sieciowym

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Efekt 01, 02, 03, 04, 05 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Elektroniczna (pliki z zajęć dokumentujące pracę indywidualną na zajęciach, pliki z zadaniami zaliczeniowymi), projekt

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych (75%), praca na zajęciach (25%), projekt (25%)

Miejsce realizacji zajęć:

Laboratorium komputerowe (indywidualny dostępu każdego studenta osobnej stacji roboczej, rzutnik multimedialny),

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1.Podstawy obsługi komputera, M. Sokół, Helion 2007
2.ABC MS Office 2007 PL, A. Jaronicki, Helion 2008
3.Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne, B. Danowski, Helion 2006
4.Informatyka dla humanistów, W. Gogołek, Wydawnictwo Kropki Trzy, Warszawa 2012
5. Po prostu Windows 7. Bez kłopotów zmień swój system na Windows, M. Sokół, Helion 2011
6.ABC MS Office 2010 PL, A. Jaronicki, Helion 2010

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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

50 h

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student ma wiedzę służącą wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego

KS_W03

2

KS_U06

3

gromadzenia i

KS_U01

3

Student jest gotów do tworzenia i wykorzystania prezentacji

KS_S03

1

KS_S05

1

jako narzędzia ułatwiającego przetwarzanie informacji
U_01

Student potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny w celu przetwarzania
informacji

U_02

Student potrafi wykorzystywać bazy danych do
przetwarzania danych

K_01

multimedialnych
K_02

Student jest gotów do przetwarzania informacji, które pochodzą z
Internetu oraz jest gotów pracować w środowisku sieciowym

Nazwa zajęć:

Współczesne stosunki polityczne

Nazwa zajęć w j. angielskim:

The Contemporary political relations

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

x podstawowe
 kierunkowe

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 2

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-01L-18

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu społecznych uwarunkowań funkcjonowania polityki.
Wykład opiera się na konstrukcji Teorie – systemy – uczestnicy
Opis zajęć:
Polityka i nauka o polityce – wprowadzenie i sposoby definiowania. Stosunek jednostki do polityki – determinanty. Mentalność

Założenia, cele i opis zajęć:

społeczno-polityczna.

Przejście

ku

demokracji

w

Europie

Środkowej

i

Wschodniej,

formowanie

koalicji,

podział

postkomunistyczny. Systemy polityczne. Reżim polityczny: państwo demokratyczne, państwo autorytarne, państwo totalitarne.
Partie polityczne: definiowanie pojęcia „partia polityczna”; struktura i ideologia partii politycznych, funkcje i role partii politycznych,
geneza i rozwój partii politycznych – ewolucja partii politycznych; typologia partii politycznych, teoria partii politycznych. Stosunki
międzynarodowe: uczestnicy stosunków międzynarodowych - państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych; organizacje
międzynarodowe; polityka zagraniczna; determinanty, czynniki i metody polityki zagranicznej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

wykład; liczba godzin 30

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak
W_01 Student ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach socjologicznych podejmujących problematykę struktur i instytucji
społecznych
W_02

Efekty uczenia się:

Student ma ogólną wiedzę na temat powiązań pomiędzy różnymi układami instytucjonalnymi w środowisku

międzynarodowym
U_01

Student potrafi posługiwać się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji

konkretnych zjawisk i procesów politycznych
K_01 student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów społeczno-politycznych

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie pisemne

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zaliczenie pisemne – 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:

1)
2)
3)

Antoszewski A., System polityczny RP, Warszawa 2012.
Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom III, red. K. A. Wojtaszczyk, E. Marciniak, W. Jakubowski, Warszawa 2018.
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2015, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1)
Swacha P., Elity parlamentarne ruchu ludowego w okresie transformacji systemowej w Polsce (1989-2001), Warszawa 2019.
2)
Tyrała M., Wpływ rywalizacji politycznej na proces konsolidacji demokracji w Polsce w latach 1991-2011, „Studia Politologiczne” 2018, vol 47.
Wojtaszczyk K. A., Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2001

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach

KS_W05/P6S_WG

2

KS_W13/P6S_WK

2

KS_U03/P6S_UW

1

KS_S02/P6S_KK

1

socjologicznych podejmujących problematykę struktur i instytucji
społecznych
W_02

Student ma ogólną wiedzę na temat powiązań pomiędzy różnymi
układami instytucjonalnymi w środowisku międzynarodowym

U_01

Student potrafi posługiwać się podstawowymi koncepcjami
teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji konkretnych
zjawisk i procesów politycznych

K_01

Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów społeczno-politycznych

Nazwa zajęć:

Instytucje, procesy, systemy społeczne I

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Institutions, Processes and Social Systems

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

6

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-02Z-20

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Instytucje, procesy, systemy społeczne jest podstawowym przedmiotem kształcenia socjologicznego. Jego
zadaniem jest systematyczne zbadanie, w świetle dominujących w socjologii teorii, modeli i kierunków badań,
podstawowych struktur, strukturacji, procesów i instytucji na wszystkich poziomach życia społecznego: na
poziomie jednostki, grupy, organizacji, poziomie globalnym. Celem jest opanowanie umiejętności analiz
systemowych.
Opis:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Instytucje, procesy, systemy społeczne jest kierunkowym przedmiotem kształcenia socjologicznego. Jego
zadaniem jest systematyczne zbadanie, w świetle kluczowych w socjologii teorii, modeli i kierunków badań,
podstawowych struktur, strukturacji, procesów i instytucji na wszystkich poziomach życia społecznego: na
poziomie jednostki, grupy, organizacji, poziomie globalnym. Wiedza (nauka) tego przedmiotu wymaga operacji na
przykładach. Celem przedmiotu jest opanowanie socjologicznej perspektywy interpretacji zjawisk społecznych na
poziomie psychospołecznym, mikrosocjologicznym i makrosocjologicznym, opanowanie umiejętności z zakresów
realizowanych w obrębie wybranych klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych a przede wszystkim
analiz systemowych z uwzględnieniem determinacji strukturalnej i morfogenetycznej. Układem odniesienia są
wyróżnione pola przedmiotowe: polityki, ekonomii, społeczeństwa i kultury oraz odpowiadające im instytucje w
ujęciu wyłożonych teorii. Realizacja przedmiotu zakłada znajomość podstawowego schematu badań i
podstawowego słownika socjologii współczesnej według wymagań podstaw socjologii. Wykład uwzględnia
następujące narzędzia i materiały: (1) teksty z socjologii polskiej i światowej; (2) perspektywa globalna; (3)
perspektywa europejska; (4) perspektywa zróżnicowań i konfliktów społecznych; (5) szeroki zakres odniesień do
najnowszych badań w Polsce i świecie; (6) wizualizacja przekazu (tabele, wykresy);

a)
b)

wykład: liczba godzin: 30;
ćwiczenia: liczba godzin:30

1.Analiza funkcjonowania instytucji i procesów społecznych w kontekście wybranych teorii socjologicznych.
2. Analiza teorii i modeli systemów społecznych.
3. Analiza systemów społecznych w kontekście determinacji strukturalnej i morfogenetycznej.
(1-3. Analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty studenckie)
4.Konsultacje.

Wprowadzenie do socjologii, Historia myśli społecznej
Wiedza:

Umiejętności:

W_01 Student ma ogólną wiedzę o
współczesnych
koncepcjach
socjologicznych
podejmujących
problematykę
struktur
i instytucji
społecznych
W_02 Student ma ogólną wiedzę o
strukturach i instytucjach społecznych,
o
normach
i regułach
będących
podstawą
ich funkcjonowania,
o
relacjach
między
strukturami
i
instytucjami społecznym

U_01 Student potrafi wykorzystać
teoretyczną wiedzę socjologiczną
do
analizy
i
interpretacji
funkcjonowania
instytucji,
systemów i procesów społecznych
U_02 Student potrafi posługiwać
się podstawowymi koncepcjami
teoretycznymi w celu analizowania
przyczyn i implikacji konkretnych
instytucji, systemów i procesów
społecznych

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej
wiedzy na temat instytucji,
procesów
i
systemów
społecznych
K_02 Student jest gotów do
systematycznego aktualizowania
swojej
wiedzy
na
temat
instytucji, procesów i systemów
społecznych

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

W_08, W_05, U_02, U-03, S-01, S-05: aktywność w przebiegu ćwiczeń, esej , kolokwia , egzamin ustny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Eseje, kolokwia, testy egzaminacyjne, wykazy ocen studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

1) wynik egzaminu ustnego= 50%
2) łączny wynik kolokwiów= 25%
3) łączny wynik ocen z zaliczeń (aktywność, esej)= 25%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Wykłady:
Literatura podstawowa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Archer M. Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, NOMOS, Kraków 2013
Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów . Podstawy, rozwój, zastosowania. PWN, Warszawa,1984
Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982
Giddens A., Socjologia. PWN, Warszawa 2004, rozdz.2,3,4,5,7,9,10,12,14,19,21
Giddens A, Nowe zasady metody socjologicznej. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, Kraków, 2002
Morawski W. Konfiguracje globalne, PWN, Warszawa, 2010
Szmatka J., Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, PWN, Warszawa 2008
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2012
Sztompka P., Zaufanie- fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007

Literatura uzupełniająca
10. Bauman Z. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. PIW,warszawa,2000
11. Bauman Z. Społeczeństwo w stanie oblężenia. SIC! Warszawa,2006
12. Bell D. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa,1994
13. Cohen J., Stewart I., Załamanie chaosu. Odkrywanie prostoty w złożonym świecie. Prószyński i S-ka, bdw
14. Casanova J., Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2005
15. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Dom Wydawniczy REBIS, Pozmnań,2005
16. Jakóbik W., Zmiany systemowe gospodarki w Polsce a struktura, PWN,Warszawa,2000
17. Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. PWN, warszawa,2008
18. Morawski W., (red.) Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa,2010.
19. Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu. Słowo/obraz/terytoria.Gdańsk,2001
20. Urry J., Socjologia mobilności. PWN, Warszawa,2009
21. Wallerstain I., Analiza systemów – światów, Wyd. Dialog, Warszawa 2007
22. Wielecki K., Kryzys i socjologia, WUW, Warszawa 2012
23. Wyleżałek J., Świat społeczny - świat jednostek. Co kształtuje człowiek(a)?, Wyd. SGGW, Warszawa 2012
24. Wyleżałek J.,(red.), Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian, Wyd. SGGW, Warszawa 2017
Ćwiczenia:
(1) Wprowadzenie do socjologii systemów. Podstawy pojęciowe (4 godziny)
Literatura:
A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2002, rozdz. IV.
L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984, rozdz. 1, 2, 4.
(2) Co to jest analiza systemowa (2 godziny)
Literatura:
J. Szmatka, Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, PWN, Warszawa 2007, rozdz. 1.
(3) Jednostka w systemach zależności strukturalnych (6 godzin)
Literatura:
J. Szmatka, Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, PWN, Warszawa 2007, rozdz. 3.
J. Szmatka, Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, PWN, Warszawa 2007, rozdz. 4.
J. Szmatka, Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, PWN, Warszawa 2007, rozdz. 5.
(4) Kultura jako system (4 godziny)
Literatura:
Denis H. Wrong, Przesocjalizowana koncepcja człowieka w socjologii współczesnej, [w:] Edmund Mokrzycki (wybór), Kryzys i schizma.
Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, PIW, Warszawa, t. 1, s. 44-70.
W. Morawski, Tożsamość i różnica: ład kulturowy, i poszukująca jednostka, [w:] W. Morawski, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje,
instytucje, PWN, Warszawa 2010, s. 421-487.
M.S. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, NOMOS, Kraków 2013, rozdz. I.
(5) System, władza, autonomia (8 godzin)
Literatura:
R. Bernacka, Co wiemy o (non)konformizmie?, [w:] Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie, Bernacka R. (red.), Wyd. Adam Marszałek,
Toruń 2008, s. 9-22.
P. Smółka, Kompetencje społeczne - fenomen skutecznego wywierania wpływu oraz mądrego ulegania mu, [w:] Niezależni i ulegli. Studia o
nonkonformizmie, R. Bernacka (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
M. Łacek, Koncepcja nonkonformizmu w teorii Roberta K. Mertona i Georga C. Homanasa. Ujęcie socjologiczne, [w:] Niezależni i ulegli.
Studia o nonkonformizmie, R. Bernacka (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
M. Crozier, E. Friedberg, Człowiek i system ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982, rozdz. II.
(6) Systemy i procesy stratyfikacji społecznej (1 godzina)
Literatura:
K. Davis, W. Moore, O niektórych zasadach uwarstwienia, w: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2005, s. 437-444.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

150 h

2,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
W_02

U_01

U_02

K_01
K_02

Student ma ogólną wiedzę o współczesnych
koncepcjach socjologicznych podejmujących
problematykę struktur i instytucji społecznych
Student ma ogólną wiedzę o strukturach
i instytucjach społecznych, o normach i regułach
będących podstawą ich funkcjonowania, o relacjach
między strukturami i instytucjami społecznym
Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę
socjologiczną do analizy i interpretacji
funkcjonowania instytucji, systemów i procesów
społecznych
Student potrafi posługiwać się podstawowymi
koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania
przyczyn i implikacji konkretnych instytucji,
systemów i procesów społecznych
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy na temat instytucji, procesów i systemów
społecznych
Student jest gotów do systematycznego
aktualizowania swojej wiedzy na temat instytucji,
procesów i systemów społecznych

KS_W05/ P6S_WG

3

KS_W08/ P6S_WK

3

KS_U02/ P6S_UW

2

KS_U03/ P6S_UW

3

KS_S01/ P6S_KK

2

KS_S05/ P6S_KR

1

Nazwa zajęć:

Statystyka dla socjologów I

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Statistics for Sociologists I

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

3

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-02Z-21

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów kompetencji w zakresie stosowania metod statystyki opisowej do badania
określonych zjawisk społecznych oraz badania związku między zmiennymi w tabelach kontyngencji.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis:
Na zajęciach studenci zapoznają się z metodami analizy statystycznej stosowanymi w naukach społecznych, w tym zwłaszcza w
socjologii. Uzyskają wiedzę niezbędną do wykorzystania metod statystycznych w badaniach socjologicznych – w celu analizy
zjawisk zachodzących w życiu społecznym. Poznają metody opisu statystycznego zbiorowości i wykonują własne analizy w
oparciu
o
dane
uzyskiwane
w
badaniach
socjologicznych
o
charakterze
ilościowym.
Studenci zapoznają się m.in. ze strukturą badania statystycznego, rozkładami statystycznymi, miarami statystyki opisowej oraz
miarami zależności w tabelach kontyngencji..

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia audytoryjne;

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu konwencjonalnego połączonego z konwersacją, prezentacje multimedialne, analiza literatury statystycznej,
omawianie przykładów badań i analiz statystycznych, dyskusja, indywidualne i grupowe zadania problemowe, analiza i
interpretacja wyników badań ilościowych z użyciem oprogramowania statystycznego (w miarę możliwości), konsultacje.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Podstawy Badań Społecznych, podstawy matematyki na poziomie szkoły średniej

liczba godzin

30

U_01 – potrafi formułować wnioski i
prezentować
wyniki
realizowanych
badań ilościowych odnoszących się do
różnego rodzaju zjawisk i procesów
społecznych
U_02 - potrafi rozwiązywać podstawowe
zadania i testy statystyczne oraz
wykonywać
podstawowe
analizy
statystyczne
–
również
z użyciem odpowiednich narzędzi
informatycznych. Zwraca przy tym
uwagę na możliwości zastosowania
różnych
metod
w
analizowaniu
procesów i zjawisk społecznych – w
zależności od rodzaju dostępnych
danych

K_01 - Jest gotów do aktywnego
działania
przy
opracowywaniu
projektów społecznych w zakresie
analizy
danych
ilościowych
i
interpretacji uzyskanych wyników
K_02 - Student jest gotów do
współdziałania
w
zespole
realizującym projekty badawcze o
charakterze ilościowym

Efekty uczenia się:

W_01 - zna i rozumie podstawowe terminy i
pojęcia stosowane w statystyce w zakresie
opisu
statystycznego
i
zależności
statystycznych
W_02 - posiada wiedzę niezbędną do
przygotowania prostej analizy ilościowej
zjawiska
lub
procesu
społecznego
w zakresie opisu statystycznego

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Test pisemny na koniec semestru, aktywność na zajęciach (wykonywanie zadań, krótkie testy wewnątrzsemestralne)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Imienne karty testów egzaminacyjnych przechowywane w wersji papierowej

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

1)
2)

wynik testów egzaminacyjnych = 80%
aktywności na ćwiczeniach, tj. ocena samodzielnie wykonywanych zadań w trakcie ćwiczeń = 20%

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1.
Nawojczyk M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Wyd. SPSS, Kraków 2002.
2.
Lissowski G., Haman J., Podstawy statystyki dla socjologów. Opis statystyczny. Tom 1, Wyd. Scholar, Warszawa 2011.
3.
Lissowski G., Haman J., Podstawy statystyki dla socjologów. Zależności statystyczne. Tom 2, Wyd. Scholar, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca:
4.
Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Statystyka. Od teorii do praktyki, Wyd. Scholar, Warszawa 2012.
5.
Blalock H. M., Statystyka dla socjologów, Wyd. PWN, Warszawa 1977.
6.
Sobczyk M., Statystyka, Wyd. PWN, Warszawa 1996.
7.
Wasilewska E., Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
8.
Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych, Wyd. KUL, Lublin 2008.
9.
Malarska A., Statystyczna analiza danych, Wyd. SPSS, Kraków 2005.
10. Boguszewski R., Makowska M., Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne, w: M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych: przewodnik dla
studentów, wyd. Scholar, Warszawa 2013.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

W_02

U_01

U_02

K_01

K_02

Student zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia stosowane w
statystyce w zakresie opisu statystycznego i zależności
statystycznych
Student posiada wiedzę niezbędną do przygotowania prostej analizy
ilościowej zjawiska lub procesu społecznego w zakresie opisu
statystycznego
Student potrafi formułować wnioski i prezentować wyniki
realizowanych badań ilościowych odnoszących się do różnego
rodzaju zjawisk i procesów społecznych
Student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania i testy statystyczne
oraz wykonywać podstawowe analizy statystyczne – również z
użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych. Zwraca przy tym
uwagę na możliwości zastosowania różnych metod w analizowaniu
procesów i zjawisk społecznych – w zależności od rodzaju
dostępnych danych
Student jest gotów do aktywnego działania przy opracowywaniu
projektów społecznych w zakresie analizy danych ilościowych i
interpretacji uzyskanych wyników
Student jest gotów do współdziałania w zespole realizującym projekty
badawcze o charakterze ilościowym

KS_W01/P6S_WG

2

KS_W03/P6S_WG

2

KS_U06/P6S_UW

3

KS_U05/P6S_UW

3

KS_U01/P6S_UW

2

KS_S04/P6S_KO

3

KS_S03/P6S_KO

1

Nazwa zajęć:

Metody badań ilościowych

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Quantitative research methods

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

4

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-02Z-22

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Założeniem kursu jest przygotowanie studentów do pracy badawczej przy użyciu socjologicznych metod ilościowych poprzez
przedstawienie różnorodnymi strategii/planów badawczych, w których mają zastosowanie
ilościowe metody badań
socjologicznych.
Celem ćwiczeń jest - poza dyskusją literatury i problemów metodologicznych związanych z budową narzędzi, z rzetelnością
danych oraz z właściwymi technikami ich analizy, stosowanymi w badaniach ilościowych - praktyczne wykorzystanie przez
studentów wiedzy z zakresu ilościowych metod w badaniach socjologicznych. Program ćwiczeń podporządkowany jest
strukturze procesu badawczego. Na każdym jego etapie, studenci ćwiczą praktycznie podstawowe czynności badawcze,
wykonując, indywidualnie lub grupowo, zadania badawcze.

Opis:
Założenia, cele i opis zajęć:

Ćwiczenia będą koncentrowały sie wokół następujących tematów::
1. Plany badawcze a metody ilościowe w badaniach socjologicznych. Badania przekrojowe i dynamiczne
2. Struktura procesu badawczego
3. Konceptualizacja – podstawowe decyzja – definiowanie celu badania, wybór jednostek analizy
4. Operacjonalizacja – dobór wskaźników, wskaźniki proste i złożone.
5. Pomiar w badaniach ilościowych: zmienne nominalne, porządkowe, interwałowe i ilorazowe
6. Problemy doboru badanych: wielkości populacji, dostępność operatów i rodzaje prób.
6. Metody i techniki prowadzenia badań ilościowych
7. Kwestionariusze i ich budowa
8. Problemy analizy i interpretacji danych ilościowych. Opis statystyczny - analizy jednozmiennowe, analizy korelacyjne,
zależności pozorne. .
9. Oceny jakości danych ilościowych

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

1. dyskusja tekstów z literatury przedmiotu, analiza raportów badawczych
2. indywidualne i grupowe zadania związane z przedmiotem kursu
3. konsultacje

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

-

liczba godzin

45

Umiejętności:

Wiedza:

Efekty uczenia się:

W_01
Student zna podstawowe metody i
techniki prowadzenia ilościowych badań
socjologicznych oraz ma wiedzę na temat
nowych
technik
wykorzystywanych
w
ilościowych badaniach socjologicznych i
możliwości ich zastosowania

U_01
Student potrafi ocenić
przydatność określonych
ilościowych
metod i technik do realizacji konkretnych
celów badawczych
oraz potrafi
dokonać prostej weryfikacji jakości
danych ilościowych
U_02
Student potrafi realizować
podstawowe
etapy
procedury
badawczej:
przygotować
ilościowe
narzędzie badawcze oraz dokonać
prostej weryfikacji jakości danych
ilościowych i przedstawić ich ocenę pod
kątem
trafności,
rzetelności
i
wiarygodności

Kompetencje:
K_01
Student jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej wiedzy
oraz komunikowania się w zakresie
problematyki społecznej i wyników
badania ilościowego,
zarówno ze
specjalistami, jak i odbiorcami spoza
grona specjalistów
K_02
Student jest gotów do
współdziałania w zespole badawczym
oraz przyjmowania w nim różnych ról

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

W_01 - "wejściówki", kolokwia, zadania badawcze
U_01 - "wejściówki", kolokwia, zadania badawcze
U_02 – ocena zadania badawczego .
K_01 – "wejściówki", kolokwia
K_02 –- ocena zadania badawczego

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Zadania badawcze, pisemne "wejściówki" i kolokwia

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

łączny wynik "wejściówek", kolokwiów i zadań badawczych

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, 2013, (wyd.3)
Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i s-ka, Poznań, 2001,
A.N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i s-ka, Poznań, 2004,
A. Sułek, Sondaż polski, IFiS PAN, Warszawa, 2001,
F. Sztabiński, Ocena jakości danych w badaniach surveyowych, Warszawa 2001
Fieldwork jest sztuką, red. P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:
1.

2.
3.
4.

J. Bartkowski, E. Nalewajko, B. Post, I. Słodkowska, Wybory do samorządów lokalnych 1990 – przedwyborcze sondaże i powyborcza rzeczywistość, w:
Droga do
samorządności terytorialnej, ISP PAN, Warszawa 2016
Metoda i znaczenie. Problematyka rozumienia w badaniach sondażowych, red. M. Grabowska, IS UW, CBOS, Warszawa, 2013
A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa 2002
M. Szpunar, Internet i jego rola w procesie realizacji badań, w: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia, red. L.
Haber, Kraków, Nomos, 2011

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

100 h

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student

zna

podstawowe

metody

i

techniki

KS_W03/ P6S_WG

3

KS_U01/ P6S_UW

3

KS_U04/ P6S_UW

3

KS_K01/ P6S_KK

1

prowadzenia ilościowych badań socjologicznych oraz
ma

wiedzę

na

wykorzystywanych

temat
w

nowych

ilościowych

technik
badaniach

socjologicznych i możliwości ich zastosowania
U_01

Student

potrafi

ocenić

przydatność

określonych

ilościowych metod i technik do realizacji konkretnych
celów badawczych

oraz potrafi dokonać prostej

weryfikacji jakości danych ilościowych
U_02

Student
procedury

potrafi

realizować

badawczej:

podstawowe

przygotować

etapy

ilościowe

narzędzie badawcze oraz dokonać prostej weryfikacji
jakości danych ilościowych i przedstawić ich ocenę
pod kątem trafności, rzetelności i wiarygodności
K_01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej

wiedzy

oraz

komunikowania

problematyki

społecznej

ilościowego,

zarówno

i
ze

się

w

zakresie

wyników

badania

specjalistami,

jak

i

odbiorcami spoza grona specjalistów
K_02

Student jest gotów do współdziałania w zespole
badawczym oraz przyjmowania w nim różnych ról

KS_S03/ P6S_KO

1

Nazwa zajęć:

Współczesne teorie socjologiczne

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Contemporary sociological theories

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

6

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3

2019/2020

Numer katalogowy:

x semestr zimowy
 semestr letni
WNH-S1-S-02Z-23

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem ogólnym wykładów jest zapoznanie studentów z wiedzą o klasycznych i współczesnych koncepcjach socjologicznych,
problematyka struktur i instytucji społecznych oraz możliwościach zastosowania metod i technik w celu przeprowadzenia badań
socjologicznych. Natomiast cele szczegółowe ukierunkowane zostały głównie na wykorzystanie przez studentów wiedzy
teoretycznej z socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych.

Opis:
1.
2.

3.
4.

5.

Założenia, cele i opis zajęć:

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Geneza, istota i funkcje teorii socjologicznych. Pojęcie i definicje teorii socjologicznych. Przyczyny krytycznych
uwag do teorii naukowej na gruncie socjologii. Podstawowe orientacje teoretyczne socjologii
Teorie behawioralne, wymiany i sieci wymiany. Powstanie i rozwój teorii wymiany. Interpretacje teorii wymiany w
ekonomii i antropologii społecznej. Behawioryzm psychologiczny a teoria wymian. Tradycja socjologiczna a teoria
wymiany od K. Marksa do G. Simmela do P. Blaua. Sieciowe koncepcje R. Emersona. Wartości jako czynniki
pośredniczące w transakcjach społecznych.
Teorie gier i racjonalnego wyboru. Pojęcie i istota teorii gier. Rynki i racjonalni interesariusze. Teorie racjonalnego
wyboru. Teorie racjonalnego wyboru w koncepcjach M. Hetchra i J. Colemana.
Teorie interakcjonistyczna i fenomenologiczna. Powstanie i rozwój teorii interakcjonistycznej i fenomenologicznej.
Dorobek amerykańskich i europejskich badań interakcjonistycznych. Podobieństwa i różnice w interakcjonizmie
symbolicznym. Interakcje społeczne jako przedmiot badań socjologii i psychologii. Interakcje jako wymiana, gra i
komunikacja. Społeczeństwo w perspektywie interakcji.
Teorie jaźni, tożsamości i roli społecznej. Teoria tożsamości Sheldona Strykera i G. McCalla oraz J. Simmonsa.
Proces kreowania i potwierdzania roli. Strategie budowania roli.
Koncepcja dramaturgiczna E. Goffana. Życie codzienne jako teatr. Interakcja zogniskowana i niezogniskowana.
Ramy i organizacja doświadczeń.
Teorie emocji i interakcji społecznej. Dramaturgiczna teoria emocji Arlie Hochschild. Interakcjonistyczne teorie
emocji. Teorie emocji oparte na statusie i władzy. Sieciowe teorie emocji. Ewolucjonistyczne i psychoanalistyczne
teorie emocji.
Współczesne teorie ewolucyjne, ekologiczne i biologiczne. Powstanie i rozwój teorii ewolucyjnej. Istota teorii
ekologicznych i biologicznych. Nowe teorie ewolucyjne.
Teoria funkcjonalna i neofunkcjonalizm. Geneza teorii funkcjonalnej H. Spencera. E. Durkheima i M. Webera.
Paradygmaty analizy funkcjonalnej. Podejście analityczne T. Parsonsa. Zmiana społeczna w ujęciu P. Sztompki.
Funkcjonalizm systemowy. Geneza i istota podejścia ogólnosystemowego. Koncepcja ewolucji społecznej.
Przyczyny i skutki zróżnicowania funkcjonalnego społeczeństwa.
Teoria konfliktu w ujęciu R. Dahrendorfa i L.A. Cosera. Powstanie teorii konfliktu. Dialektyczna teoria konfliktu R.
Dahrendorfa. Funkcjonalna teoria konfliktu L.A. Cosera. Funkcje konfliktu społecznego. Syntetyczna teoria konfliktu
J.H. Turnera.
Teoria neoweberowskie w socjologicznych koncepcjach konfliktu. Socjologia Konfliktu. Mobilizacja mas i upadek
struktur państwowych. Źródła dyktatury i demokracji wg B. Moora. Teoria rewolucji agrarnej J. Paige`a oraz mobilizacji
zasobów Ch. Lilly.
Teorie stratyfikacji kulturowych. Neomarksowska analiza systemów światowych. Współczesne teorie stratyfikacji
kulturowej. Zmieniające się systemy nierówności stratyfikacji kulturowej.
Teoria strukturalistyczna. Powstanie i rozwój teorii strukturalistycznej. Odmiany teorii strukturalnej. Teoria
strukturalizacji A. Giddensa. Teoria kulturowa i analiza sieci. Teoria makrostrukturalna P. Blau.
Teoria krytyczna. Geneza pojawienia się krytycznej analizy nowoczesności i jej główni przedstawiciele. Podstawowe
dylematy twórców teorii krytycznej. Teoria krytyczna a postmodernizm. Teorie postmodernistyczne.

Wykład - 30 godz.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia – 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład monograficzny, metoda projektu, prezentacja multimedialna

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wstęp do socjologii

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Umiejętności:

W_01 – ma ogólną wiedzę o
współczesnych koncepcjach
socjologicznych, w tym behawioralnych,
interakcjonistycznych, funkcjonalnych,
konfliktowych

U_01 –
potrafi posługiwać się
podstawowymi
współczesnymi
teoriami socjologicznymi w celu
analizowania przyczyn i implikacji
konkretnych zjawisk i procesów
społecznych

W_02- ma ogólną wiedzę o człowieku
jako podmiocie umiejscowionym w
strukturze relacji społecznych
wynikającą ze znajomości teorii
strukturalistycznych

Kompetencje:

K_01 - jest gotów do uznania
znaczenia współczesnych teorii
socjologicznych w rozwiązywaniu
problemów społecznych
K_02 jest gotów do
współdziałania w zespole w celu
U_02 potrafi wykorzystać
przygotowania
prezentacji
współczesne teorie socjologiczne
wybranej współczesnej teorii
do analizy i interpretacji zjawisk i
socjologicznej
procesów społecznych

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

egzamin pisemny na podstawie listy zagadnień zrealizowanych na wykładach, (W_01; W_02; U_01; U_02;
K_01); prezentacje studentów (K_02)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Lista ocen z zagadnień egzaminacyjnych oraz dokumentacji z projektów prezentowanych przez studentów w
trakcie z zajęć

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Egzamin pisemny składa się z trzech części:
Pierwsza obejmuje 100 słów opisu książki lub książek wybranych z listy literatury obowiązkowej i uzupełniającej.
Druga część skoncentrowana jest na odpowiedziach na pytania dotyczące omawianych problemów na wykładach
Trzecia część egzaminu polega na sprawdzeniu znajomości i rozumienia teorii prezentowanych na wykładach

Miejsce realizacji zajęć:

Sala wykładowa

Literatura podstawowa:
Współczesne teorie socjologiczne. Wybór i opracowanie : A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wyd. Naukowe
Scholar , Warszawa 2006.
2. J.H. Turner Struktura teorii socjologicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
3. Giddens A., Socjologia, tłum. O. Siara, A. Sulżycka, P. Tomanek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca:
1.

1.
2.
3.

Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Giddens A., Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Sztompka. P. M. Kucia, Socjologia lektury, Wyd. Znak , Kraków 2007.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

150 h

2,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

W_02

U_01

U_02
K_01
K_02

ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach
socjologicznych, w tym behawioralnych,
interakcjonistycznych, funkcjonalnych, konfliktowych
ma ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie
umiejscowionym w strukturze relacji społecznych wynikającą
ze znajomości teorii strukturalistycznych
potrafi posługiwać się podstawowymi współczesnymi
teoriami socjologicznymi w celu analizowania przyczyn i
implikacji konkretnych zjawisk i procesów społecznych
potrafi wykorzystać współczesne teorie socjologiczne do
analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych
jest gotów do uznania znaczenia współczesnych teorii
socjologicznych w rozwiązywaniu problemów społecznych
jest gotów do współdziałania w zespole w celu
przygotowania prezentacji wybranej współczesnej teorii
socjologicznej

3
KS_W05/P6S_WG

KS_W10/ P6S_WK

3

KS_U03/P6S_UW

1

KS_U02/P6S_UW

2

KS_S02/P6S_KK

3

KS_S03/P6S_KO

1

Nazwa zajęć:

Najnowsza społeczna historia Polski

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Contemporary social history of Poland

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-02Z-24

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest przedstawienie przemian społeczeństwa polskiego w XX i na progu XXI wieku. Zakres chronologiczny
przedmiotu obejmuje okres I wojny światowej, II RP, II wojny światowej, Polski Ludowej i początku III RP.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis:
Postawy Polaków podczas I wojny światowej. Społeczeństwo polskie w obliczu odzyskania niepodległości. Prawa i obowiązki
obywatelskie w Konstytucji 1921 roku oraz Konstytucji 1935 roku. Społeczeństwo II Rzeczypospolitej – charakterystyka na
podstawie spisów powszechnych 1921 r. i 1931 r. Mniejszości narodowe II RP – organizacje, partie polityczne, aktywność.
Migracje wewnętrzne i zewnętrzne w okresie II RP. Aktywność polityczna w II RP. Społeczeństwo II RP wobec nadchodzącej
wojny (II połowa lat 30.). Okupacja niemiecka i radziecka. Stosunek do „nowej władzy” w latach 1944-1948. Stalinizacja życia
społecznego i politycznego. Społeczeństwo polskie w okresie „polskich miesięcy” – czerwiec`56; październik`56; marzec`68;
grudzień`70; czerwiec 1976. Strajki sierpniowe; powstanie „Solidarności”. Wprowadzenie stanu wojennego; przejawy oporu
społecznego. Młodzież w PRL (subkultury, postawy polityczne). Postawy społeczne u schyłku PRL. Społeczeństwo polskie w
okresie transformacji systemowej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

wykład; liczba godzin 30

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wiedza:

Efekty uczenia się:

W_01 student zna podstawowe terminy i
pojęcia stosowane w historii społecznej
Polski w XX wieku
W_02 student ma ogólną wiedzę o
procesach zmian struktur i instytucji
społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI
wieku
przyczynach,
przebiegu
i
implikacjach tych zmian

Umiejętności:
Kompetencje:
U_01 student w oparciu o źródła
historyczne potrafi przygotować pracę
pisemną
dotyczącą
zagadnień
społecznych z zakresu historii Polski (w
języku polskim)

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 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa (wykłady):
1)
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007.
2)
Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2003.
3)
Roszkowski W., Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca
1)
2)

Brzostek B., Paryże innej Europy. Warszawa i Bukareszt w XIX i XX wieku, Warszawa 2015.
Jarosz D., Mieszkanie się należy. Studium z peerelowskich praktyk mieszkaniowych, Warszawa 2010.

K_01
student
jest
gotów
do
systematycznego
aktualizowania
swojej wiedzy z zakresu historii
społecznej Polski

3)
4)
5)
6)
7)

Kosiński K., Młodzież lat osiemdziesiątych w świetle badań CBOS oraz wybranych analiz IBPM, MAW i KC PZPR, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 2.
Landau-Czajka A., Syn bedzie Lech... : asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa 2006.
Stępka S., Chłopi wobec wydarzeń politycznych w Polsce (1956-1959), Warszawa 1999.
Swacha P., Elity parlamentarne ruchu ludowego w okresie transformacji systemowej w Polsce (1989-2001), Warszawa 2019.
Kącka-Rutkowska B., Sadaj-Sado K., Stępka S., Najnowsze dzieje Polski 1914-1989. Wybór źródeł, Warszawa 1997.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
W_02

U_01
K_01

podstawowe terminy i pojęcia stosowane w historii
społecznej Polski XX wieku
ma ogólną wiedzę o procesach zmian struktur i
instytucji społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI
wieku - przyczynach, przebiegu i implikacjach tych
zmian
w oparciu o źródła historyczne potrafi przygotować
pracę pisemną dotyczącą zagadnień społecznych z
zakresu historii Polski (w języku polskim)
systematycznego aktualizowania swojej wiedzy z
zakresu historii społecznej Polski

KS_W01/P6S_WG

2

KS_W11/ P6S_WK

1

KS_U07/P6S_UK

1

KS_S05/P6S_KR

2

Kapitał społeczny

Nazwa zajęć:
Nazwa zajęć w j. angielskim:

Social capital

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-02Z-25

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Kapitał społeczny jest przedmiotem kierunkowym w strukturze kształcenia socjologicznego w programie studiów socjologii w
SGGW na WNS.
Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i orientacjami badawczymi z zakresu kapitału
społecznego. Porównanie poziomu zaufania i współpracy społeczeństwa w Polsce i krajach Europy Zachodniej. Prezentacja teorii
wskazujących na wpływ kapitału społecznego na funkcjonowanie gospodarki i życia publicznego.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis:
Wprowadzenie do przedmiotu;; Prekursorzy badań nad kapitałem społecznym; Zaufanie społeczne, Teorie: P. Bourdieu, J.
Colemana, R. Putnama, F. Fukuyamy; sieciowe koncepcje kapitału społecznego (B. Wellman, N.Lin, R.Burt); Krytyka koncepcji
kapitału społecznego, Kapitał społeczny w różnych wymiarach życia społecznego w Polsce i na świecie; Kapitał społeczny a
rozwój zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych; kapitał społeczny wiejskich i miejskich społeczności
lokalnych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykład; liczba godzin 30;

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wstęp do socjologii

Wiedza:

Efekty uczenia się:

W_01 ma podstawową wiedzę o różnych
rodzajach struktur i instytucji społecznych, w
szczególności ich istotnych elementach
właściwych dla określenia poziomu kapitału
społecznego w Polsce i na świecie
W_02 ma wiedzę o poglądach P. Bourdieu, J.
Colemana, R. Putnama, F. Fukuyamy na
temat struktur i instytucji społecznych oraz
rodzajów więzi społecznych i o ich
historycznej ewolucji

Umiejętności:
Kompetencje:
U_01 potrafi posługiwać się koncepcjami
P. Bourdieu, J. Colemana, R. Putnama,
F. Fukuyamy oraz sieciowymi teoriami
kapitału społecznego w celu analizy
zjawiska zaufania, funkcjonowania więzi
i sieci społecznych

K_01 jest gotów prawidłowo
interpretować zjawiska społeczne
związane z kapitałem społecznym
takie jak wpływ poziomu kapitału
społecznego na rozwój gospodarczy

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie ustne (W_01, W_02, U_01, K_01)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Karty z treścią pytań egzaminacyjnych zadanych podczas zaliczenia ustnego z oceną studenta i liczbą punktów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Wynik zaliczenia ustnego – 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1)
2)
3)

Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panka, Warszawa 2015, r. 6.3 Kapitał społeczny.
http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf
P. Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
M. Gajowiak, Kapitał społeczny. Przypadek Polski. Warszawa: PWE, 2014 (dostęp przez IBUK).

4)

M. Theiss, Krewni, znajomi, obywatele: kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń 2007

Literatura uzupełniająca:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 2007.
R. Hardin, Zaufanie. Sic, Warszawa: 2009.
R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
R. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008.
P. Swacha, Demokracja w działaniu? Kapitał społeczny i zaufanie w Polsce na początku XXI wieku w świetle badań sondażowych. „Studia Politologiczne” Vol.
47, 2018. S.285-298
K. Novikova, Izomorfizm: imitacja jako źródło zmiany instytucjonalnej. W: W. Brzęk, S. Ćmiel, K. Novikova, red. „Funkcjonowanie administracji publicznej historia i stan obecny”. Józefów 2013. S.105-115.
K. Novikova, Where does the Social Network Capital End and Informal Corrupting Connections Begin? Post-Soviet Practices in the Internet Era. [Gdzie się
kończy społeczny kapitał sieciowy a zaczynają się nieformalne relacje korupcyjne? Praktyki postradzieckie w erze Internetu] In: Burdziej S., Szalacha J., eds.
“Conflict of Interests in Central and Eastern Europe”. Seria „Zakulisowe studia społeczne”. Poznań: Zysk S-ka 2011. Pp. 145-164.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

W_02

U_01

K_01

ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji
społecznych, w szczególności ich istotnych elementach właściwych
dla określenia poziomu kapitału społecznego w Polsce i na świecie
ma wiedzę o poglądach P. Bourdieu, J. Colemana, R. Putnama, F.
Fukuyamy na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów
więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
potrafi posługiwać się koncepcjami P. Bourdieu, J. Colemana, R.
Putnama, F. Fukuyamy oraz sieciowymi teoriami kapitału
społecznego w celu analizy zjawiska zaufania, funkcjonowania więzi i
sieci społecznych
jest gotów prawidłowo interpretować zjawiska społeczne związane z
kapitałem społecznym takie jak wpływ poziomu kapitału społecznego
na rozwój gospodarczy

KS_W08/P6S_WK

1

KS_W09/P6S_WK

3

KS_U03/ P6S_UW

1

KS_S02/P6S_KK

2

Nazwa zajęć:

Etyczne problemy zawodu socjologa

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Ethical aspects of the sociological profession

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

1

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Numer semestru: 3

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-02Z-26

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Zapoznanie studentów z aksjologicznymi problemami współczesnej nauki i jej społecznymi funkcjami; Wyrobienie
umiejętności dostrzegania etycznych problemów zawodu; rozumienia społecznej odpowiedzialności socjologa.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Pełny opis przedmiotu:
Współczesne problemy etyczne nauki – co i jak wolno badać, granice eksperymentu naukowego. Problemy etycznej
odpowiedzialności badacza. Społeczne funkcje socjologii – nauka, teoria, krytyka społeczna. Socjologia jako racja w sporach
ideologicznych. Socjologia jako narzędzie społecznych diagnoz. Wykorzystanie danych z badań socjologicznych – możliwy
zakres kontroli nad publikowanymi wynikami badań. Społeczne funkcje „socjologii sondażowej”. Zawód socjologa – typy ról
zawodowych. Elementy etyki zawodowej socjologów – działaczy, badaczy, komentatorów.

a)

Wykład; liczba godzin 15;

Wykład, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Umiejętności:
Wiedza:
U_02 Student potrafi posługiwać się
W_01 Student ma ogólną wiedzę o zasadami i normami etycznymi,
normach i zasadach obowiązujących w dostrzegać i analizować dylematy
pracy socjologa
etyczne w swoich działaniach

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Kolokwium - zaliczenie pisemne (01,02,03)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Wyniki kolokwium

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Wyniki kolokwium (100%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Kompetencje:
K_03 Student jest gotów do
działania zgodnie z zasadami etyki i
jest przygotowany do rozstrzygania
etycznych dylematów związanych z
pracą socjologa

Literatura podstawowa i uzupełniająca: podstawowa:
1.
2.
3.

E. Babbie Podstawy badań społecznych, PWN Warszawa
C. Frankfort Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka
Kodeks etyki socjologa http://www.pts.org.pl/

Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.

5.
UWAGI

S. Ciuk, D. Latusek-Jurczak, Etyka w badaniach jakościowych w: D. Jemielniak, Metody jakościowe t. 1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 [dostępne
elektronicznie w Ibuk.pl]
K. Kaźmierska Autobiograficzny wywiad narracyjny –kwestie etyczne i metodologiczne w kontekście archiwizacji narracji Studia Socjologiczne 2014, 3 (214).
S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych PWN, Warszawa 2001.
W. Połeć O zasadach pisania prac naukowych w: M. Makowska (red.) Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Scholar 2013.
F. Kampka, Etyka polityki – między wolnością a solidarnością, Warszawa 2017.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

25 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student ma ogólną wiedzę o normach i zasadach obowiązujących w

KS_W013

2

KS_U014

3

KS_SS07

3

pracy socjologa
U_01

Student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi,
dostrzegać i analizować dylematy etyczne w swoich działaniach

K_01

Student jest gotów do działania zgodnie z zasadami etyki i jest
przygotowany do rozstrzygania etycznych dylematów związanych z
pracą socjologa

Współczesne społeczeństwo polskie - dynamika zmian

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j.
angielski:

Contemporary Polish society – dynamics of change

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma x stacjonarne
studiów:  niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

ECTS

2

Poziom studiów: studia I stopnia
x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
(rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 4

2019/2020

Numer
katalogowy:

WNH-S1-S-02L-28

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat procesów oraz zmian zachodzących w polskim społeczeństwie
w sferze życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Podstawowym zadaniem kursu będzie analizowanie
społecznych konsekwencji polskiej transformacji w kontekście socjologicznych teorii oraz wyników dynamicznych
badań empirycznych dotyczących polskiego społeczeństwa, co oznacza analizę trendów oraz tendencji
składających się na „bilans transformacyjny”. Analizowane zmiany dotyczyć będą procesów zachodzących w
ramach trzech podstawowych wspólnot - narodowej, religijnej i obywatelskiej - oraz przemian struktury
społecznej polskiego społeczeństwa.
Opis:

Założenia, cele i opis zajęć:

Wykłady będą poświęcone analizie wybranych mechanizmów i procesów społecznych charakterystycznych
dla współczesnego społeczeństwa polskiego. Mają pokazywać, jak wiedza socjologiczna może być stosowana i
wykorzystywana w praktyce oraz uwrażliwiać słuchaczy na socjologiczne analizy własnego społeczeństwa, takie
zwłaszcza, które dotyczą jego najważniejszych problemów i umożliwiają pogłębione zrozumienie podstawowych
procesów społecznych. Przekazywana wiedza i poruszana problematyka będzie dotyczyła zarówno
funkcjonowania poszczególnych instytucji społecznych (w tym wypadku teoretyczną ramą określającą ich wybór
są wywodzące się z teorii funkcjonalnej typologie), jak i funkcjonowania jednostek. Poruszane problemy będą
analizowane w kontekście zmiany systemowej, co oznacza również analizę trendów i tendencji stanowiących
„bilans transformacyjny” oraz odniesienia do okresu sprzed roku 1989.
Tematyka wykładów koncentrować się będzie wokół następujących kwestii: 1. Polska – przestrzeń i ludzie;
2. Czym jest społeczeństwo – podstawowe dylematy i próby odpowiedzi; 3. Polskie społeczeństwo: wspólnota
narodowa, wyznaniowa i polityczna ("splątana" tożsamość Polaków i historyczny proces jej powstawania;
dynamika zbiorowych tożsamości Polaków; postawy patriotyczne i nacjonalistyczne); 4. Polskie społeczeństwo
jako wspólnota wyznaniowa (religijność Polaków i – jej wymiary i zmiany); 5. Polskie społeczeństwo jako
wspólnota polityczna; 6. Polska transformacja jako przykład radykalnej zmiany systemowej; 7. Polskie
społeczeństwo i demokracja; 8. Polskie społeczeństwo obywatelskie; 9. Polskie społeczeństwo i transformacja
gospodarcza; 10. Struktura społeczna polskiego społeczeństwa

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:

a) wykład, liczba godzin: 30

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza:
W_01 Student ma podstawową wiedzę
o
przebiegu
i
społecznych
konsekwencjach polskiej transformacji
oraz procesach zachodzących w
polskim społeczeństwie
W-02
Student
ma
wiedzę
o
zachowaniach, jakie zachodzą wśród
członków polskiego społeczeństwa
(systemy wartości i postawy społeczne,
style życia,).

Umiejętności:
U_01
Student
jest
gotów
posługiwać
się
podstawowymi
koncepcjami teoretycznymi w celu
analizowania przyczyn i implikacji
konkretnych zjawisk i procesów
społecznych
zachodzących
w
polskim społeczeństwie

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do
systematycznego aktualizowania
swojej wiedzy na temat procesów
zachodzących
w
polskim
społeczeństwie

Sposób weryfikacji efektów
uczenia się:

W_01, W_02, U_01, K_01 - eseje (praca pisemna)

Forma dokumentacji
osiągniętych efektów uczenia
się:

Prace pisemne - eseje

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

1)
2)

Miejsce realizacji zajęć:

ocena znajomości wykładu w konstrukcji pracy pisemnej = 30%
ocena znajomości literatury obowiązkowej i pozycji z literatury uzupełniającej w pracy pisemnej = 70%

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. M. Grabowska, Bóg a sprawa polska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018
2. Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki, red. B. Mach, I. Sadowski, ISP PAN, Warszawa 2018
3. J. Urbański, Prekariat i nowa walka klas, Warszawa 2014 (fragmenty)
4. Współczesne społeczeństwo polskie, red. A. Giza, M. Sikorska, Warszawa 2012
5. Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, red. A. Jasińska—Kania, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa 2012
6. Praktyki obywatelskie Polaków, red. J. Raciborski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010
7. wybrane komunikaty CBOS
Literatura uzupełniająca:
1.
M. Jarosz, M. Kozak, Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo, ISP PAN, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016
2.
E. Nalewajko, B. Post, A. Radiukiewicz, P. Maranowski, Społeczne światy elity administracyjnej państwa, ISP PAN, Warszawa 2016
3. Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy, red. W. Misztal, A. Kościański, G. Chimiak, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015
4. Rozdroża i praktyki idei społeczeństwa obywatelskiego, red. W. Misztal, A. Kosciański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011
5. P. Weryński, Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010
6. Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992-2009,
red. R. Siemieńska,
P.
Radkiewicz, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009
UWAGI:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
W_02

Student ma podstawową wiedzę o przebiegu i społecznych
konsekwencjach polskiej transformacji oraz procesach
zachodzących w polskim społeczeństwie
Student ma wiedzę o zachowaniach, jakie zachodzą wśród
członków polskiego społeczeństwa (systemy wartości i postawy
społeczne, style życia,).

U_01

Student jest gotów posługiwać się podstawowymi koncepcjami
teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji
konkretnych zjawisk i procesów społecznych zachodzących w
polskim społeczeństwie

K_01

Student jest gotów do systematycznego aktualizowania swojej
wiedzy na temat procesów zachodzących w polskim
społeczeństwie

KS_W11/ P6S_WK
KS_W10/ P6S_WK

KS_U03/ P6S_UW

KS_S05/ P6S_KR

2
3

3

1

Nazwa zajęć:

Instytucje, procesy, systemy społeczne II

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Institutions, Processes and Social Systems II

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

6

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 4

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-02L-33

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Instytucje, procesy, systemy społeczne jest podstawowym przedmiotem kształcenia socjologicznego. Jego zadaniem jest
systematyczne zbadanie, w świetle dominujących w socjologii teorii, modeli i kierunków badań, podstawowych struktur,
strukturacji, procesów i instytucji na wszystkich poziomach życia społecznego: na poziomie jednostki, grupy, organizacji,
poziomie globalnym. Celem jest opanowanie umiejętności analiz systemowych.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Instytucje, procesy, systemy społeczne jest kierunkowym przedmiotem kształcenia socjologicznego. Jego zadaniem jest
systematyczne zbadanie, w świetle kluczowych w socjologii teorii, modeli i kierunków badań, podstawowych struktur,
strukturacji, procesów i instytucji na wszystkich poziomach życia społecznego: na poziomie jednostki, grupy, organizacji,
poziomie globalnym. Wiedza (nauka) tego przedmiotu wymaga operacji na przykładach. Celem przedmiotu jest
opanowanie socjologicznej perspektywy interpretacji zjawisk społecznych na poziomie psychospołecznym,
mikrosocjologicznym i makrosocjologicznym, opanowanie umiejętności z zakresów realizowanych w obrębie wybranych
klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych a przede wszystkim analiz systemowych z uwzględnieniem determinacji
strukturalnej i morfogenetycznej. Układem odniesienia są wyróżnione pola przedmiotowe: polityki, ekonomii,
społeczeństwa i kultury oraz odpowiadające im instytucje w ujęciu wyłożonych teorii. Realizacja przedmiotu zakłada
znajomość podstawowego schematu badań i podstawowego słownika socjologii współczesnej według wymagań podstaw
socjologii. Wykład uwzględnia następujące narzędzia i materiały: (1) teksty z socjologii polskiej i światowej; (2) perspektywa
globalna; (3) perspektywa europejska; (4) perspektywa zróżnicowań i konfliktów społecznych; (5) szeroki zakres odniesień
do najnowszych badań w Polsce i świecie; (6) wizualizacja przekazu (tabele, wykresy);

a)
b)

wykłady; liczba godzin 30.;
ćwiczenia; liczba godzin 30;

1.Analiza funkcjonowania instytucji i procesów społecznych w kontekście wybranych teorii socjologicznych.
2. Analiza teorii i modeli systemów społecznych.
3. Analiza systemów społecznych w kontekście determinacji strukturalnej i morfogenetycznej.
(1-3. Analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty studenckie)
4.Konsultacje.
Wprowadzenie do socjologii, Historia myśli społecznej
Orientacja w klasycznych i współczesnych teoriach socjologicznych
Wiedza:
Student
W_01 ma podstawową wiedzę o
funkcjonowaniu systemów, struktur i
instytucji społecznych w kontekście
wybranych procesów społecznych,
W_02- ma podstawową wiedzę o
strukturach i instytucjach społecznych, o
relacjach między różnymi typami struktur i
układami instytucjonalnymi z poziomu
mikro i makrospołecznego,
W_03 - ma ogólną wiedzę o procesach
zmian struktur i instytucji społecznych,
przyczynach, przebiegu i implikacjach tych
zmian,
W_04 – posiada wiedzę na temat typów
determinacji systemów społecznych,

Umiejętności:
Student
U_01
potrafi
analizować
funkcjonowanie
systemów
społecznych na poziomie działających
jednostek,
grup
społecznych,
organizacji i na poziomie globalnym,
U_02 potrafi interpretować zjawiska
społeczne i samodzielnie poszerzać
wiedzę na temat funkcjonowania
systemów, struktur i instytucji
społecznych,
U_03 potrafi wskazać przyczyny i
konsekwencje
występowania
określonych typów struktur i instytucji
w społeczeństwie

Kompetencje:
Student
K_01 jest gotów do komunikowania
się w zakresie problematyki
społecznej stosując profesjonalne
słownictwo socjologiczne.

W_05 – ma ogólną wiedzę o współczesnych
koncepcjach
socjologicznych
podejmujących problematykę struktur i
instytucji społecznych, takich jak teoria
morfogenezy i teorie strukturacji
W_06- ma ogólną wiedzę o klasycznych
koncepcjach
socjologicznych
podejmujących problematykę struktur i
instytucji
społecznych,
jak
teoria
Durkheima i Spencera

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

aktywność w przebiegu ćwiczeń, esej , kolokwia , egzamin ustny

Eseje, kolokwia, testy egzaminacyjne, wykazy ocen studentów

Elementy i uwagi mające wpływ
na ocenę końcową:

1) wynik egzaminu ustnego= 50%
2) łączny wynik kolokwiów= 25%
3) łączny wynik ocen z zaliczeń (aktywność, esej)= 25%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Wykłady:
Literatura podstawowa :
1. Archer M. Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, NOMOS, Kraków 2013
2. Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów . Podstawy, rozwój, zastosowania. PWN, Warszawa,1984
3. Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982
4. Giddens A., Socjologia. PWN, Warszawa 2004, rozdz.2,3,4,5,7,9,10,12,14,19,21
5. Giddens A, Nowe zasady metody socjologicznej. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, Kraków, 2002
6. Morawski W. Konfiguracje globalne, PWN, Warszawa, 2010
7. Szmatka J., Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, PWN, Warszawa 2008
8. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2012
9. Sztompka P., Zaufanie- fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007
Literatura uzupełniająca
10. Bauman Z. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. PIW,warszawa,2000
11. Bauman Z. Społeczeństwo w stanie oblężenia. SIC! Warszawa,2006
12. Bell D. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa,1994
13. Cohen J., Stewart I., Załamanie chaosu. Odkrywanie prostoty w złożonym świecie. Prószyński i S-ka, bdw
14. Casanova J., Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2005
15. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Dom Wydawniczy REBIS, Pozmnań,2005
16. Jakóbik W., Zmiany systemowe gospodarki w Polsce a struktura, PWN,Warszawa,2000
17. Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. PWN, warszawa,2008
18. Morawski W., (red.) Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa,2010.
19. Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu. Słowo/obraz/terytoria.Gdańsk,2001
20. Urry J., Socjologia mobilności. PWN, Warszawa,2009
21. Wallerstain I., Analiza systemów – światów, Wyd. Dialog, Warszawa 2007
22. Wielecki K., Kryzys i socjologia, WUW, Warszawa 2012
23. Wyleżałek J., Świat społeczny - świat jednostek. Co kształtuje człowiek(a)?, Wyd. SGGW, Warszawa 2012
24. Wyleżałek J.,(red.), Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian, Wyd. SGGW, Warszawa 2017…
Ćwiczenia:
SEMESTR LETNI
1 – 2h: test
2 – 2 h: M.S. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, NOMOS, Kraków 2013, rozdz. I
3 – 2 h: Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, SIC!, Warszawa 2006, s. 64-138.
4 i 5 – 2h i 2h:
M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Aletheia, Warszawa 2010 (całość).
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2002 i 2004, rozdz. V, Indywidualizacja, instytucjonalizacja i standaryzacja
położeń życiowych i wzorów biografii, s. 192-205.
6– 2 h:
J. Urry, Socjologia mobilności, PWN, Warszawa 2009, rozdz. 1, dla chętnych: 4 i 8.
7 i 8 – 2 h i 2 h:
P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany. Społeczne skutki transformacji, Warszawa
2000 (całość).
R. Drozdowski, Solidarność pokoleń – dobrze brzmiący postulat polityki społecznej, z którym ma ona coraz więcej kłopotów, w: "Ruch prawniczy, ekonomiczny i
socjologiczny", rok LXXIV, zeszyt 3/2012;
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4016/1/04.%20RAFA%C5%81%20DROZDOWSKI%20RPEIS%203-2012.pdf (data dostępu: 20.01.2018).
9 – 2h:
M. Maffesoli, Czas plemion, Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, PWN, Warszawa 2008, rozdz. 1 (s. 31-62, dla chętnych: rozdz. 4, s.
183-221).
10 – 2 h:

W. Morawski, Siły społeczne wobec wyzwań pracy i życia, w: W. Morawski, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, PWN, Warszawa 2010, s. 355420.
11 – 2 h:
Jasińska-Kania A., Praca bez etosu i etos bez pracy: o przemianach pracy w czasach globalnego kapitalizmu, [w:] Lewicki M., Mandes S., Przybylska A., Sikorska M.,
Trutkowski C.(red.), Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody, Scholar, Warszawa 2015.
12 i 13 – 4h:
Uwaga: W trakcie semestru przewiduje się dwa zajęcia (4 godziny) – uczestnictwo Studentów w spotkaniach naukowych w ramach „Salonu Socjologicznego
SGGW”. Terminy spotkań zostaną podane w ciągu najbliższego czasu.
14 – 2 h:
Kolokwium I
15 – 2 h:
Kolokwium II (poprawa). Wystawienie ocen końcowych
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

150 h

2,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
W_02
W_03
W_04
W_05
W_06
U_01
U_02
U_03
K_01

Student ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemów,
struktur i instytucji społecznych w kontekście wybranych procesów
społecznych,
Student ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach
społecznych, o relacjach między różnymi typami struktur i
układami instytucjonalnymi z poziomu mikro i makrospołecznego,
Student ma ogólną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji
społecznych, przyczynach, przebiegu i implikacjach tych zmian,
Student posiada wiedzę na temat typów determinacji systemów
społecznych,
Student ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach
socjologicznych podejmujących problematykę struktur i instytucji
społecznych, takich jak teoria morfogenezy i teorie strukturacji
Student ma ogólną wiedzę o klasycznych koncepcjach
socjologicznych podejmujących problematykę struktur i instytucji
społecznych, jak teoria Durkheima i Spencera
Student potrafi analizować funkcjonowanie systemów społecznych
na poziomie działających jednostek, grup społecznych, organizacji i
na poziomie globalnym
Student potrafi interpretować zjawiska społeczne i samodzielnie
poszerzać wiedzę na temat funkcjonowania systemów, struktur i
instytucji społecznych,
Student potrafi wskazać przyczyny i konsekwencje występowania
określonych typów struktur i instytucji w społeczeństwie
Student jest gotów do komunikowania się w zakresie problematyki
społecznej stosując profesjonalne słownictwo socjologiczne.

KS_W08/P6S_WK

3

KS_W08/P6S_WK

3

KS_W11/P6S_WK

3

KS_W08/P6S_WK

3

KS_W08/P6S_WK

3

KS_W08/P6S_WK

3

KS_U02/P6S_UW

2

KS_U02/P6S_UW

2

KS_U03/P6S_UW

3

KS_S01/P6S_KK

2

Metody badań jakościowych

Nazwa zajęć:
Nazwa zajęć w j. angielskim:

Qualitative research methods

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma x stacjonarne
studiów:  niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

ECTS

4

Poziom studiów: studia I stopnia
x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
(rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 4

2019/2020

Numer
katalogowy:

WNH-S1-S-02L-30

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenie i cele:
Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat paradygmatu interpretatywnego w naukach
społecznych oraz wiedzy na temat głównych strategii badawczych i metod badań jakościowych, a także nauka
stosowania ich w praktyce. Kurs ma więc – zgodnie z przyjętymi założeniami - przekazać wiedzę teoretyczną na
temat paradygmatu jakościowego oraz rozwinąć umiejętność projektowania i prowadzenia badań realizowanych
przy pomocy jakościowych strategii badawczych ( studium przypadku, indywidualne i grupowe wywiady
pogłębione, obserwacja, analiza tekstu, analiza dyskursu, analizy biograficzne, analiza obrazu – filmu, reklamy,
itp.). Uczestnictwo w kursie Metody badań jakościowych, poza wiedzą teoretyczną, daje studentom możliwość
nabycia praktycznych umiejętności w ich zastosowaniu w badaniach socjologicznych.

Założenia, cele i opis zajęć:

Pełny opis:
Program ćwiczeń, poza dyskusją literatury, obejmuje również realizację przez studentów zadań warsztatowych,
między innymi takich jak: przeprowadzenie i zapis obserwacji w terenie, przeprowadzenie i transkrypcja wywiadu
swobodnego, opracowanie wątku tematycznego w pogłębionym wywiadzie swobodnym (np. w oparciu o zapis
wywiadów biograficznych), analiza, redukcja i reprezentacja danych jakościowych.
Tematyka ćwiczeń będzie koncentrowała się wokół następujących zagadnień: 1. Badania jakościowe założenia i specyfika, podejścia badawczego, strategie badawcze, podstawowe metody i techniki, dobór prób,
proces projektowania badań jakościowych; 2. Wchodzenie w teren i obserwacja jako metoda badawcza; 3.
Indywidualne wywiady pogłębione; 4. Wywiady grupowe; 5. Analiza treści; 6. Metoda biograficzna i analizy
materiałów biograficznych; 7. Analizy i badania dyskursu; 8. Jakościowe analizy obrazu i wykorzystanie zasobów
wizualnych - obraz jako przedmiot analizy jakościowej; 9. Wiarygodność badań jakościowych (jakość, rzetelność,
trafność); 10. Strategie analizy danych jakościowych (wywołanych danych werbalnych). 11. Interpretacja i
redukcja danych w procesie analizy. 12. Reprezentacja danych jakościowych. 13. Przyszłość badań jakościowych
- sieciowe badania jakościowe i wykorzystywanie programów komputerowych w jakościowych analizach.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:

ćwiczenia audytoryjne; liczba godzin

Metody dydaktyczne:

1. analiza i interpretacja tekstów źródłowych
2. dyskusje
3. grupowe i indywidualne rozwiązywanie zadań związanych z przedmiotem kursu
4. grupowe i indywidualne przygotowywanie projektów badań jakościowych
5. prezentacja i i analiza wyników przeprowadzonych badań
6. konsultacje.

45

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

W_01 Student zna podstawowe metody
i techniki prowadzenia jakościowych
badań socjologicznych oraz ma wiedzę
na
temat
nowych
technik
wykorzystywanych w jakościowych
badaniach socjologicznych i możliwości
ich zastosowania

U_01 Student potrafi ocenić
przydatność
określonych
ilościowych metod i technik do
realizacji
konkretnych
celów
badawczych oraz potrafi dokonać
prostej weryfikacji jakości danych
ilościowych.
U_02Student potrafi realizować
podstawowe
etapy
procedury
badawczej:
przygotować
jakościowe narzędzie badawcze
oraz dokonać prostej weryfikacji
jakości danych jakościowych i
przedstawić ich ocenę pod kątem
trafności,
rzetelności
i
wiarygodności.

K_01Student jest gotów do
krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz komunikowania się
w
zakresie
problematyki
społecznej i wyników badania
jakościowego,
zarówno ze
specjalistami, jak i odbiorcami
spoza grona specjalistów.
K_02 Student jest gotów do
współdziałania
w
zespole
badawczym oraz przyjmowania
w nim różnych ról.

Sposób weryfikacji efektów
uczenia się:

W_01 - "wejściówki", kolokwia, zadania badawcze
U_01 - "wejściówki", kolokwia, zadania badawcze
U_02 – ocena zadania badawczego .
K_01 – "wejściówki", kolokwia
K_02 –- ocena zadania badawczego

Forma dokumentacji
osiągniętych efektów uczenia
się:

Pisemna - projekty badawcze, raporty z przeprowadzonych badań, „wejściówki”

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

łączny wynik "wejściówek", kolokwiów i zadań badawczych

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

J. Lisek-Michalska, Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
D. Jemielniak (red), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Tom 1 oraz Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2, PWN, Warszawa
2012
G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa 2011
U. Flick, Jakość w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa 2011
K. Charmaz, Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2009 (fragmenty)
D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008 (fragmenty)
K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana., PWN, Warszawa, 2000 (fragmenty)
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce., PWN, Warszawa, 2007
wybrane teksty z Przeglądu Socjologii Jakościowej (on line)

Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010 (fragmenty)
S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2010 (fragmenty)
T. Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWN, Warszawa 2010 (fragmenty)
R. Barbour, Badania focusowe, PWN, Warszawa 2011
N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red), Metody badań jakościowych, tom 1 i 2 PWN, Warszawa 2009 (wybrane teksty)
D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2007 (fragmenty)
R. Wodak, M. Krzyżanowski, Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011
M. Olejarz, E. Paprzycka E., S. Słowińska, Dyskursy Młodych Andragogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
2015 (fragmenty, on line)
E. Nalewajko, B. Post, A. Radiukiewicz, P. Maranowski, Społeczne światy elity administracyjnej państwa, ISP PAN, Warszawa 2016

UWAGI: Zajęcia wymagają od studentów systematycznej pracy nad tekstami oraz wykonania zadań badawczych w trakcie semestru

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

100 h

2,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

Efekty uczenia się dla zajęć:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
kierunkowy*)

W_01

Student zna podstawowe metody i techniki prowadzenia

KS_W03/ P6S_WG

3

jakościowych badań socjologicznych oraz ma wiedzę na
temat nowych technik wykorzystywanych w ilościowych
badaniach socjologicznych i możliwości ich zastosowania
U_1

Student

potrafi

ocenić

przydatność

określonych

jakościowych metod i technik do realizacji konkretnych celów

KS_U01/ P6S_UW

3

badawczych oraz potrafi dokonać prostej weryfikacji jakości
danych ilościowych
U_2

Student potrafi realizować podstawowe etapy procedury
badawczej: przygotować ilościowe narzędzie badawcze oraz
dokonać prostej weryfikacji jakości danych jakościowych i
przedstawić ich ocenę pod kątem trafności, rzetelności i

KS_U04/ P6S_UW

3

wiarygodności
K_01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

KS_S01/ P6S_KK

1

oraz komunikowania się w zakresie problematyki społecznej i
wyników badania jakościowego, zarówno ze specjalistami,
jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_02

Student jest gotów do współdziałania w
badawczym oraz przyjmowania w nim różnych ról

zespole

KS_S03/ P6S_KO

1

Nazwa zajęć:

Analiza Danych Zastanych

Nazwa zajęć w j. angielskim:

The analysis of existing data

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma x stacjonarne
studiów:  niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

ECTS

4

Poziom studiów: studia I stopnia
x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
(rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 4

2019/2020

Numer
katalogowy:

WNH-S1-S-02L-31

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:

Metody dydaktyczne:

Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze różnorodnymi źródłami danych zastanych oraz niereaktywnymi
metodami zbierania danych i wykorzystywania ich w celach socjologicznych. Założenia dotyczące kursu obejmują
omówienie następujących kwestii: bazy bibliograficzne, badania typu desk research; dane urzędowe i dane z
raportów z badań; wprowadzenie do analizy treści; rodzaje analizy treści – między badaniami jakościowymi a
ilościowymi; wyszukiwanie, korzystanie i analiza danych surowych; błędy w analizach korzystających z danych
zastanych.
Opis przedmiotu:
Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi sposobami analizy danych zastanych. Studenci mają
również znać źródła materiałów do analiz oraz umieć ocenić ich wiarygodność. Powinni wiedzieć jak zachować
się gdy maja do czynienia ze zbyt dużą lub zbyt małą liczbą informacji o interesującym ich zagadnieniu, muszą
też odpowiednio analizować dane sprzeczne. W ramach ćwiczeń studenci pracują w kilkuosobowych zespołach
badawczych. Zadania badawcze realizowane w grupie obejmują: sformułowanie tematu i podział zadań w grupie
wyszukanie i odpowiednie zestawienie literatury związanej z tematem (bazy bibliograficzne, bazy danych
statystycznych i socjologicznych),wybór metody analizy danych zastanych, prezentacja wstępu (cel, hipotezy,
pytania badawcze) przyszłego raportu, analiza danych zastanych, przygotowanie raportu, prezentacja wyników
analizy na zajęciach.
a)

Ćwiczenia; liczba godzin 30

Ćwiczenia: dyskusja, gry symulacyjne, referaty, burza mózgów grupowe przygotowywanie projektów z analizy
danych zastanych, analiza wyszukanych danych zastanych, analiza i interpretacja literatury metodologicznej,
opracowanie wyników z analizy danych zastanych w formie raportu, prezentacja wyników na zajęciach,
konsultacje, e-learning

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
W_01
Student zna podstawowe techniki
badań opartych o analizę danych
zastanych.

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów
uczenia się:

U_01
Student potrafi ocenić przydatność
podstawowych metod i technik do
realizacji konkretnych celów
badawczych.

K_01Student jest gotów do pracy
w grupie, współdziałania z
zespołem i pełnienia różnych ról
społecznych potrzebnych do
napisania wspólnego raportu.

U_02Student potrafi zgromadzić
dane niezbędne do
przeprowadzenia analizy danych
zastanych, korzysta z
wiarygodnych źródeł, analizuje
dane zarówno jakościowe jak i
ilościowe, w oparciu o rezultaty
uprzednio prowadzonych badań
potrafi sformułować wnioski i
przedstawić wyniki swych analiz.

K_02Student jest gotów do
aktywnego działania przy
opracowaniu i realizacji
projektów społecznych opartych
o analizę danych zastanych
podejmowanych przez różne
organizacje i instytucje.

Zaliczenie pisemne (test), przygotowanie projektu

Forma dokumentacji
osiągniętych efektów uczenia
się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Prace pisemne studentów
Projekt badawczy (60%)
Prezentacja projektu (10%)
Wejściówki na zajęciach (30%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1)
R. Żulicki, R. Potencjał Big Data w badaniach społecznych, w: „Studia Socjologiczne” 3/226.
2) B. Smith, H. Shum, Foreword w: The future computed. Artificial Intelligence and its role in society, red. Microsoft, Washington 2018, s. 2–
19.
3) E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008, s. 500-507 i 477- 498.
4) Analiza danych zastanych, red. M. Makowska, Warszawa 2013.
5) A., Maj. Analiza treści, w: Analiza danych zastanych, red. M. Makowska, Warszawa 2013.
6) K. Krejtz, I. Krejtz, Metoda analizy treści – teoria i praktyka badawcza, w: Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie
badawcze, red. Stemplewska-Żakowicz K. i. Kreutz K, Warszawa 2005, s. 129-149.
7) T. Gackowski, M. Łączyński, Listy frekwencyjne w dziennikach ogólnopolskich w 2008 r. - raport badawczy, w: „Studia Medioznawcze"
3/2009.
8) K. Jagnicki., M. Wiśniewska, T. Nowakowski, Przykład ilościowej analizy treści. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Gumtree.pl,
Analiza danych zastanych, red. M. Makowska, Warszawa 2013.
9) E. Sadurska – Duffy, Przykład jakościowej analizy treści. Wizerunek Polaka-imigranta zarobkowego w prasie brytyjskiej w latach 20042006, w: Analiza danych zastanych, red. M. Makowska, Warszawa 2013.
10) K. Szop – Rostkowska, Meandry dialogu. Polacy i Żydzi w dyskursie prasowym międzywojennego Białegostoku, „Przegląd Socjologii
Jakościowej” 2007, nr 2, s. 63-81.
11) Ch.Frankfort- Nachmias D. Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Warszawa 2001, s. 320-348
12) W. Połeć., Zasady pisania prac naukowych, w: Analiza danych zastanych, red. M. Makowska, Warszawa 2013.
13) I. Kopaniszyn, Rola Internetu w rozpowszechnianiu informacji zdrowotnych wśród starszych osób. Analiza zawartości serwisu
www.senior.pl, „Gerontologia Polska” 2007, tom 15, nr 1-2, s.14-20
Literatura uzupełniająca:
1) A. Sułek, ,Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002, s. 103-164.
2) P. Hague, White Paper: How To Get Information For Next To Nothing , B2B International http://www.b2binternational.com/publications/white-papers/desk-research/
3) R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985, s.192-212.
J. Szulich-Kałuża, Społeczny obraz świata w fotografii – o zastosowaniu analiz fotografii w badaniach socjologicznych, w: Co widać?, red. J
Karczmarek, M. Krajewski, Poznań 2006..
UWAGI: Warunkiem zaliczenia zajęć jest napisanie grupowego raportu z analizy danych zastanych i prezentacja najważniejszych wyników na
zajęciach

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

100 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

Efekty uczenia się dla zajęć:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
kierunkowy*)

W_01

Student zna podstawowe techniki badań opartych o analizę

KS_W03/ P6S_WG

2

danych zastanych
U_01

Student potrafi ocenić przydatność podstawowych metod i
technik do realizacji konkretnych celów badawczych

U_02

KS_U01/ P6S_UW

Student potrafi zgromadzić dane niezbędne do

3

przeprowadzenia analizy danych zastanych, korzysta z
wiarygodnych źródeł, analizuje dane zarówno jakościowe jak
i ilościowe, w oparciu o rezultaty uprzednio prowadzonych
badań potrafi sformułować wnioski i przedstawić wyniki
swych analiz

2

KS_U04/ P6S_UW

K_01

Student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania z
zespołem i pełnienia różnych ról społecznych potrzebnych

1
KS_S03/ P6S_KO

do napisania wspólnego raportu
K_02

Student jest gotów do aktywnego działania przy opracowaniu
i realizacji projektów społecznych opartych o analizę danych
zastanych podejmowanych przez różne organizacje i
instytucje.

3
KS_S04/ P6S_KO

Nazwa zajęć:

Procesy zmian społecznych

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Social change processes

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma x stacjonarne
studiów:  niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

3

Poziom studiów: studia I stopnia
x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
(rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 4

2019/2020

Numer
katalogowy:

WNH-S1-S-02L-33

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenie i cele:
Wszystkie wymiary życia społecznego ulegają dziś nieustannym przekształceniom. Społeczeństwa, polityka,
ekonomia, styl życia, kultura przyjmują nowe postacie, które ponownie ulegają transformacji. Celem wykładu jest
przedstawienie wypracowanych w socjologii pojęć, teorii i modeli służących opisowi zmiany społecznej i refleksji
teoretycznej nie tylko nad tym, czym zmiana jest, ale także nad czynnikami, które ją wywołują lub umożliwiają.
Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:

Metody dydaktyczne:

Opis zajęć:
Podstawowe pojęcia w badaniu zmian: idea postępu, czas społeczny, tradycja. Nowoczesność – definicje,
aspekty, dylematy. Globalizacja. Teorie modernizacji: ewolucjonizm, neoewolucjonizm, cykle historyczne,
materializm historyczny. Historia jako wytwór człowieka. Stawanie się społeczeństwa: idee, normy, podmioty
zmiany, ruchy społeczne, rewolucje.

Wykład, godzin 30

Wykład interaktywny

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza:
W_01 Student zna podstawowe pojęcia
i teorie zmiany społecznej.
W_02 Student ma podstawową wiedzę
na temat przyczyn i skutków zmiany
społecznej.

Umiejętności:
U_01 Student umie wskazać i
przeanalizować czynniki i siły
sprawcze zmiany społecznej

Sposób weryfikacji efektów
uczenia się:

Zaliczenie – kolokwium pisemne (W_01, W_02, U_01, K_01)

Forma dokumentacji
osiągniętych efektów uczenia
się:

Wyniki kolokwium

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Wyniki kolokwium 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do
prowadzenia krytycznej refleksji
nad zmianą społeczną

Literatura podstawowa:
1) A. Jelonek, K. Tyszka, Koncepcje rozwoju społecznego, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001
2) P. Radkiewicz, R. Siemieńska (red.), Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992-2009,
Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2009
3) P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
Literatura uzupełniająca:
1) Z. Bokszański, Indywidualizm a zmiana społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
2) M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
3) F. Kampka, Ryzyko życia codziennego a zrównoważony rozwój, w: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie,
pod red. Z. J. Przychodzenia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 17-35.

4)
5)
6)
7)
8)

J. Kurczewska, (red.) Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999
M. Marody, (red.) Zmiana czy stagnacja?, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004
W. Morawski, (red.), Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010
G. Zabłocki, Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002
K. Zagórski (red.), Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009

UWAGI:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

3,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe pojęcia i teorie zmiany społecznej

KS_W01/P6S_WG,

3

W_02

Student ma podstawową wiedzę na temat przyczyn i skutków zmiany

KS_W11/P6S_WK,

3

społecznej

KS_W13/P6S_WK

Student umie wskazać i przeanalizować czynniki i siły sprawcze

KS_U02/P6S_UW

3

KS_S01/P6S_KK

3

U_01

zmiany społecznej

K_01

Student jest gotów do prowadzenia krytycznej refleksji nad zmianą
społeczną

Nazwa zajęć:

Statystyka dla socjologów II

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Statistics for Sociologists II

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

3

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 4

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-02L-34

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów kompetencji w zakresie stosowania metod wnioskowania statystycznego do
badania określonych zjawisk społecznych.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis:
Na zajęciach studenci zapoznają się z metodami analizy statystycznej stosowanymi w naukach społecznych, w tym zwłaszcza w
socjologii. Uzyskają wiedzę niezbędną do wykorzystania metod statystycznych w badaniach socjologicznych – w celu analizy
zjawisk zachodzących w życiu społecznym. Poznają metody wnioskowania statystycznego, tj. uogólnienia wyników badania próby
na cała populację, dzięki czemu rozumieją literaturę socjologiczną i mają kompetencje do wyciągania wniosków na podstawie
danych uzyskiwanych w badaniach socjologicznych o charakterze ilościowym.
Studenci zapoznają się m.in. z założeniami statystyki indukcyjnej, rozkładami zmiennych losowych, losowymi metodami doboru
prób badawczych, testowaniem hipotez statystycznych z zastosowaniem testów parametrycznych i nieparametrycznych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia audytoryjne;

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu konwencjonalnego połączonego z konwersacją, prezentacje multimedialne, analiza literatury statystycznej,
omawianie przykładów badań i analiz statystycznych, dyskusja, indywidualne i grupowe zadania problemowe, analiza i
interpretacja wyników badań ilościowych z użyciem oprogramowania statystycznego (w miarę możliwości), konsultacje.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Podstawy Badań Społecznych, podstawy matematyki na poziomie szkoły średniej, statystyka w zakresie opisu statystycznego i
zależności statystycznych

liczba godzin

30

U_01 – potrafi formułować wnioski i
prezentować
wyniki
realizowanych
badań ilościowych odnoszących się do
różnego rodzaju zjawisk i procesów
społecznych
U_02 - potrafi rozwiązywać podstawowe
zadania i testy statystyczne oraz
wykonywać
podstawowe
analizy
statystyczne
–
również
z użyciem odpowiednich narzędzi
informatycznych. Zwraca przy tym
uwagę na możliwości zastosowania
różnych
metod
w
analizowaniu
procesów i zjawisk społecznych – w
zależności od rodzaju dostępnych
danych

K_01 - jest gotów do aktywnego
działania
przy
opracowywaniu
projektów społecznych w zakresie
analizy
danych
ilościowych
i
interpretacji uzyskanych wyników
K_02 - jest gotów do współdziałania w
zespole
realizującym
projekty
badawcze o charakterze ilościowym

Efekty uczenia się:

W_01 - zna i rozumie podstawowe terminy i
pojęcia stosowane w statystyce w zakresie
wnioskowania statystycznego
W_02 - posiada wiedzę niezbędną do
przygotowania prostej analizy ilościowej
zjawiska
lub
procesu
społecznego
w zakresie wnioskowania statystycznego

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Test pisemny na koniec semestru, aktywność na zajęciach (wykonywanie zadań, krótkie testy wewnątrzsemestralne)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Imienne karty testów egzaminacyjnych przechowywane w wersji papierowej

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

1)
2)

wynik testów egzaminacyjnych = 80%
aktywności na ćwiczeniach, tj. ocena samodzielnie wykonywanych zadań w trakcie ćwiczeń = 20%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1.
Nawojczyk M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Wyd. SPSS, Kraków 2002.
2.
Lissowski G., Haman J., Podstawy statystyki dla socjologów. Wnioskowanie statystyczne. Tom 3, Wyd. Scholar, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca:
3.
Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Statystyka. Od teorii do praktyki, Wyd. Scholar, Warszawa 2012.
4.
Blalock H. M., Statystyka dla socjologów, Wyd. PWN, Warszawa 1977.
5.
Sobczyk M., Statystyka, Wyd. PWN, Warszawa 1996.
6.
Wasilewska E., Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
7.
Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych, Wyd. KUL, Lublin 2008.
8.
Malarska A., Statystyczna analiza danych, Wyd. SPSS, Kraków 2005.
9.
Boguszewski R., Makowska M., Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne, w: M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych: przewodnik dla
studentów, wyd. Scholar, Warszawa 2013.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
W_02

U_01

U_02

K_01

K_02

Student zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia stosowane w
statystyce w zakresie wnioskowania statystycznego
Student posiada wiedzę niezbędną do przygotowania prostej analizy
ilościowej zjawiska lub procesu społecznego w zakresie
wnioskowania statystycznego
Student potrafi formułować wnioski i prezentować wyniki
realizowanych badań ilościowych odnoszących się do różnego
rodzaju zjawisk i procesów społecznych
Student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania i testy statystyczne
oraz wykonywać podstawowe analizy statystyczne – również z
użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych. Zwraca przy tym
uwagę na możliwości zastosowania różnych metod w analizowaniu
procesów i zjawisk społecznych – w zależności od rodzaju
dostępnych danych
Student jest gotów do aktywnego działania przy opracowywaniu
projektów społecznych w zakresie analizy danych ilościowych i
interpretacji uzyskanych wyników
Student jest gotów do współdziałania w zespole realizującym projekty
badawcze o charakterze ilościowym

KS_W01/P6S_WG

2

KS_W03/P6S_WG

2

KS_U06/P6S_UW

3

KS_U05/P6S_UW

3

KS_U01/P6S_UW

2

KS_S04/P6S_KO

3

KS_S03/P6S_KO

1

Socjologia wsi

Nazwa zajęć:
Nazwa zajęć w j. angielskim:

Rural Sociology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma x stacjonarne
studiów: 
niestacjonarne

ECTS

2

Poziom studiów: studia I stopnia

Status zajęć: 
x obowiązkowe
Numer semestru: 4
 semestr zimowy
podstawowe
 do wyboru
x semestr letni
x kierunkowe
WNH-S1-S-02L-35
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
Numer
2019/2020
(rocznik):
katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Socjologia wsi jest przedmiotem kształcenia kierunkowego na kierunku socjologia. Celem jest przekaz wiedzy
z zakresu subdyscypliny, która umożliwia naukowe analizowanie i interpretowanie przemian społeczności
wiejskich. Przeobrażenia obszarów wiejskich w Polsce analizowane będą w kontekście procesów globalnych
oraz w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Opis przedmiotu:
Założenia, cele i opis zajęć:
W ramach wykładu studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami: Socjologia wsi jako subdyscyplina
naukowa. Przedmiot i metody badań socjologia wsi. Miasto i wieś w perspektywie socjologii. Zróżnicowanie
regionalne polskiej wsi. Wieś jako miejsce pracy. Społeczno-gospodarcze wymiary wsi. Pozarolnicze funkcje
obszarów wiejskich. Wiejska przedsiębiorczość. Socjologia wsi a socjologia żywności. Mentalność
mieszkańców wsi. Świat jako globalna wioska - procesy globalizacji a wieś. Wieś w świadomości społecznej.
Państwo w procesach rozwoju rolnictwa. Koncepcja zrównoważonego rozwoju a wieś.

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:

Wykład liczba godzin .30

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Wiedza:
W_01 Student ma podstawową,
uporządkowaną wiedzę o socjologii
wsi, obejmującą podstawowe pojęcia,
metody i koncepcje
Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów
uczenia się:

Praca zaliczeniowa

Umiejętności:
U_01 Student potrafi ocenić
przydatność
podstawowych
metod i technik do realizacji
badań społeczności wiejskich.

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do
uznania znaczenia wiedzy z
zakresu socjologii wsi w
rozwiązywaniu
problemów
społecznych
mieszkańców
U_02 Student potrafi wykorzystać obszarów wiejskich.
teoretyczną wiedzę z dziedziny
socjologii wsi do analizy i K_02Student jest gotów do
interpretacji zjawisk i procesów systematycznego
dotyczących obszarów wiejskich.
aktualizowania swojej wiedzy w
zakresie
funkcjonowania
społeczności wiejskich.

Forma dokumentacji
osiągniętych efektów uczenia
się:

Praca zaliczeniowa

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Praca zaliczeniowa 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Bukraba-Rylska I., Socjologia wsi polskiej, Warszawa 2008, PWN, Cz. I, II
Gorlach K., Socjologia obszarów wiejskich, Warszawa 2004, Wyd. Naukowe Scholar
Halamska M., (red.) Wieś jako przedmiot badan naukowych na początku XXI wieku, Warszawa 2011: Wyd. Naukowe Scholar, s. 225-238.
Literatura uzupełniająca:
Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., Studia nad strukturą społeczna wiejskiej Polski, Warszawa2016, IRWiR PAN
Herudziński T. Obraz i społeczna recepcja wsi: przemiany przestrzeni wiejskich w Polsce, w: Media o wsi. Media na wsi / pod red. Ewy Jaski,
Piotra Wiencha. - S. 7-20
Podedworna H., Regionalne produkty żywnościowe jako przykład tożsamości miejsca, w: M. Dziekanowska, M. Wójcicka (red.) Współczesne
konteksty tożsamości społeczno-kulturowych, Lublin 2017, Wyd. UMCS, s. 127-137
Podedworna H., Pilichowski A. (red.) Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania, Warszawa 2011: IFiS PAN
Goszczyński W., Smak zmiany. Nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej, Warszawa 2014, Wyd.
Naukowe Scholar, R. III, s. 103-130.
Wiklin J., Nurzyńska I. (red.), Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi,
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia

50 h

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

1,4ECTS

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla

Oddziaływanie

programu studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o
socjologii wsi, obejmującą podstawowe pojęcia,
metody i koncepcje

U_01

2
KS_W07/ P6S_WG

Student potrafi ocenić przydatność podstawowych
metod i technik do realizacji badań społeczności

1
KS_U01/ P6S_UW

wiejskich
U_02

Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę
z dziedziny socjologii wsi do analizy i interpretacji

1
KS_U02/ P6S_UW

zjawisk i procesów dotyczących obszarów wiejskich
K_01

Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy z
zakresu socjologii wsi w rozwiązywaniu problemów

2
KS_S02/ P6S_KK

społecznych mieszkańców obszarów wiejskich
K_02

Student jest gotów do systematycznego
aktualizowania swojej wiedzy w zakresie
funkcjonowania społeczności wiejskich

1
KS_S05/ P6S_KR

KOMPUTEROWE ANALIZY DANYCH ILOŚCIOWYCH

Nazwa zajęć:
Nazwa zajęć w j. angielskim:

Computer-assisted quantitative data analysis

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

4

Poziom studiów: studia I stopnia

x podstawowe
 kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-36

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z pakietem obliczeniowym SPSS i nauczenie prowadzenia
podstawowych analiz danych sondażowych przy jego użyciu

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Opis przedmiotu:
Przedmiot wprowadza do pakietu obliczeniowego SPSS. Student poznaje podstawowe konwencje programu,
uczy się m.in. zakładania zbioru danych, opisywania zmiennych, 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 oraz graficznej
prezentacji danych. Student zdobywa umiejętność prowadzenia podstawowych analiz statystycznych przy użyciu
pakietu obliczeniowego SPPS obejmującą dobór adekwatnych metod i technik oraz interpretację uzyskanych
wyników.

a)

Ćwiczenia labolatoryjne; liczba godzin 30;

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, konsultacje
Umiejętność obsługi komputera, wiedza na temat podstawowych orientacji badawczych w naukach społecznych, znajomość

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

etapów procesu badawczego w badaniach ilościowych, definiowanie podstawowych pojęć z zakresu statystyki, podstawowa
wiedza z zakresu analizy danych.

Wiedza:

Umiejętności:

W_01 Student ma wiedzę na temat
możliwości zastosowania różnego rodzaju
analiz statystycznych w zależności od
rodzaju badań, struktury zbiorów danych
oraz dostępnych zmiennych

U_01
Student
posiada
podstawową
umiejętność
realizowania
końcowych
etapów procesu badawczego przy użyciu
oprogramowania SPSS: począwszy od
zakładania
zbioru
danych,
poprzez
przekształcanie danych, ich analizę, aż do
raportowania wyników.
U_02 Student potrafi ocenić przydatność
podstawowych
technik
analitycznych
dostępnych w programie SPSS do
weryfikacji konkretnych hipotez badawczych
tworzonych na bazie informacji zawartych w
udostępnionym zbiorze danych.
U_03
Student,
posługując
się
oprogramowaniem informatycznym SPSS,
potrafi wykonywać podstawowe procedury w
celu przygotowania zmiennych do analizy
oraz tworzenia nowych wskaźników na
bazie dostępnych w zbiorze informacji.

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do
aktywnego działania w zakresie
realizacji prostych analiz wyników
badań zjawisk społecznych w oparciu
o metody ilościowe. Umie formułować
wnioski
i
prezentować
wyniki
samodzielnie prowadzonych analiz, a
także ma kompetencje do oceny
efektów podejmowanych przez siebie
działań
analitycznych
w
celu
weryfikacji hipotez badawczych i
ewentualnego
wprowadzenia
niezbędnych korekt w stosowanych
procedurach.
K_02Student
jest
gotów
do
współdziałania
w
zespole
realizującym projekty badawcze o
charakterze ilościowym.

Ocena pracy własnej studenta w trakcie zajęć oraz wynik dwóch kolokwiów zaliczeniowych w trakcie semestru
Rezultaty samodzielnej pracy studentów w ramach kolokwiów przechowywane w wersji elektronicznej w formie raportów
generowanych przez program SPSS

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

1.
2.

wynik dwóch kolokwiów realizowanych w formie praktycznych zadań wykonywanych z użyciem oprogramowania (75%),
aktywność na zajęciach – tj, ocena samodzielnie wykonywanych zadań w trakcie ćwiczeń (25%)

Laboratorium komputerowe

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 2010.
Literatura uzupełniająca:
1. G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka. Od teorii do praktyki, Warszawa 2011.
2. M. Nawojczyk, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków 2002.
3. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
4. Ch. Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
5. A. Malarska, Statystyczna analiza danych, Kraków 2005.
6. R. Boguszewski, M. Makowska, Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne, w: M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych: przewodnik dla studentów, wyd.
Scholar, Warszawa 2013, s. 9-31.
7. R. Boguszewski, Wybrane komunikaty z badań CBOS, Warszawa 2015-2019.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

100 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student ma wiedzę na temat możliwości zastosowania różnego

KS_W03/P6S_WG

2

KS_U04/P6S_UW

2

KS_U04/P6S_UW

2

KS_U05/P6S_UW

3

KS_K04/P6S_KO

2

KS_S03/P6S_KO

1

rodzaju analiz statystycznych w zależności od rodzaju badań,
struktury zbiorów danych oraz dostępnych zmiennych
U_01

Student posiada podstawową umiejętność realizowania końcowych
etapów procesu badawczego przy użyciu oprogramowania SPSS:
począwszy od zakładania zbioru danych, poprzez przekształcanie
danych, ich analizę, aż do raportowania wyników

U_02

Student potrafi ocenić przydatność podstawowych technik
analitycznych dostępnych w programie SPSS do weryfikacji
konkretnych hipotez badawczych tworzonych na bazie informacji
zawartych w udostępnionym zbiorze danych

U_03

Student, posługując się oprogramowaniem informatycznym SPSS,
potrafi wykonywać podstawowe procedury w celu przygotowania
zmiennych do analizy oraz tworzenia nowych wskaźników na bazie
dostępnych w zbiorze informacji

K_01

Student jest gotów do aktywnego działania w zakresie realizacji
prostych analiz wyników badań zjawisk społecznych w oparciu o
metody ilościowe. Umie formułować wnioski i prezentować wyniki
samodzielnie prowadzonych analiz, a także ma kompetencje do
oceny efektów podejmowanych przez siebie działań analitycznych w
celu weryfikacji hipotez badawczych i ewentualnego wprowadzenia
niezbędnych korekt w stosowanych procedurach

K_02

Student jest gotów do współdziałania w zespole realizującym projekty
badawcze o charakterze ilościowym

PROJEKT BADAWCZY

Nazwa zajęć:
Nazwa zajęć w j. angielskim:

Research project

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

6

Poziom studiów: studia I stopnia

Status zajęć:

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-37

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Założenia i cele przedmiotu:
Podstawowym celem przedmiotu jest nabycie przez studentów praktycznej umiejętności realizacji badań empirycznych czyli umiejętności przygotowania i realizacji własnego projektu badawczego. Studenci występują w tym wypadku w roli
samodzielnych badaczy i przygotowują swoje projekty zgodnie z zasadą `od pomysłu do przygotowania i przedstawienia
raportu z badań. Dodatkowym celem jest nabycie i ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej - uczestnicy zajęć
przygotowują swoje projekty w małych grupach co wymusza podział ról i zadań oraz kształci umiejętność współpracy.
Opis zajęć:
W ramach ćwiczeń ich uczestnicy podzieleni na małe, trzy- lub czteroosobowe grupy (zespoły badawcze) pod kierunkiem
osoby prowadzącej zajęcia:
- formułują problematykę planowanych przez siebie badań
- dokonują konceptualizacji swoich pomysłów
- formułują cele badań i pytania badawcze
- określają kontekst teoretyczny swoich projektów
- definiują listy zmiennych, dobierają wskaźniki (operacjonalizacja)
- wybierają metody przeprowadzenia badań i budują narzędzia badawcze
- przeprowadzają badania empiryczne
- analizują otrzymane wyniki
- przygotowują raport z badań
- przygotowują i przedstawiają prezentację zebranych wyników
- dyskutują oraz oceniają projekty innych zespołów
- dzielą się doświadczeniami nabytymi w ramach realizowanych badań i opracowywanych raportów z badań.

a)

Ćwiczenia; liczba godzin 40;

1. dyskusja
2. grupowe przygotowywanie projektów badań empirycznych

Metody dydaktyczne:

3. przedstawianie i analiza wyników przeprowadzonych badań,
4. analiza i interpretacja tekstów źródłowych,
5. prezentacje,
6. konsultacje.
Zakłada się, że studenci posiadają:
1) podstawową wiedzę na temat orientacji badawczych w naukach społecznych,

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

2) znajomość ilościowych i jakościowych metod i technik zbierania danych (ankieta, wywiad pogłębiony, obserwacja, analiza
dokumentów, badania typu case study), wad

i zalet poszczególnych metod, a także umiejętność trafnego doboru technik

badawczych do przedmiotu badań,
3) podstawową umiejętność analizy zebranych danych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Umiejętności:

Kompetencje:

W_01 Student zna podstawowe metody i

U_01 Student potrafi oceniać

techniki prowadzenia badań socjologicznych

przydatność metod i technik

K_01 Student jest gotów do
współdziałania w zespole badawczym
oraz potrafi w jego ramach przyjmować
rozmaite role.
K_02 Student jest gotów do
podejmowania i prowadzenia aktywności
empirycznych zgodnie z zasadami etyki
zawodowej socjologa

badawczych do realizacji
projektowanych celów badawczych.
U_02 Student potrafi gromadzić dane
i przeprowadzić własne, autorskie

badanie zjawisk społecznych w
oparciu metody ilościowe lub
jakościowe oraz potrafi przedstawić
wyniki i sformułować wnioski

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

W oparciu o zespołowo zaplanowane, zrealizowane oraz przedstawione w postaci prezentacji i raportu badanie własne

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Konspekty projektów badawczych. narzędzia wykorzystane w projektach badawczych, raporty z badań, prezentacje
1) ocena konspektu projektu badawczego = 15%

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

2) ocena narzędzi badawczych = 10%
3) ocena realizacji badania empirycznego = 25%
4) ocena raportu z przeprowadzonego badania = 50%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1 )E. Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2013
2) P. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński, Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie,
IFiS PAN, Warszawa 2005
3) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1, D. Jemielniak (red). PWN, Warszawa 2012
4) Analiza danych zastanych, M. Makowska (red), SCHOLAR, Warszawa 2013
Litaratura uzupełniająca:
1)
2)
3)
4)

L. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003
Badania jakościowe. Metody i narzędzia, tom 2, D. Jemielniak (red). PWN, Warszawa 2012
M. Hammersly, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000
E. Nalewajko, B. Post, A. Radiukiewicz, P. Maranowski, Społeczne światy elity administracyjnej państwa, ISP PAN, Warszawa 2016

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

150 h

1,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
U_01
U_02

K_01
K_02

Student zna podstawowe metody i techniki
prowadzenia badań socjologicznych
Student potrafi oceniać przydatność metod i technik
badawczych do realizacji projektowanych celów
badawczych
Student potrafi gromadzić dane i przeprowadzić
własne, autorskie badanie zjawisk społecznych w
oparciu metody ilościowe lub jakościowe oraz potrafi
przedstawić wyniki i sformułować wnioski
Student jest gotów do współdziałania w zespole
badawczym oraz potrafi w jego ramach przyjmować
rozmaite role
Student jest gotów do podejmowania i prowadzenia
aktywności empirycznych zgodnie z zasadami etyki
zawodowej socjologa

KS_W03/ P6S_WG

2

KS_U01/ P6S_UW

2

KS_U06/ P6S_UW

3

KS_S03/ P6S_KO

2

KS_S06/ P6S_KR

2

Nazwa zajęć:

Komputerowe analizy danych jakościowych

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Computer analysis of qualitative data

Zajęcia dla kierunku studiów:

socjologia

Język wykładowy:

język polski

Forma
studiów:

x stacjonarne
Status zajęć:
niestacjonarne

podstawowe X obowiązkowe
X kierunkowe
 do wyboru

ECTS

4

Poziom studiów:

studia I stopnia

Numer semestru: 6

 semestr zimowy
x semestr letni

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
2019/2020
(rocznik):

Numer
katalogowy:

WNH-S1-S-03L-39

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu metodologii badań jakościowych oraz uzupełnienie
ich umiejętności o podstawową obsługę programów komputerowych służących do analizy danych
jakościowych, które mogą być przez nich użyte podczas pisania pracy licencjackiej.
Założenia, cele i opis zajęć:

Formy
godzin:

dydaktyczne,

liczba

Metody dydaktyczne:

Pełny opis przedmiotu:
Podstawowe podejścia w badaniach jakościowych; Projektowanie badania jakościowego; Zalety i ograniczenia
używania programów komputerowych do analizy danych jakościowych; Rodzaje programów; Tworzenie
projektu i konstrukcja bazy danych w programie komputerowym; Podstawowe techniki analizy
zaimportowanych tekstów; Tworzenie opisów; Kodowanie danych; Przeglądanie i przeszukiwanie listy kodów;
Proces kategoryzowania; Tworzenie map pojęciowych; Tworzenie raportu końcowego.

a)

ćwiczenia; liczba godzin 30;

Ćwiczenia: praca z komputerem, prezentacja multimedialna, przygotowanie projektu

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Wiedza:

Umiejętności:

W_01 Student zna podstawowe U_01 Student potrafi przedstawić
rodzaje oraz funkcje programów główne
rodzaje
jakościowej
komputerowych do analizy danych analizy danych
jakościowych
U_02 Student umie realizować
podstawowe etapy procedury
badawczej

Efekty uczenia się:

Kompetencje:
K_01
Student
posiada
kompetencje do aktywnego
działania przy opracowaniu i
realizacji projektów społecznych
podejmowanych przez różne
organizacje i instytucje
K_02
Student
posiada
kompetencje do rozwiązywania
etycznych
dylematów
związanych z zarzadzaniem
projektami

Sposób weryfikacji
uczenia się:

efektów

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (01; 02;05) + projekt (03; 04;)

Forma
dokumentacji
osiągniętych efektów uczenia Prace pisemne studentów
się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

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

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna z komputerami

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2011
2. J. Niedbalski Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych. Przykłady bezpłatnego oprogramowania CQDAS, Łódź 2018.
3. G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011
4. K.M. Wilk, Komputerowe wspomaganie jakościowej analizy treści, w: „ASK. Research and Methods” 10/2001
5. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2008.
6. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.
7. J. Bieliński, K.Iwańska, A. Rosińska-Kordasiewicz, Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych, w: „ASK. Research
and Methods” 16/2007
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

100 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe rodzaje oraz funkcje programów

KS_W01/P6S_WG

1

KS_U08/P6S_WG

1

KS_U04/ P6S_UW

2

KS_S04/ P6S_KO

2

KS_S07/ P6S_KR

2

komputerowych do analizy danych jakościowych
U_01

Student potrafi przedstawić rodzaje jakościowej analizy
danych

U_02
K_01

Student umie realizować podstawowe etapy procedury
badawczej
Student posiada kompetencje do aktywnego działania przy
opracowaniu

i

realizacji

projektów

społecznych

podejmowanych przez różne organizacje i instytucje
K_02

Student posiada kompetencje do rozwiązywania etycznych
dylematów związanych z zarzadzaniem projektami

Nazwa zajęć:

Socjologia organizacji i zarządzania

Tłumaczenie nazwy na j.
angielski:

Sociology of organizations and management

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma x stacjonarne
studiów: niestacjonarne

ECTS

6

Poziom studiów: studia I stopnia

Status zajęć: podstawowe X obowiązkowe
Numer semestru: 6
 semestr zimowy
X kierunkowe  do wyboru
x semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
Numer
WNH-S1-S-03L-40
2019/2020
(rocznik):
katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu socjologii organizacji i
zarządzania.
Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:
Metody dydaktyczne:

Pełny opis przedmiotu:
Podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania, funkcje i cele zarządzania, grupy i zespoły
pracownicze, kultura organizacyjna, komunikacja organizacyjna, władza i przywództwo w organizacji,
współpraca i konflikt w organizacji, człowiek w świecie organizacji, motywacja i satysfakcja z pracy, stres
zawodowy, zmiany organizacyjne, ocena i rozwój pracowników, patologie organizacyjne.

a)
b)

Ćwiczenia; liczba godzin 30 ;
Wykłady; liczba godzin 30;

Praca w grupie, dyskusja, rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Wiedza:

Umiejętności:

Kompetencje:

W_01. Student zna podstawowe
funkcje i cele zarządzania

U_01 Student potrafi przedstawić
podstawowe funkcje i rodzaje
konfliktów i kultury
organizacyjnej

K_01 Student jest gotów do
przedstawienia podstawowych
źródeł konfliktów
organizacyjnych

Efekty uczenia się:
U_02 Student potrafi przedstawić
wzajemne związki między
komunikacją kulturą
organizacyjną oraz motywacją
pracowników do pracy

Sposób weryfikacji efektów
uczenia się:

praca w grupie, projekty grupowe + zaliczenie ustne

Forma dokumentacji
osiągniętych efektów uczenia
się:

Projekty przygotowane przez studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zaliczenie ustne (70%) + praca w grupie, projekty grupowe (30%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Gitling M., Człowiek w organizacji. Ludzie, struktury, organizacje, Warszawa 2013

2. Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. S. Banaszak, K. Doktór, Poznań 2007
3. Podkowińska M., Komunikacja 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, ed. R. Štefko, M. Frankovský, R. Fedorko, Prešov
2016
5. Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia ekonomiczna, Warszawa 2007
6. Januszek H, Sikora J., Socjologia pracy, Poznań 2000
7. Podmiotowość człowieka w organizacji, red. M. Motyka, J. Pawlak, Kraków 2012
8. Sztumski J., Socjologia pracy, Katowice 1999
9. Masłyk – Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania Lublin, 1999
10. Podkowińska, M., Communication in the employees’ motivation and remuneration system, w: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów.
Wydawnictwo SGH, Warszawa, nr 4 (22) 2011
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

150 h

2,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe funkcje i cele zarządzania

KS_W07/P6S_WG

2

U_01

Student potrafi przedstawić podstawowe funkcje i rodzaje

KS_U07/P6S_WG

3

KS_U11/P6S_WG

3

KS_S03/P6S_WG

1

konfliktów i kultury organizacyjnej.
U_02

Student potrafi przedstawić wzajemne związki między
komunikacją

kulturą

organizacyjną

oraz

motywacją

pracowników do pracy
K_01

Student jest gotów do przedstawienia podstawowych
źródeł konfliktów organizacyjnych

Nazwa zajęć:

Trening umiejętności społecznych

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Training of social skills

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: Język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: poziom I

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03L-41

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cel:
Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów będących
podstawą pracy w zespole roboczym. Studentom przedstawione zostanie znaczenie umiejętności społecznych w sferze
budowania i kształtowania relacji zawodowych i osobistych

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
Praca w zespole – cechy i zalety; Słuchanie; Znaczenie informacji zwrotnej w pracy zespołowej; Role w zespole; Emocje w pracy
zespołowej i ich znaczenie w procesie komunikacji; Komunikacja bezpośrednia a pośrednia w zespole; Językowe pułapki i język
konfliktu; Kodowanie i dekodowanie zachowań niewerbalnych

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 15

Praca w grupie, rozwiązywanie problemów dotyczących pracy grupowej i komunikacji grupowej oraz interpersonalnej

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

W_01 Student zna podstawowe zasady pracy
w zespole

U_01 Student potrafi
wskazać
znaczenie
komunikacji
w
sferze
budowania atmosfery pracy w zespole
roboczym

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Projekt grupowy + aktywność na zajęciach

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Projekty grupowe

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Projekt grupowy (70%) + aktywność na zajęciach (30%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

K_01 Student jest gotów do
wykorzystania
umiejętności
komunikacyjnych w pracy zespołowej

Literatura podstawowa:
Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2006
McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2007
Podkowińska M., Integracyjny wymiar komunikowania, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca:
Podkowińska, M., Support as an example of feedback in the area of interpersonal communication in the family, w: “Theologos” XIX, 1/2017, s. 289-296
Podkowińska M., Non-verbal Communication in Higher Education, w: Society.Integration.Education, Volume I Rezekne 2018
Morreale S.P., Spitzeberg B. H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa 2008
Adams K., Galanes G.J., Komunikacja w grupach, Warszawa 2008.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe zasady pracy w zespole

KS_W10/ P6S_WK

2

U_01

Student potrafi wskazać znaczenie komunikacji w sferze budowania
atmosfery pracy w zespole roboczym

KS_U11/ P6S_UO

3

K_01

Student jest gotów do wykorzystania umiejętności komunikacyjnych w

KS_S02/ P6S/KK

1

pracy zespołowej

Nazwa zajęć:

Socjologia rodziny

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Sociology of family

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

 obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-42

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem socjologii rodziny, problematyką badawczą tej subdyscypliny, strukturą i
funkcjami oraz cyklami życia małżeńsko rodzinnego, koncepcjami współczesnej socjologii rodziny, wobec zróżnicowanych form
małżeństwa i rodzin we współczesnym świecie.
Dokonamy historycznego zarysu rozwoju rodziny w Europie, współczesnych kierunków przemian, tempa zmian oraz porównamy
tradycyjne i nowoczesne zakresy ról społecznych w rodzinie. Pokażemy tez najważniejsze problemy polskich rodzin, oraz w
wybranych krajach europejskich.

Opis:
Na zajęciach tych zwrócimy uwagę na możliwe konsekwencje różnorodności struktur i funkcji rodziny, ich tempa i kierunków
przemian, Dokonamy historycznego zarysu rozwoju rodziny w Europie, współczesnych kierunków przemian, tempa zmian
rodziny oraz porównamy tradycyjne i nowoczesne zakresy ról społecznych w rodzinie. Pokażemy tez najważniejsze problemy
polskich rodzin, na tle problemów rodzin w wybranych krajach europejskich.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia; liczba godzin 30

Metody dydaktyczne:

-

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wstęp do socjologii

Wiedza:

Efekty uczenia się:

W01 – Student zna podstawowe koncepcje
socjologiczne dotyczące małych struktur
społecznych i ich znaczenia socjologicznego,.
W02 – Student umie analizować problemy
rodziny w ich kontekście strukturalnym i
instytucjonalnym

Umiejętności:

Kompetencje:

U01 Student potrafi analizować
kulturowe konsekwencje zróżnicowania
rodzin i typów małżeństw. Jak również
kluczowe
wartość
i,
zachowania,
modele, wzory i normy dominujące w
określonych typach rodzin.

K01 – Student potrafi
określić
znaczenie rodziny w powiązaniu z
problemami demografii społecznej w
Polsce,
w
wybranych
krajach
europejskich , na tle przyjmowanej
polityki społecznej w odniesieniu do
rodziny.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Prezentacje na ćwiczeniach, aktywność, kartkówki sprawdzające.

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Archiwizacja kartkówek oraz prezentacji.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Prezentacje na ćwiczeniach (40%), aktywność(20%), kartkówki sprawdzające(40%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna. Wycieczka dydaktyczna do MOPS.

Literatura podstawowa:
Giddens A., Socjologia, rozdz. 5, s. 126-163. Płeć kulturowa i seksualność. PWN 2005
Giddens, A., Socjologia, rozdz.7 Rodziny s. 192-221. PWN 2005.
Kluzowa K., 2002, Alternatywne formy życia małżeńsko- rodzinnego w ponowoczesnym świecie.Nomos
Kocik L. 2006, Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Oficyna wyd. AFM
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. PWN, 2015
Literatura uzupełniająca

Giddens A., Socjologia, rozdz. 13, Praca i życie gospodarcze.s.394-441, PWN 2005.
Wachowiak A., Socjologia rodziny w Polsce. Narodziny i rozwój. Wyd.A.R. w Poznaniu,1995.
Wachowiak A.,, Współczesne problemy socjologii rodziny. Wyd A.R. ,2001.
Wachowiak A. Trzop B., Umiastowska D., Swiaty kobiet. Nowe spojrzenie na narracje i doświadczenia polskich kobiet. seria profesorska Texter, Warszawa,.2018.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
W_02
U_01

K_01

Student zna podstawowe koncepcje socjologiczne
dotyczące małych struktur społecznych i ich
znaczenia socjologicznego
Student umie analizować problemy rodziny w ich
kontekście strukturalnym i instytucjonalnym
Student potrafi analizować kulturowe konsekwencje
zróżnicowania rodzin i typów małżeństw. Jak również
kluczowe wartość i, zachowania, modele, wzory i
normy dominujące w określonych typach rodzin
Student jest gotów do określenia znaczenia rodziny w
powiązaniu z problemami demografii społecznej w
Polsce, w wybranych krajach europejskich , na tle
przyjmowanej polityki społecznej w odniesieniu do
rodziny.

KS_W06/P6S_WG

1

KS_W07/P6S_WG

1

KS_U02, /P6S_WG

1

KS_S01/P6S_WG

1

Nazwa zajęć:

Socjologia miasta

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Sociology of city

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

 obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-43

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Wykład przedstawia miasto jako fenomen społeczny i realny przedmiot badań wraz z jego wymiarem
materialnym.
Celem wykładu jest prezentacja subdyscypliny socjologii, której przedmiotem jest miasto. Wykład prezentuje
główne orientacje teoretyczno-metodologiczne socjologii miasta. Dodatkowo omawiane są przykłady aktualnych
badań miejskich z perspektywy konkretnych społeczności, ich doświadczeń i ocen.
Opis:
Założenia, cele i opis zajęć:

1.Miasto jako przedmiot badań naukowych - socjologiczne definiowanie miasta. 2. Główne orientacje teoretyczne
i metodologiczne w socjologii miasta. Miasto - od społeczeństw tradycyjnych do nowoczesnych ośrodków
miejskich. Urbanism as a way of life L. Wirtha i jego krytyka. 3. Ujęcie systemowe miasta. Socjologia,
przestrzeń, miasto. 4. Miasto w świadomości. Przemiany przestrzeni miejskich - procesy urbanizacji. 5. Szkoły
humanistyczne w socjologii miasta. Przemiany przestrzeni miejskich - metropolizacja i suburbanizacja.6.
Metropolie. Miasto jako lokalny rynek pracy. 7. Klasa metropolitarna. Miasto poprzemysłowe w procesie
globalizacji. 8. Gettoizacja przestrzeni miejskiej. Jakość życia mieszkańców miast. 9. Podmiotowość
mieszkańców miast. 10. Miasta a innowacje. Miasto w perspektywie teorii usieciowienia społeczeństwa. 11.
Proces urbanizacji i jego przemiany. 12. Kapitał społeczny mieszkańców miast. Mieszkańcy miast w perspektywie
koncepcji zaufania społecznego. 13. Zarządzanie miastem. Samorząd terytorialny i przywództwo lokalne w
świadomości mieszkańców miasta. 14. Proces urbanizacji w USA. Koncepcja miasta kreatywnego

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

wykład; liczba godzin 30

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami prezentacji multimedialnej

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

-

Efekty uczenia się:

U_01 Student potrafi dokonać
W_01 Student rozumie podstawowe analizy
funkcji
obszarów
pojęcia przestrzeń miejska, polityki miejskich, zjawisk segregacji i
miejskie, procesy urbanizacji
procesów integracji nowych
mieszkańców

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Prace pisemne studentów (W_01, U_01, K_01)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Egzamin pisemny 100%

K_01 Odwołując się do
konkretnych przypadków,
student jest gotów
przygotować analizę
sposobów zawłaszczania i
przezywania przestrzeni
miejskiej

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Jałowiecki B., Szczepański M.S., (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002.
Starosta Paweł (2016), Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Majer Andrzej (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca
Kłosowski Wojciech, Herudziński Tomasz i inni (2012) Obywatelska Strategia Konin 2020. Projekt, współautorstwo z Wydawnictwo MAWI, Konin
Harvey, David.. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa: Bęc Zmiana, 2012

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
U_01

Student

rozumie podstawowe pojęcia przestrzeń
miejska, polityki miejskie, procesy urbanizacji
Student potrafi dokonać analizy funkcji obszarów

KS_W07

2

KS_U01

1

KS_S02

2

miejskich, zjawisk segregacji i procesów integracji
nowych mieszkańców
K_01

Odwołując się do konkretnych przypadków, student
jest gotów przygotować analizę sposobów
zawłaszczania i przezywania przestrzeni miejskiej

Nazwa zajęć:

Socjologia codzienności

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Sociology of everyday life

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

 obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-44

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Przedmiot należy do modułu Socjologii szczegółowych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z subdyscypliną socjologii,
jaką jest socjologia codzienności. Wskazanie głównych przestrzeni badawczych i ujęć teoretycznych dotyczących zagadnień
życia codziennego.

Założenia, cele i opis zajęć:
Opis:
Idea codzienności w naukach społecznych; społeczne konteksty życia codziennego; emocje i rozrywki codzienności; metodologia
badań życia codziennego; nowe typy związków międzyludzkich.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia, liczba godzin 30.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Umiejętności:
Wiedza:

Efekty uczenia się:

W_01 Student zna podstawowe założenia i
koncepcje socjologii codzienności

U_01 Student potrafi zastosować
socjologiczne metody badania życia
codziennego
U_02 Student potrafi dostrzegać nowe
wymiary życia codziennego

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Kolokwium (W_01, U_02), projekt grupowy (U_01, K_01, K_02)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Wyniki kolokwium, pisemne prace studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Aktywność na zajęciach 50%, kolokwium 30%, projekt 20%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do krytycznej
analizy wybranych aspekty życia
codziennego
K_02 Student jest gotów do analizy
nowych trendów społecznych

Literatura podstawowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bogunia-Borowska M. (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa 2009.
Goffman Erving, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.
Garfinkel Harold, Studia z etnometodologii, Warszawa 2007.
Giddens Anthony, Przemiany intymności, Warszawa 2006.
Sztompka P., M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków 2008.
Turner J. H., J. E. Stets, Socjologia emocji, Warszawa 2009

Uzupełniająca:
Kampka F., Ryzyko życia codziennego a zrównoważony rozwój, w: Z. J. Przychodzeń (red.), Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na
świecie, Warszawa 2009, s. 17-35
Mills C. Wright, Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
1.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
U_01
U_02
K_01
K_02

Student zna podstawowe założenia i koncepcje
socjologii codzienności
Student potrafi zastosować socjologiczne metody
badania życia codziennego

KS_W07/P6S_WG

1

KS_U01/P6S_UW,

1

Student potrafi dostrzegać nowe wymiary życia
codziennego
Student jest gotów do krytycznej analizy wybranych
aspekty życia codziennego

KS_U02/P6S_UW

1

KS_S01/P6S_KK,

1

Student jest gotów do analizy nowych trendów
społecznych

KS_S02/P6S_KK

2

Nazwa zajęć:

Socjologia kultury

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Sociology of Culture

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy:
Forma x stacjonarne
studiów:  niestacjonarne

ECTS

język polski

Poziom studiów:

Status zajęć:

 podstawowe
x kierunkowe

 obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

studia I stopnia
 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 4

2019/2020

2

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03L-45

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem jest zapoznanie studentów z obszarem badawczym socjologii kultury i procesami zmian społeczno-kulturowych
zachodzących we współczesnym świecie.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis przedmiotu:
Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z obszarem badawczym socjologii kultury. W trakcie kursu zostanie omówiona
specyfika socjologii kultury jako subdyscypliny socjologii oraz jej przykładowe problemy badawcze, ze szczególnym
uwzględnieniem relacji omawianych zjawisk kulturowych do determinujących je procesów społecznych.
Tematyka zajęć
1.Czym jest socjologia kultury? Socjologia kultury jako dyscyplina naukowa, sposoby ujmowania kultury, społeczeństwo a kultura
2. Nabywanie kultury. Kultura a osobowość
3. Zróżnicowanie społeczne a zróżnicowanie kulturowe. Uczestnictwo w kulturze
4. Kultura jako atrybut zbiorowości narodowej. Ocena i porównywanie kultur. Problem wielokulturowości
5. Kultura ludowa. Folklor. Folkloryzm. Współczesna kultura miejska
6. Dynamika kultury i życia społeczno-kulturowego. Zmiana społeczna
7. Kultura masowa
8. Komunikowanie masowe. Nadawcy i odbiorcy
9.„Globalna wioska” – kultura w erze globalizacji
10. Kultura w społeczeństwie późnego kapitalizmu. Społeczeństwo konsumpcji
11. Kultura a technologia. Społeczeństwo sieci
12. Kultura a organizacja
13. Kultura w ponowoczesności
14. Wspólnota i indywidualizm we współczesnych społeczeństwach
15. Kultura mobilności

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

ćwiczenia 30 h.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu źródłowego, dyskusja, rozwiązywanie problemu

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza:
W_01 Student ma podstawową,
uporządkowaną wiedzę o różnych
subdyscyplinach w socjologii, obejmującą
podstawowe pojęcia, metody i koncepcje

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

Umiejętności:
U_01 Student potrafi posługiwać się
podstawowymi koncepcjami
teoretycznymi w celu analizowania
przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk
i procesów społecznych.
U_02 Student potrafi wykorzystać
teoretyczną wiedzę z dziedziny
socjologii do analizy i interpretacji
zjawisk i procesów społecznych.

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do uznania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów społecznych.
Jest gotów do systematycznego
aktualizowania swojej wiedzy.

Kolokwium pisemne, ocena wystąpień w trakcie zajęć,

Kolokwium pisemne, prezentacja
1)
2)

20% ocena z prezentacji, 70%- ocena z kolokwium końcowego
ocena znajomości literatury obowiązkowej do przygotowania na zajęcia oraz aktywności studenta w trakcie zajęć–
10%

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
W. Griswold, Socjologia kultury: kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, PWN, Warszawa 2013.
M. Golka, Socjologia kultury, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2013 (ew. 2007)
A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN. Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca:
J. Huizinga, Zabawa jako źródło kultury, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa 1998.
R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, PWN, Warszawa 2000.
A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 (wyd. 2)
Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009.
W. Griswold, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 2013.
M. Golka, Imiona wielokulturowości, Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa 2010.
I. Bukraba-Rylska, Socjologia wsi polskiej, PWN, Warszawa 2008.
Hasło: „kultura ludowa”, w: Z. Staszczak, Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa-Poznań 1987.
M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, PWN, Warszawa 2010.
Cz. Miłosz (red.), Kultura masowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
A. Kłoskowska, Kultura masowa: krytyka i obrona, PWN, Warszawa 2005.
M. McLuhan, Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Hasło: Komunikowanie masowe, w: Encyklopedia Socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
A. W. Ziętek (red.), Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwo Poltext 2010.
A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.
D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic! 2006.
M. Castells, Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy Rebis 2003.
D. Muggletone, Wewnątrz subkultury: ponowoczesne znaczenie stylu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004.
M. Jacyno, kultura indywidualizmu, Warszawa 2007
Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2008
M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003.
A. R. Hochschild, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
M. Maffesoli, Czas plemion, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
A. Maj. Polskie wzory cielesności. Przemiany stosunku do ciała w kulturze ponowoczesnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*

W_01

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych subdyscyplinach w
socjologii, obejmującą podstawowe pojęcia, metody i koncepcje

KS_W07/P6SWG

1

U_01

Potrafi posługiwać się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi w celu
analizowania przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów
społecznych

KS_U03/P6S_UW,

2

U_02

Potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii do analizy
i interpretacji zjawisk i procesów społecznych

KS_U02/P6S_UW

2

K_01

Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
społecznych

KS_S02/P6SKK

2

K_02

Jest gotów do systematycznego aktualizowania swojej wiedzy

KS_S05/P6SKR

2

Nazwa zajęć:

Socjologia płci

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Sociology of gender

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma x stacjonarne
studiów:  niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

2

Poziom studiów: studia I stopnia
 obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
(rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 4

2019/2020

Numer
katalogowy:

WNH-S1-S-03L-46

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest pokazanie, w jaki sposób określony typ społeczeństwa kształtuje tożsamość płciową, w
jakim procesie się to dokonuje, a także czym one się różnią w określonych , zróżnicowanych kulturowo
społeczeństwach. Porównamy sytuacje w ty zakresie w krajach zachodnich z krajami niezachodnimi.
Założenia, cele i opis zajęć:

Opis:
Na przedmiocie podejmiemy następujące zagadnienia:
Przegląd stanu wiedzy nad płcią kulturową. Społeczne konstrukcje płci kulturowej w innych społeczeństwach (
casus Nepalu, Indii, Japonii),zachodnie konstrukcje płci, socjalizacja płciowa, szkoły i płeć kulturowa, media a
wizerunki męskości i kobiecości, płeć, zatrudnienie ,sektor ekonomiczny, segregacja płciowa w strukturze
zawodowej i jej konsekwencje, płeć a przestępczość, płeć kulturowa a polityka, pleć kulturowa a zdrowie, Ruchy
feministyczne pierwszej, drugiej i trzeciej fali.
Stowarzyszenia i organizacje feministyczne w Polsce. Feminizm po polsku i ruchy feministyczne w Polsce

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:

a)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: dyskusje; ćwiczenia praktyczne; praca nad projektem

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Znajomość zagadnień z socjologii ogólnej

ćwiczenia; liczba godzin 30

Umiejętności:
U_01 Student potrafi dostrzec i
zinterpretować segregację płciową
w strukturze zawodowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:
W_01 Student zna podstawowe zasady
konstrukcji płci kulturowej w świecie
zachodnim oraz w społeczeństwach
niezachodnich.
W_02 Student zna historie i postulaty
ruchów feministycznych od pierwszej do
trzeciej fali.

Sposób weryfikacji efektów
uczenia się:

Ćwiczenia: praca zaliczeniowa + aktywność na zajęciach (01; 02; 03; 04)

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) R. Conell, Socjologia płci. W-wa,PWN 2013.
2) Wachowiak A., Skórzyńska I. red., Co Betty Friedan dziś mówi kobietom? wyd. WSH TWP w Szczecinie 2013.
3) Wachowiak A. ( red.) Oblicza męskości i kobiecości. 2012,wyd. WSH TWP w Szczecinie 2012.
4) Renzetti C.M.,, Curran D.J., Kobiety, mężczyźni I społeczeństwo .W-wa, Wyd. PWN 2008.

Kompetencje:
K_01Student rozumie i wspiera
działania stowarzyszeń
walczących z różnymi
przejawami dyskryminacji płci.

Literatura uzupełniająca:
1) Gilligan C., Innym głosem, krytyka polityczna 2015.
2) Ziemińska R., Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci. PWN 2018.
3) Mead M., Kultura i tożsamość. PWN 2000.
4) https://oko.press/prawa-kobiet-europie-polska-18-miejscu-nadal-zle-dziedzinie-pracy-zdrowia-placy/ www. Odczyt: 08.02.2019
5) Stępczak E., Burka w Nepalu nazywa się sari. Znak, 2018
6) Trzop B., Mężczyźni (nie)dzisiejsi :dylematy wokół współczesnych wzorców męskości. wyd. U.Z. 2019;
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*

W_01

Student zna podstawowe zasady konstrukcji płci kulturowej w
świecie zachodnim oraz w społeczeństwach niezachodnich

KS_W01/P6S_WG

1

W_02

Student zna historie i postulaty ruchów feministycznych od
pierwszej do trzeciej fali.

KS_W04/P6S_WG

1

U_01

Student potrafi i dostrzec i zinterpretować segregację płciową w
strukturze zawodowej

KS_U02/P6S_WG

1

K_01

Student jest gotów do wspierania działań stowarzyszeń
walczących z różnymi przejawami dyskryminacji płci.

KS_S04/P6S_WG

1

Nazwa zajęć:

Zarządzanie publiczne: od government do governance

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Public Management: From Government to Governance

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-47

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenie i cele:
Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi procesami podejmowania decyzji przez instytucje publiczne, a
zwłaszcza podmioty administracji rządowej i samorządowej.
Opis zajęć: administracja publiczna, rządzenie a zarządzanie publiczne, od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, nowe

Założenia, cele i opis zajęć:

zarządzanie publiczne, koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy,
organizacja publiczna w społeczeństwie informacyjnym, procesy cyfryzacji administracji w Polsce; zaufanie w relacjach
międzyorganizacyjnych, kulturowe bariery reformowania administracji publicznej, teoria rządzenia sieciowego, polskie samorządy
lokalne w okresie transformacji – instytucje i ich przeobrażenia, współpraca organizacji pozarządowych z organami państwowymi.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykłady: liczba godzin 30

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, elementy wykładu, prezentacje studentów

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Umiejętności:

W_01 Student wie, na czym polega różnica
między
panowaniem,
rządzeniem,
zarzadzaniem
a
współrządzeniem
i
współzarządzaniem.
W_02Student zna zasadnicze kierunki
rozwoju nowoczesnej administracji. Rozumie,
jaka zachodzi różnica między procesami
decyzyjnymi podejmowanymi w ramach
klasycznego rządzenia i zarządzania a
współzarządzania podejmowanego ze strony
obywateli.

U_01 Student potrafi w oparciu o źródła
przygotować wypowiedź ustną i pracę
pisemną dotyczącą zarządzania
publicznego

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do
przygotowania prostego planu działań
o charakterze organizacyjnym,
dotyczącego sfery publicznej.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin końcowy, prezentacja projektu grupowego (multimedia); (W_01, W_02, U_01, K_01)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne, prezentacje projektu

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

40% ocena z prezentacji 60% - ocena z projektu grupowego

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1.
2.
3.

Hausner J., Jessop B., Mazur S., red. Governance. Wybór tekstów klasycznych. Warszawa Scholar 2016.
Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd. 2, Warszawa 2016;
Siemiński M. (red.), Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach, Wyd. UW-M, Olsztyn 2015.

Literatura uzupełniająca:
1.

Mańkowska N., Organizacja publiczna w społeczeństwie informacyjnym – wybrane aspekty, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
2014, nr 366, s. 317-325.

2.
3.
4.
5.
6.

Wójcik-Karpacz A., Zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych: substytucja i komplementarność, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” 2014, nr 366, s. 630-641.
Podobas I., Swacha P., 1 % of income tax for non-profit organizations in Poland, „Kultura i Edukacja” 2011, nr nr 6, s. 172-193.
Itrich-Drabarek J., Mroczka K., Samorządowa służba cywilna w Polsce – fakty i mity w świetle wyników badań, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 4 (34).
Novikova K., Izomorfizm: imitacja jako źródło zmiany instytucjonalnej. W: W. Brzęk, S. Ćmiel, K. Novikova, red. „Funkcjonowanie administracji publicznej historia i stan obecny”. Józefów 2013, s.105-115.
Novikova K., Where does the Social Network Capital End and Informal Corrupting Connections Begin? Post-Soviet Practices in the Internet Era. In: Burdziej
S., Szalacha J., eds. “Conflict of Interests in Central and Eastern Europe”. Seria „Zakulisowe studia społeczne”. Zysk S-ka 2011, s. 145-164

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1.4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student

wie,

na

czym

polega

różnica

między panowaniem,

rządzeniem, zarzadzaniem a współrządzeniem i współzarządzaniem.
W_02

Student zna zasadnicze kierunki rozwoju nowoczesnej administracji.

KS_W01/ P6S_WG

2

KS_W08/P6S_WK

3

KS_U07/ P6S_UK

2

KS_S04/P6S_KO

3

Rozumie, jaka zachodzi różnica między procesami decyzyjnymi
podejmowanymi w ramach klasycznego rządzenia i zarządzania a
współzarządzania podejmowanego ze strony obywateli.
U_01

Student potrafi w oparciu o źródła przygotować wypowiedź ustną i
pracę pisemną dotyczącą zarządzania publicznego

K_01

Student jest gotów do przygotowania prostego planu działań o
charakterze organizacyjnym, dotyczącego sfery publicznej.

Nazwa zajęć:

Socjologia władzy i polityki

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Sociology of power and politics

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

3

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-48

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele: Głównym celem kursu jest przekazanie wiedzy opisującej fenomen polityki i władzy oraz podstawowe kategorie
pojęciowe, tendencje eksplanacyjne i kierunki badań współczesnej socjologii polityki. Jego celem jest także przygotowanie
studentów do samodzielnych analiz zachowań politycznych obywateli systemów demokratycznych oraz zachowań zbiorowych
aktorów politycznych funkcjonujących we współczesnych demokracjach.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Opis zajęć: Wprowadzenie słuchaczy w problematykę teorii polityki oraz klasycznych i współczesnych koncepcji socjologicznych
dotyczących tej sfery życia publicznego ma umożliwić im rozumienie i prowadzenie analiz zachowań politycznych współczesnych
społeczeństw, w tym społeczeństwa polskiego.
Tematyka poszczególnych wykładów koncentrować się będzie wokół
następujących kwestii: Koncepcje polityki. Metafory polityki. W stronę przedmiotu i problematyki badawczej socjologii polityki;
Władza i panowanie, legitymizacja władzy; Władza demokratyczna; Autorytaryzm i totalitaryzm – w świetle badań socjologii
polityki; Elity polityczne. Klasyczne i współczesne teorie elit; Transformacja systemowa; Zbiorowi aktorzy życia politycznego:
partie polityczne; ruchy społeczne i grupy interesu; Typologie ruchów politycznych i ich dynamika; Ewolucja modelu partii
politycznych i „partie ponadnarodowe”; Przywództwo polityczne; Reprezentacja i partycypacja polityczna; Zachowania wyborcze;
Kultura polityczna
a)

wykład; liczba godzin 15

b)

ćwiczenia; liczba godzin 15

Metody dydaktyczne:

Wykład; analiza i interpretacja tekstów źródłowych; analiza i interpretacja wyników badań.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wstęp do socjologii. Zakłada się, że studenci mają podstawową umiejętność rozumienia i stosowania pojęć używanych w
ramach analiz procesów społecznych.

Wiedza:

Efekty uczenia się:

W_01 student zna podstawowe terminy i
pojęcia stosowane w socjologii polityki takie
jak: polityka, władza, legitymizacja władzy,
transformacja systemowa
W_02 student ma ogólną wiedzę o
procesach
wymiany/reprodukcji
elit
politycznych w Polsce

Kompetencje:
Umiejętności:
U_01 student w oparciu o źródła
danych
zastanych
dotyczących
zachowań
wyborczych
potrafi
przygotować wypowiedź ustną
U_02 student potrafi brać udział w
debacie dotyczącej demokracji

K_01
student
jest
gotów
do
systematycznego
aktualizowania
swojej wiedzy z zakresu socjologii
polityki
K_02 Student jest gotów do
współdziałania w zespole w celu
przygotowania prezentacji z zakresu
socjologii władzy i polityki

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Prace pisemne studentów (W_01, W_02, K_01); wykaz aktywności na ćwiczeniach oraz prezentacje multimedialne

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Egzamin pisemny, zaliczenie pisemne ćwiczeń lub prezentacje multimedialne, wykaz aktywności na zajęciach

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Egzamin pisemny 50%; zaliczenie pisemne ćwiczeń 20%; prezentacja multimedialna 15%; aktywność na zajęciach 15%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

(U_01)

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1) Szczupaczyński J., Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995, (wybrane teksty
źródłowe)
2) Szczupaczyński J., Władza i społeczeństwo 2. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998, (wybrane teksty
źródłowe)
3) Wiatr J.J., Socjologia polityki, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
4) Swacha P., Społeczno-demograficzny obraz polskich eurodeputowanych siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Europejski” 2013, nr 3, s. 28-48.

5) Ziółkowski J., Autorytaryzm i totalitaryzm – w świetle badań socjologii polityki, [w:] Studia i szkice z socjologii polityki, red. M. Chałubiński i J. Szczupaczyński,
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013 (wybrane teksty)
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

student zna podstawowe terminy i pojęcia stosowane

KS_W01/P6S_WG

2

KS_W11/P6S_WK

3

KS_U07/P6S_UK

2

KS_U09/P6S_UK

2

KS_S05/P6S_KR

3

KS_S03/P6S_KO

1

w socjologii polityki takie jak: polityka, władza,
legitymizacja władzy, transformacja systemowa
W_02

student

ma

ogólną

wiedzę

o

procesach

wymiany/reprodukcji elit politycznych w Polsce
U_01

student

w

oparciu

dotyczących

o

źródła

zachowań

danych

wyborczych

zastanych
potrafi

przygotować wypowiedź ustną
U_02

student potrafi

brać udział w debacie dotyczącej

demokracji
K_01

student jest gotów do systematycznego
aktualizowania swojej wiedzy z zakresu socjologii
polityki

K_02

student jest gotów do współdziałania w zespole w
celu przygotowania prezentacji z zakresu socjologii
władzy i polityki

Nazwa zajęć:

Zaufanie społeczne i polityczne

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Social and Political Trust

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
 kierunkowe

 obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 LUB 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-59

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenie i cele:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zaufania społecznego i politycznego

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
W trakcie zajęć przedstawione zostaną studentom rodzaje, funkcje, bariery i cechy zaufania w życiu społecznym. Szczególna
uwaga zostanie poświęcona znaczeniu zaufania społecznego i politycznego w ramach ogólnej wiedzy o rodzajach więzi
społecznych i rządzących nimi prawidłowościach
a)

Ćwiczenia; liczba godzin 15h;

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

dyskusje; ćwiczenia praktyczne; praca nad projektem

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Wiedza:
W_01 Student rozumie znaczenie zaufania
społecznego i politycznego w ramach ogólnej
wiedzy o rodzajach więzi społecznych i
rządzących nimi prawidłowościach

Umiejętności:
U_01 Student potrafi wykorzystać
teoretyczną wiedzę z zakresu zaufania
społecznego i politycznego do analizy
i interpretacji zjawisk i procesów
społecznych

Efekty uczenia się:

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)

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007

Literatura uzupełniająca:
1)
2)
3)

UWAGI

Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 2007.
Hardin R., Zaufanie. Sic, Warszawa: 2009.
Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do uznania
znaczenia wiedzy w zakresie zaufania
społecznego i politycznego
w rozwiązywaniu problemów
społecznych

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0.8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

U_01

K_01

Student rozumie znaczenie zaufania społecznego i
politycznego w ramach ogólnej wiedzy o rodzajach
więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach
Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z
zakresu zaufania społecznego i politycznego do
analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych
Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w
zakresie zaufania społecznego i politycznego w
rozwiązywaniu problemów społecznych

KS_W09/P6S_WK

3

KS_U02/P6S_UW

2

KS_S02/ P6S_KK

2

Kompetencje obywatelskie

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Civic competence

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

WNH-S1-S-03Z-50

Numer katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele 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.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Opis zajęć:
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.
Ćwiczenia audytoryjne;

liczba godzin 15;

Dyskusja, praca w grupach, konsultacje, projekt wdrożeniowy

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

Wiedza:

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

Kompetencje:

W_01Student zna prawa obywatelskie oraz

U_01 Student potrafi wskazać mocne i

K_01 Student potrafi w oparciu o

możliwe

słabe

posiadaną wiedzę i źródła danych

formy

aktywizacji

obywatelskiej

strony

współpracy

między

(jednostkowej i grupowej). Rozumie na czym

obywatelami i przedstawicielami władzy

przygotować

polega partycypacja w życiu publicznym i w

różnego

służący

jaki sposób można aktywnie uczestniczyć w

zaproponować rozwiązania mogące tę

obywatelskich

życiu

współpracę usprawnić

określonym obszarze terytorialnym

wspólnoty lokalnej

oraz w

społeczeństwie

całym

szczebla,

a

także

projekt

wdrożeniowy

rozwojowi

kompetencji

mieszkańców

na

U_02 Student, korzystając z różnych

K_02 Student w oparciu o posiadaną

źródeł,

i

wiedzę jest gotów do aktywnego

rozwijać umiejętności profesjonalne i

uczestnictwa w życiu publicznym oraz

kompetencje

zaangażowania

potrafi

inspirowaniu

gromadzić
organizacyjne

i

kierowaniu

wiedzę

służące
społeczną

w

działalność

na

rzecz lokalnej społeczności

aktywnością innych osób

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Literatura podstawowa:

Ocena pracy własnej studenta w trakcie zajęć, wynik kolokwium zaliczeniowego w trakcie semestru oraz ocena
przygotowywanego w grupie projektu wdrożeniowego
Rezultaty samodzielnej pracy studentów w ramach kolokwium oraz grupowej w ramach przygotowywanego projektu
przechowywane w formie papierowej
1.
2.
3.

wynik kolokwium realizowanego w formie testu pisemnego (45%),
ocena przygotowanego projektu wdrożeniowego (45%).
aktywność na zajęciach – tj, ocena wykonywanych zadań w trakcie ćwiczeń – indywidualnych i grupowych (10%)

Sala dydaktyczna

1. R. Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce, Wyd. SGGW, Warszawa 2018.
2. J. Raciborski (red.), Praktyki obywatelskie Polaków, Wyd. IFiS, Warszawa 2010.
3. E. Bacia (red.), Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce, IBE, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca:
1. A. Kościański, W. Misztal (red.), Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką, IFiS PAN, Warszawa 2008.
2. J. Schmidt, Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012.
3. M. Rymsza, Edukacja obywatelska w systemie demokratycznym. Trzeci sektor nr 17/2009, s. 2-13.
4. A. Łada, Kształcenie obywatelskie w Polsce. Rola organizacji pozarządowych. Trzeci sektor nr 17/2009, s. 8-14.
5. W. Bokaiłło, K. Dzubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wyd. UWr, Wrocław 2001.
UWAGI:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna prawa obywatelskie oraz możliwe formy aktywizacji
obywatelskiej (jednostkowej i grupowej). Rozumie na czym polega

KS_W07/P6S_WG

1

KS_U02/P6S_UW

2

KS_U13/P6S_UU

1

KS_S04/P6S_KO

3

KS_S03/P6S_KO

3

partycypacja w życiu publicznym i w jaki sposób można aktywnie
uczestniczyć w życiu wspólnoty lokalnej oraz w całym społeczeństwie
U_01

Student potrafi wskazać mocne i słabe strony współpracy między
obywatelami i przedstawicielami władzy różnego szczebla, a także
zaproponować rozwiązania mogące tę współpracę usprawnić

U_02

Student, korzystając z różnych źródeł, potrafi gromadzić wiedzę i
rozwijać umiejętności profesjonalne i kompetencje organizacyjne
służące inspirowaniu i kierowaniu społeczną aktywnością innych osób

K_01

K_02

Student potrafi w oparciu o posiadaną wiedzę i źródła danych
przygotować projekt wdrożeniowy służący rozwojowi kompetencji
obywatelskich mieszkańców na określonym obszarze terytorialnym
Student w oparciu o posiadaną wiedzę jest gotów do aktywnego
uczestnictwa w życiu publicznym oraz zaangażowania w działalność
na rzecz lokalnej społeczności

Nazwa zajęć:

Socjologia ryzyka

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Sociology of risk

Zajęcia dla kierunku studiów:

socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

2

Poziom studiów: studia I stopnia

Status zajęć:

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-51

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Wykład wchodzi w skład modułu Bezpieczeństwo, ryzyko, zaufanie. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z
problematyką ryzyka. Ryzyko jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Towarzyszy nam w codziennych
sytuacjach (styl życia, zdrowie, środki komunikacji) i życiowych wyborach: szkoły, zawodu, partnera. Podjęcie
ryzyka oznacza zarówno możliwość osiągnięcia sukcesu, jak i poniesienia porażki. Przemiany zachodzące we
współczesnym społeczeństwie i postęp naukowo-technologiczny sprawiają, że jednymi z najbardziej pożądanych
dziś kompetencji społecznych stają się: umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka, komunikowania o nim i
skutecznego redukowania go.
Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
Ryzyko we współczesnym społeczeństwie: potoczne i naukowe definicje ryzyka, historia refleksji nad ryzykiem.
Teorie i koncepcje ryzyka: kulturowa koncepcja ryzyka Mary Douglas, refleksyjna modernizacja, indywidualizacja
i kosmopolityzm - społeczeństwo ryzyka Ulricha Becka, ryzyko i rządzenie Michela Foucaulta, teoria ryzyka
Niklasa Luhmanna, koncepcje Scotta Lasha i Anthony’ego Giddensa.
Ryzyko: technologia i natura
Dyskurs społeczeństwa ryzyka: kultura i polityka strachu Franka Furediego, demokratyzacja ryzyka, ryzyko i
zaufanie
Ryzyko a media: percepcja ryzyka, komunikacja ryzyka, komercjalizacja ryzyka, ryzyko i styl życia
Ryzyko: wiedza i niepewność (niepewność wiedzy, rola nauki w społeczeństwie ryzyka, wiedza jako
zabezpieczenie, społeczne rozumienie nauki, zmierzch wiedzy eksperckiej)

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykład, liczba godzin 30

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Wiedza:
W_01

Efekty uczenia się:

student

zna

główne

podejścia

Umiejętności:

Kompetencje:

teoretyczne w socjologii na temat ryzyka

U_01 student potrafi poprawnie ocenić

K_01 student jest gotów do uznania

W_02 Student zna kluczowe koncepcje

najważniejsze aspekty ryzyka w życiu

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu

dotyczące

społecznym.

problemów społecznych

sposobów

przeciwdziałania

ryzyku lub minimalizowania jego skutków.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Kolokwium (W_01, W_02, U_01, K_01)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Wyniki kolokwium

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Wyniki kolokwium 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1.
2.

Stobińska Katarzyna, Kampka Franciszek, Połeć Wojciech (red.), Ryzyko – między kulturą strachu a kalkulowaną niepewnością, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
2011.
Adams John, Risk, Routledge, London-New York 2009.

3.
Arnoldi Jakob, Ryzyko, Sic!, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Beck Ulrich, Anthony Giddens, Scott Lash, Modernizacja refleksyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Bernstein Peter L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, przeł. T. Baszniak, P. Borzęcki, WIG-Press, Warszawa 1997.
Douglas Mary, Aaron Wildavsky, Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Enviromental Dangers, University of California Press, Berkeley
1982.
Krzychała Sławomir, Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we
Wrocławiu, Wrocław 2007.
Luhmann Niklas, Risk. A Sociological Theory, Aldine Transaction, New Brunswick-London 2008.
Lupton Deborah, Risk, Routledge, London –New York 2009.
Makarowski Ryszard, Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna główne podejścia teoretyczne w
socjologii na temat ryzyka

KS_W07/P6S_WG

2

W_02

Student zna kluczowe koncepcje dotyczące sposobów
przeciwdziałania ryzyku lub minimalizowania jego
skutków.
Student potrafi poprawnie ocenić najważniejsze
aspekty ryzyka w życiu społecznym.

KS_W11/P6S_WK

2

KS_U03/P6S_UW

3

Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów społecznych

KS_S02/P6S_KK

2

U_01

K_01

Nazwa zajęć:

Problemy społeczne i strategie ich rozwiązywania

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Social Problems and Social Problem-Solving Strategies

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

3

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-52

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele zajęć:
Celem przedmiotu jest wprowadzenie Studentów w podstawowe zagadnienia socjologii problemów społecznych. Zakłada się, że
w wyniku aktywnego uczestnictwa w kursie, studenci dysponując podstawową wiedzą z zakresu socjologii, wykorzystując
kategorie socjologiczne, procedury badawcze oraz literaturę będą potrafili dostrzec oraz dokonać analizy i interpretacji różnych
problemów współczesnego społeczeństwa polskiego.
Opis zajęć:
Celem przedmiotu jest wprowadzenie Studentów w podstawowe zagadnienia socjologii problemów społecznych – od kwestii

Założenia, cele i opis zajęć:

ogólnych do bardziej szczegółowych, omówionych na wybranych przykładach, a w tym: definicja problemu społecznego, problem
społeczny a problem socjalny, kształtowanie się i rozwój stanowisk teoretycznych w socjologii problemów społecznych, pojęcie
profilaktyki, państwowa pomoc społeczna – sposoby radzenia sobie przez współczesne państwa z problemami społecznymi
(ubóstwo, alkoholizm, przemoc, przestępczość; budowanie przestrzeni międzykulturowej, dewiacja samotnicza – samobójstwa,
uzależnienia od elektronicznych środków przekazu, hazard, mobbing), miasto jako splot problemów społecznych,

problemy

populacji specjalnych, znaczenie socjologii w rozwiązywaniu problemów społecznych.

wykłady

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

– 15 godzin

ćwiczenia – 15 godzin
wykład z prezentacją multimedialną; ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, praca w grupach, dyskusja,

Metody dydaktyczne:

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

hospitacje.
Wymagania formalne:
Wstęp do socjologii, Współczesne teorie socjologiczne, Klasyczne teorie socjologiczne, Współczesne społeczeństwo polskie dynamika zmian, Metody badań jakościowych, Metody badań ilościowych.
Założenia wstępne:
Studenci dysponując podstawową wiedzą z zakresu socjologii, wykorzystując kategorie socjologiczne, procedury badawcze oraz
literaturę potrafią dostrzec oraz dokonać analizy i interpretacji różnych problemów współczesnego społeczeństwa polskiego.

Wiedza:
W_01 Student ma podstawową,
uporządkowaną wiedzę o różnych
subdyscyplinach w socjologii, obejmującą

Efekty uczenia się:

podstawowe pojęcia, metody i koncepcje
W_02 Student ma ogólną wiedzę o
współczesnych koncepcjach socjologicznych
podejmujących problematykę struktur i
instytucji społecznych

Umiejętności:
U_01 Student potrafi wykorzystać
teoretyczną wiedzę z dziedziny
socjologii do analizy i interpretacji
zjawisk i procesów społecznych
U_02 Student potrafi samodzielnie,
korzystając z różnych źródeł, zdobywać
wiedzę i rozwijać umiejętności

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do uznania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów społecznych
K_02 Student jest gotów do
współdziałania w zespole i
przyjmowania różnych ról
społecznych

profesjonalne

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

egzamin pisemny, kolokwium, projekt, obserwacja w trakcie zajęć.

1. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną.

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

2. 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 egzaminu pisemnego – wykłady (40%), ocena z ćwiczeń (60%).
sala dydaktyczna, spotkania z przedstawicielami wybranych instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych

Miejsce realizacji zajęć:

w ich siedzibach

Literatura podstawowa:
Czekaj Krzysztof, Zawartka-Czekaj M., Problemy społeczne, mapy badawcze, planowanie społeczne – perspektywa smart city, „Studia
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 243/2015, s. 34-49.
2)
Bartoszek Adam, Czekaj Krzysztof, Faliszek Krystyna, Niesporek Andrzej, Trawkowska Dobroniega, Instytucje wsparcia a monitoring
problemów społecznych w Katowicach – księga dobrych praktyk, Urząd Miasta Katowice, Katowice 2012 (wybrane fragmenty).
3)
Frysztacki Krzysztof, Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
4)
Kotlarska-Michalska Anna, Zasady budowy strategii rozwiązywania problemów społecznych, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Pomoc
społeczna-praca socjalna. Teoria i praktyka, t. 1, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2003.
5)
Wyleżałek Joanna, Mobbing uczelniany jako problem społeczny. Specyfika, uwarunkowania organizacyjne oraz konsekwencje przemocy w
miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012 (wybrane fragmenty).
6)
Komunikaty CBOS (lata 2010-2019) dotyczące omawianej problematyki; https://www.cbos.pl
7)
Publikacje GUS (lata 2010-2019) dotyczące omawianej problematyki; http://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/
Literatura uzupełniająca:
1)

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Auleytner Julian, Polityka społeczna, czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP,
Warszawa 2002.
Auleytner Julian, Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2004.
Bartoszek Adam, Czekaj Krzysztof, Aktywizacja kapitału ludzkiego – dylematy teorii a praktyka małych i średnich miast, GWSH,
Katowice 2010.
Firlit-Fesnak Grażyna, Szylko-Skoczny Małgorzata, (red.), Polityka społeczna, wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa 2018.
Herudzińska Małgorzata H., „Wolność kontrolowana" w świadomości społecznej. Rodzina w procesie probacji? [w:] Teresa Sołtysiak,
Monika Gołembowska (red.), Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? : Ale jak? Wydawnictwo Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 259-274.
Kornblum William, Julian Joseph in collaboration with Smith Carolyn D., Social Problems, fourteenth edition, 2012,
http://www.arabgeographers.net/up/uploads/14241373011.pdf [dostęp: 5.02.2019].
Miś Lucjan, Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
Diagnoza i monitoring wybranych problemów społecznych w województwie śląskim – edycja 2016, Katowice 2016; https://ropskatowice.pl/wp-content/uploads/2015/05/Problemy_spoleczne_2016.pdf [dostęp: 5.02.2019].
Ritzer George (ed.), Handbook of Social Problems: A Comparative International Perspective, SAGE Publications, Inc., 2004.

UWAGI:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

W_02

U_01

U_02
K_01
K_02

Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych
subdyscyplinach w socjologii, obejmującą podstawowe
pojęcia, metody i koncepcje
Student ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach
socjologicznych podejmujących problematykę struktur i
instytucji społecznych
Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny
socjologii do analizy i interpretacji zjawisk i procesów
społecznych
Student potrafi samodzielnie, korzystając z różnych źródeł,
zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne
Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów społecznych
Student jest gotów do współdziałania w zespole i
przyjmowania różnych ról społecznych

KS_W07/P6S_WG

3

KS_W05/P6S_WG

2

KS_U02/P6S_UW

3

KS_U13/P6S_UU

2

KS_S02/P6S_KK

3

KS_SW03/P6S_KO

2

Negocjacje i dialog społeczny

Nazwa zajęć:
Nazwa zajęć w j. angielskim:

Negotiations and social dialogue.

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

ECTS

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-53

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele zajęć:
Celem kursu jest zapoznanie studentów z procesami negocjacji i dialogu społecznego rozumianymi jako ważne elementy
konstruowania oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Opis zajęć:
Interesy, konflikty i sposoby ich rozwiązywania. Istota, funkcje i rola negocjacji oraz dialogu społecznego w życiu społecznym.
Procesy negocjacji i dialogu społecznego jako instytucje demokracji partycypacyjnej i stosunków pracy Aktorzy, style, taktyki i
triki negocjacyjne. Aktorzy i instytucje dialogu społecznego. Dialog społeczny jako czynnik zmiany społecznej i mechanizm
"dobrego rządzenia". Negocjacje i dialog społeczny jako element relacji władzy.
ćwiczenia;

1.
2.
3.
4.
5.

Metody dydaktyczne:

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

liczba godzin

15

analiza tekstów źródłowych
studia przypadków
dyskusja kierowana,
praca zespołowa
konsultacje

-

Kompetencje:
Umiejętności:

Wiedza:
W_01 Student ma ogólną wiedze o rodzajach
więzi

Efekty uczenia się:

społecznych

negocjacji

i

powstających

dialogu

w

toku

społecznego

oraz

rządzących nimi prawidłowościach

K_01 Student jest gotów do krytycznej

U_01 Student potrafi brać udział w

oceny własnej wiedzy z zakresu

negocjacjach i dialogu, przedstawiać

negocjacji i dialogu społecznego;

różne stanowiska i dyskutować o nich;

K_02 Student jest gotów do

U_02 Student potrafi organizować i

współdziałania w zespole i

realizować działania związane z

przyjmowania różnych ról

negocjacjami i dialogiem społecznym

społecznych (np. uczestnika
negocjacji czy dialogu społecznego)

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

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:
Miejsce realizacji zajęć:

1.
2.

ocena znajomości tematyki ćwiczeń = 50%
ocena "wejściówek" i zadań = 25%

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa
1.
2.
3.
4.

A. Zybała (red), Polska w dialogu. Tradycja, zmiany, porównanie, perspektywy, Warszawa 2016
A. Grabowska, Reforma dialogu społecznego w Polsce. Od zawieszenia do nowej formuły trójstronnej debaty, Warszawa 2016
W. Misztal, Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Lublin 2011 (fragmenty)
R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE. Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca
1.
2.
3.
4.
5.

M. Donaldson,, Negocjacje dla bystrzaków, Warszawa 2008
W. Urry, Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 2007
J. Sroka (red), Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, Warszawa 2008
G.Myśliwiec, Techniki i tricki negocjacyjne, EFEKT, Warszawa 2007
G. Nierenberg, Sztuka negocjacji, Warszawa 1997

UWAGI:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_09

Student

ma

ogólną

wiedzę

o

rodzajach

więzi

KS_W09/ P6S_WK

3

społecznych powstających w toku negocjacji i dialogu
społecznego oraz rządzących nimi prawidłowościach
U_09

Student potrafi brać udział w negocjacjach i dialogu,

KS_U09/ P6S_UK

3

przedstawiać różne stanowiska i dyskutować o nich
U_12

Student potrafi organizować i realizować działania

KS_U12/ P6S_UO

3

związane z negocjacjami i dialogiem społecznym
K_01

Student jest gotów do krytycznej oceny własnej

KS_S01/ P6S_KK

3

wiedzy z zakresu negocjacji i dialogu społecznego
K_03

Student jest gotów do współdziałania w zespole i
przyjmowania

różnych

ról

społecznych

uczestnika negocjacji czy dialogu społecznego)

(np.

KS_S03/ P6S_KO

2

Nazwa zajęć:

Współczesne konflikty społeczne i kulturowe

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Contemporary social and cultural conflicts

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-54

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenie i cele:
Kurs wprowadza w problematykę badań dotyczących współczesnych konfliktów społecznych i kulturowych. Celem przedmiotu
jest zapoznanie studentów z rozwijającym się w ostatnich dziesięcioleciach nurtem badań nad konfliktami dotykającymi
współczesnych społeczeństw. Kurs wprowadza główne podejścia teoretyczne dotyczące problematyki oraz pokazuje przykłady
badań empirycznych poświęconych problematyce konfliktów społecznych i kulturowych.

Założenia, cele i opis zajęć:
Opis zajęć:
Teoretyczne konteksty badań nad konfliktami. Konflikty społeczne. Konflikt kulturowe. Konflikty w perspektywie mikrostrukturalnej
i makrostrukturalnej. Ekonomia jako podłoże konfliktu: konflikty klasowe. Religia jako podłoże konfliktów. Etniczność i rasa jako
podłoże konfliktów. Pamięć jako podłoże konfliktów. Środowisko naturalne jako podłoże konfliktów. Gender i inne konflikty
światopoglądowe. Wojna i konflikty międzynarodowe. Konflikty na poziomie globalnym. Konflikty w dobie internetu.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 15

dyskusje; ćwiczenia praktyczne; praca nad projektem

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Umiejętności:
Wiedza:

Efekty uczenia się:

W_01 Student ma ogólną wiedzę o relacjach
między socjologicznymi badaniami nad
konfliktami a badaniami w ramach innych
dziedzin nauk społecznych oraz w obrębie
humanistyki naukowej.

U_01 Student potrafi wykorzystać
teoretyczną wiedzę z zakresu konfliktów
społecznych i kulturowych do analizy i
interpretacji zjawisk i procesów
społecznych.
U_02 Student potrafi brać udział w
debacie – przedstawiać i oceniać różne
opinie i stanowiska oraz dyskutować o
nich.

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

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do uznania
znaczenia wiedzy w zakresie
konfliktów społecznych i kulturowych
w rozwiązywaniu problemów
społecznych.
K_02 Student jest gotów do
aktywnego działania przy
opracowaniu i realizacji projektów
społecznych podejmowanych przez
różne organizacje i instytucje.

Literatura podstawowa:
1.
2.
3.
4.
5.

Budyta-Budzyńska Małgorzata Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. PWN 2013 [dostępne również w ibuk.pl].
Castells Manuel., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 [dostępne również w ibuk.pl].
Coser Lewis A. Funkcje konfliktu społecznego, NOMOS 2009
Curran Daniel J. Renzetti Claire M. Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo Wydawnictwo Naukowe PWN 2005
Dahrendorf Ralf Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym. NOMOS 2012

6.

Konflikty współczesnego świata. Wielkie tematy, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Literatura uzupełniająca:
Kłoskowska, Antonina. 2005. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN., 2005. [dostępne również w ibuk.pl].
Mucha Janusz Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich: PWN 1978
Nijakowski, Lech M. 2008, Polska polityka pamięci : esej socjologiczny, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Połeć Wojciech 2003. Romowie na Słowacji. Marginalizacja i postęp. [aut. książki] Nowicka Ewa. Romowie o sobie i dla siebie. Nowe problemy i nowe działania w
pieciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa : Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2003, strony 127-150.
Siellawa-Kolbowska Ewa i Połeć Wojciech. 2014. O obawach Polaków wobec Rosji. Pamięć przeszłości jako motyw postaw wobec teraźniejszości. Kultura i
Społeczeństwo. 2014, 3, strony 91-111.
1.
2.
3.
4.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0.8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

U_01

Student ma ogólną wiedzę o relacjach między
socjologicznymi badaniami nad konfliktami a
badaniami w ramach innych dziedzin nauk
społecznych oraz w obrębie humanistyki naukowej.
Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z

KS_W02/ P6S_WG

3

KS_U02/P6S_UW

3

KS_U09/P6S_UK

2

KS_S02/P6S_KK

3

KS_S04/P6S_KO

2

zakresu konfliktów społecznych i kulturowych do
analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych.
U_02

Student potrafi brać udział w debacie – przedstawiać
i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o
nich.

K_01

Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w
zakresie konfliktów społecznych i kulturowych w
rozwiązywaniu problemów społecznych

K_02

Student jest gotów do aktywnego działania przy
opracowaniu

i

realizacji

projektów

społecznych

podejmowanych przez różne organizacje i instytucje

Nazwa zajęć:

Społeczeństwo konsumpcyjne

Nazwa zajęć w j. angielskim:

The Consumer Society

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-55

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest dostarczenie Studentom wiedzy z zakresu socjologii konsumpcji, która wzbogaci ich umiejętność
interpretacji rzeczywistości społecznej, umożliwi analizę zjawiska konsumpcjonizmu.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Opis zajęć:
Studentom zostaną przedstawione i omówione następujące zagadnienia: cechy, które charakteryzują społeczeństwo
konsumpcyjne i jego kulturę (z naciskiem na konsumpcjonizm), zmiany – źródła powstania społeczeństwa konsumpcyjnego
(czynniki technologiczne, społeczne, kulturowe; nowe środki konsumpcji), istota konsumpcji, sposoby kształtowania gustów
i potrzeb konsumpcyjnych, trendy i tendencje w zachowaniach konsumentów, konsument jako przedmiot konsumpcji, ciało
jako przedmiot konsumpcji, zmiany w postrzeganiu jednostki-konsumenta w ekonomii (od homo oeconomicus do homo
sociologicus), nowe wynalazki i nowe środki konsumpcji, zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji,
budowanie tożsamości jednostkowej w dobie konsumpcjonizmu.
a)

wykład – 30 godzin

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Wstęp do socjologii, Podstawy ekonomii, Współczesne teorie socjologiczne, Klasyczne teorie socjologiczne,
Współczesne społeczeństwo polskie - dynamika zmian.
Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu socjologii
zdobywając wiedzę o konsumpcji, doskonalą umiejętność interpretacji rzeczywistości społecznej, ze skupieniem
na analizie zjawiska konsumpcjonizmu.

Wiedza:
Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

W_01 Student zna źródła powstania
społeczeństwa konsumpcyjnego
W_02
Student
zna
cechy
społeczeństwa konsumpcyjnego oraz
jego kulturę

Umiejętności:
U_01 Student potrafi przedstawić
sposoby kształtowania gustów i
potrzeb konsumpcyjnych
oraz
tendencje
w
zachowaniach
konsumentów

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do
wskazania
zależności
między
nowymi trendami konsumpcji a
zachowaniami konsumentów

Kolokwium końcowe; obserwacja i ocena w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu; aktywność własna.

1. Treść pytań egzaminacyjnych z oceną.
2. Karta imienna zawierająca oceny aktywności studentów.
1. Ocena z kolokwium – 70%.
3. Ocena aktywności – 30%.
sala dydaktyczna.

Literatura podstawowa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Barber Benjamin, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawskie Wydawnictwo Literackie
"Muza", Warszawa 2008.
Baudrillard Jean, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Sic!, Warszawa 2006.
Burgiel Aleksandra, Społecznie zdeterminowana konsumpcja jako przedmiot badań w ekonomii, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 303/2016, s. 36-51.
Bylok Felicjan, Społecznie odpowiedzialna konsumpcja - refleksja nad kierunkami zmian w konsumpcji, „Marketing i Rynek”, nr 4 (CD)/2018,
s. 99-110.
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 (wybrane rozdziały).
Iwasiński Jakub, Społeczeństwo konsumpcyjne w ujęciu Zygmunta Baumana, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4/2015, s. 3-22.
Komunikaty CBOS (lata 2010-2019) dotyczące omawianej problematyki; https://www.cbos.pl

8)

Publikacje GUS (lata 2010-2019) dotyczące omawianej problematyki; http://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/

Literatura uzupełniająca:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Aldridge Alan, Konsumpcja, Sic!, Warszawa 2006.
Attali Jacques, Krótka historia przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
Barber Benjamin, Dżihad kontra McŚwiat, Muza, Warszawa 1997.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004 (wybrane rozdziały).
Bylok Felicjan, Konsumpcja hedonistyczna a konsumpcja etyczna: czy potrzebna jest społecznie odpowiedzialna konsumpcja?, „Studia i Prace
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 43/3/2016, s. 39-55.
Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, Warszawa 2012.
Mącik Radosław, Mącik Dorota, Style podejmowania decyzji zakupowych konsumenta oraz ich pomiar, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 236/2015.
Wójtewicz Anna, Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie, Wydawnictwo
Naukowe UMK, Toruń 2014

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
W_02

U_01

K_01

Student
zna
źródła
powstania
społeczeństwa
konsumpcyjnego
Student zna cechy społeczeństwa konsumpcyjnego oraz
jego kulturę

KS_W04/P6S_WG

2

KS_W10/P6S_WK

3

Student potrafi przedstawić sposoby kształtowania gustów i
potrzeb konsumpcyjnych oraz tendencje w zachowaniach
konsumentów
Student jest gotów do wskazania zależności między nowymi
trendami konsumpcji a zachowaniami konsumentów

KS_U03/P6S_UW

3

KS_S05/P6S_KR

2

Nazwa zajęć:

Nowe style życia

Nazwa zajęć w j. angielskim:

New Lifestyles

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

3

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

 semestr zimowy
 semestr letni
WNH-S1-S-03Z-56

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele zajęć:

Podczas kursu studenci zapoznają się z socjologicznym zagadnieniem stylu życia - koncepcjami
teoretycznymi i sposobami badania różnych jego wymiarów, takich jak czas wolny czy konsumpcja.
Wiedza teoretyczna zostanie odniesiona do aktualnych badań różnych wymiarów stylu życia w
społeczeństwie polskim. Słuchacze będą mogli doskonalić umiejętność wnioskowania o procesach
przemian kulturowych zachodzących w Polsce na podstawie obserwacji życia codziennego i analizy
wyników badań statystycznych.
Opis zajęć:

Założenia, cele i opis zajęć:

Tematy wykładów i ćwiczeń są ze sobą skoordynowane: podczas ćwiczeń studenci pogłębiają
wiedzę na temat określonego aspektu stylu życia omówionego podczas wykładu
1. Czym jest styl życia?
•
Definicje stylu życia. Koncepcje klasyczne – (Weber, Veblen) i współczesne – (Bourdieu,
Giddens)
•
Różne typologie stylów życia
•
Wymiary stylów życia i ich mierniki
•
Tradycje badań nad stylami życia
2. Styl życia w kontekście badań nad strukturą społeczną
•
Styl życia a struktura społeczna
•
Zawód jako wyznacznik stylu życia
•
Wzory awansu społecznego w różnych grupach społecznych
•
Przemiany struktury społecznej w Polsce a różnicujące się style życia
3. Zdrowy styl życia po polsku
•
Czym jest „zdrowy styl życia”?
•
Moda na „zdrowy styl życia” we współczesnej Polsce na przykładzie analizy wybranych
przykładów (praktyki dbałości o zdrowie, aktywność ruchowa, rekreacja, dieta)
•
Polacy i zdrowy styl życia w świetle badań empirycznych
•
Unikanie używek i moda na szczupłość jako wyraz zdrowego stylu życia
4. Konsumpcja jako wyraz stylu życia
•
Konsumpcja jako wymiar stylu życia. Pojęcia „konsumpcji ostentacyjnej” i „społeczeństwa
konsumpcyjnego”
•
Czy polskie społeczeństwo zmierza w kierunku „społeczeństwa konsumpcyjnego”?
•
Magazyny „lifestylowe” i reklama jako instruktaż w kwestii stylu życia
•
Starsi, biedni, bezdomni, bezrobotni jako wykluczeni z konsumowania. Czym
charakteryzuje się ich styl życia?
5.Sposób spędzania czasu wolnego jako wyraz stylu życia
•
Czas wolny jako kategoria socjologiczna
•
Sposób spędzania czasu wolnego jako wymiar stylu życia (np. preferowany sport i rozrywka
jako wyróżnik przynależności klasowej według P. Bourdieu)
•
Niektóre współczesne rozrywki (gra w golfa, sporty ekstremalne, wizyty w SPA, grillowanie)
jako wyróżniki stylu życia określonych warstw społecznych w Polsce
•
Uczestnictwo w kulturze (koncerty, kino, czytanie książek, oglądanie telewizji) a styl życia
•
Podróżowanie jako wyraz stylu życia
6. Subkultury jako wyraz odmiennych stylów życia
•
Pojęcie i cechy charakterystyczne subkultury
•
Subkultura jako „kontrkultura” - styl życia jako sposób wyróżniania się spośród reszty
społeczeństwa
•
Wspólne wartości, uznane zachowania, język, sposób ubierania, sposób spędzania
wolnego czasu jako wyraz stylu życia wybranych subkultur
•
Kiedy zachowania subkulturowe mogą się upowszechnić? Moda

7. Konsumpcja dóbr kultury jako wyraz stylu życia
•
Pojęcie uczestnictwa w kulturze
•
Czym jest „konsumpcja kulturowa”?
•
Konsumpcja dóbr kultury jako element dystynkcji. Przejawy we współczesnej Polsce

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykład 15h+ ćwiczenia (konwersatorium) 15h

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami dyskusji, dyskusja, rozwiązywanie problemów

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Wiedza:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Umiejętności:

U_01 Student potrafi wyjaśnić pojęcia
W_01 Student ma ogólną wiedzę o
„konsumpcji ostentacyjnej” oraz
różnorodnych wymiarach i miernikach
„społeczeństwa konsumpcyjnego”
stylów życia
U_02 Student potrafi wskazać
W_02 Student ma wiedzę dotyczącą cech
znaczenie magazynów „lifestylowych” i
charakterystycznych subkultur
reklamy w sferze kreowania stylu życia

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do
określenia czym jest „zdrowy styl
życia”
K_02 Student jest gotowy do
przedstawienia
przejawów
konsumpcji dóbr kulturowych jako
elementu dystynkcji

kolokwium pisemne, ocena udziału w dyskusji podczas zajęć, ocena z prezentacji
Wykład: kolokwium pisemne, ćwiczenia: kolokwium pisemne, przygotowanie i wygłoszenie
prezentacji (prezentacja)
Wykład 50%, ćwiczenia 50%
Wykład: zaliczenie kolokwium 100%
Ćwiczenia: 10% - przygotowanie do zajęć (znajomość literatury, udział w dyskusji), 20% - ocena z
prezentacji, 70% - ocena z kolokwium pisemnego.

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1) P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (red.), Kulturowe aspekty struktury społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Wydział
Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu w Białymstoku, Warszawa 2010.
2) P. Gliński, A. Kościański (red)., Socjologia i Siciński: style życia, społeczeństwo obywatelskie, studia nad przyszłością,
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009.
3) H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Jak żyją Polacy?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000.
4) T. Veblen ,Teoria klasy próżniaczej, tłum. Janina Frentzel-Zagórska, Muza, Warszawa 2008.
5) M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. Dorota Lachowska, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011.
6) E. Tarkowska, Zróżnicowanie stylów życia w Polsce: pokolenie i płeć, „Kultura i Społeczeń-stwo”, nr 2, 1985.
Literatura uzupełniająca:
1) M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmuw społeczeństwach ponowoczesnych,tłum.Marta Bucholc, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2008.
2) A. Siciński, Styl życia, kultura, wybór. Szkice, Warszawa 2002.
3) P. Bourdieu, Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006.
4) A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo PWN Warszawa
2001.
5) A. Maj, ‘How is Social Change Communicated by its Participants: Healthy Lifestyle in Poland’, w: Zborník religionistických a
sociologických štúdií, Roč. 7, 1/2017 / [ed. Monika Podkowińska, Mária Kardis]. - Prešov: Prešovská univerzita. Gréckokatolícka
teologická fakulta, 2017.
UWAGI:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Student ma ogólną wiedzę o różnorodnych wymiarach i
miernikach stylów życia
Student ma wiedzę dotyczącą cech charakterystycznych subkultur

KS_W08/P6S_WK

1

KS_W11/P6S_WK

2

KS_U02/P6S_UW

2

KS_U07/P6S_UK

1

K_01

Student potrafi wyjaśnić pojęcia „konsumpcji ostentacyjnej” oraz
„społeczeństwa konsumpcyjnego”
Student potrafi wskazać znaczenie magazynów „lifestylowych” i
reklamy w sferze kreowania stylu życia
Student jest gotów do określenia czym jest „zdrowy styl życia”

KS_S02/P6SKK

1

K_02

Student jest gotowy do przedstawienia przejawów konsumpcji

KS_S03/ P6S_KO

2

W_01
W_02
U_01
U_02

dóbr kulturowych jako elementu dystynkcji

Nazwa zajęć:

Socjologia reklamy

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Sociology of advertising

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-57

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem ćwiczeń jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności rozpoznawania i rozumienia działań
socjotechnicznych (w tym działań perswazyjnych z jednej strony a z drugiej manipulacyjnych) związanych z
przekazem reklamowym. Celem jest też zapoznanie ich ze sposobami skutecznej obrony przed
nachalną/przekłamaną reklamą. Zadaniem ćwiczeń jest także przekazanie studentom umiejętności analizowania
jakości przekazu reklamowego (pod względem treści – perswazyjnych i informacyjnych - oraz pod względem
formy).
Założenia, cele i opis zajęć:
Opis zajęć:
Reklama – społeczne uwarunkowania, społeczne i jednostkowe konsekwencje ulegania ich perswazji. Reklama
handlowa (w tym szczególnie zdrowotna), polityczna, naukowa i społeczna. Reklama komercyjna a reklama
społeczna (podobieństwa i różnice). Kampanie społeczne. Skuteczność kampanii społecznych. Reklama
prasowa, radiowa, telewizyjna, kinowa, internetowa, reklama zewnętrzna itd. Sposoby zwalczania uzależnień od
reklam. Reklama sztuką? Związki reklamy z kulturą, tradycją, obyczajem różnych społeczeństw, narodów świata.
Kodeks Etyki Reklamy. Badania sondażowe odbioru reklam. Nowe zjawiska w sferze reklam – m.in. ich omijanie
w telewizji i blokowanie w sieci. Rozwój reklam w Internecie.
Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

Ćwiczenia; liczba godzin 15 ;

Ćwiczenia interaktywne. Krytyczne analizy wybranych tekstów nt. reklam, rynku reklam, nt. marketingu we wszystkich jego
postaciach. Dyskusje o aktualnych (i historycznych) działaniach reklamowych stosowanych w handlu, w polityce, w biznesie, w
życiu codziennym, itd. Pokazy audiowizualne reklam handlowych, społecznych itp. Dyskusja co do ich siły oddziaływania, jakości,
zawartości elementów perswazyjnych i informacyjnych; co do formy.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Umiejętności:

Efekty uczenia się:

U01 – Student potrafi przedstawić
zagadnienia dotyczące ewolucji reklamy
w
czasach
nowożytnych
oraz
Wiedza:
W01 – Student zna historię reklamy najnowszych trendów występujących na
rynkach reklamowych.
(komercyjnej i społecznej) oraz marketingu.
U02 - Student potrafi zaprojektować
kampanię reklamową (w szczególności
kampanię społeczną) na dowolnie
wybrany aktualny temat (związany z
aktualnymi problemami społecznymi).

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Kolokwium + projekt kampanii społecznej na wybrany temat.

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Praca pisemna (kolokwium) + opis w/w projektu.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Kolokwium 70% + projekt kampanii społecznej 30%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna.

Literatura podstawowa
1.
Budzyński W., Reklama – techniki skutecznej perswazji. Poltext, Warszawa 2002
2.
Wasilewski Piotr, Dwie dekady polskiej reklamy, 1990-2010., Agencja Wasilewski, Kraków 2013
3.
Kozłowska A., Reklama – techniki perswazyjne. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011

Kompetencje:
K01 – Student jest gotów do
formułowania
krytycznych
ocen
kampanii reklamowych, zwłaszcza
kampanii społecznych.

Lektura uzupełniająca:
4.
Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
5.
Barry Pete, Pomysł w reklamie. Idee, strategie i kampanie. PWN, Warszawa 2010
6.
Albin K. Reklama w telewizji. PWN, Warszawa 2002
7.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 Kall T., Reklama. PWE, Warszawa 2000
Komunikaty z badań CBOS i innych ośrodków badania opinii publicznej.
Telewizyjne i radiowe spoty reklamowe (anteny ogólnopolskie, regionalne i lokalne) – video i audio
Reklamy w internecie
Nagradzane reklamy krajowe zagraniczne – video
Zdjęcia reklam zewnętrznych

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna historię reklamy (komercyjnej i społecznej) oraz

KS_W02/P6S_WG

2

KS_U13/P6S_UU

2

KS_U12 /P6S_UO

2

KS_S01/P6S_KK

2

marketingu.

U_01

Student potrafi przedstawić zagadnienia dotyczące ewolucji reklamy
w czasach nowożytnych oraz najnowszych trendów występujących
na rynkach reklamowych.

U_02

Student

potrafi

zaprojektować

kampanię

reklamową

(w

szczególności kampanię społeczną) na dowolnie wybrany aktualny
temat (związany z aktualnymi problemami społecznymi).

K_K01

Student jest gotów do krytycznych ocen kampanii reklamowych,
zwłaszcza kampanii społecznych.

Nazwa zajęć:

Socjologia mody i obyczajów

ECTS

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Sociology of Fashion and Social Customs

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-58

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z socjologicznymi definicjami mody i dostarczenie im pojęć
przydatnych w analizie zjawisk społecznych związanych z modą zachodzących we współczesnym świecie.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Opis zajęć: Tematyka zajęć:
1.Czym jest moda? Moda jako zjawisko społeczne. Podstawowe koncepcje mody w socjologii: Blumer, Veblen, Simmel,
Bourdieu, Featherstone
2.Moda jako system normatywny i mechanizm kontroli społecznej regulujący zachowania jednostek
3. Statusowa funkcja mody – strój (i nie tylko) jako sygnalizujący położenie społeczne, role społeczne, etapy życia jednostek
4. Technologia jako regulator mody wyznaczający sposoby produkcji i kanały upowszechniania mody
5. Moda jako mechanizm uniformizujący i różnicujący społeczeństwa
6. Moda jako system komunikowania
7. Znaczenie mody we współczesnych społeczeństwach konsumpcyjnych
8. Zaliczenie – test pisemny (45 min)

a)

Wykład 15h

Wykład z elementami dyskusji

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Umiejętności:
U_01 Student potrafi wskazać i
Wiedza:
określić technologię jako regulator
W_01 Zna podstawowe koncepcje mody w mody wyznaczający sposób produkcji i
socjologii
kanały upowszechniania mody
W_02 Student zna funkcje mody
U_02 Potrafi wskazać i opisać modę
jako system komunikowania

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Test końcowy (pisemny test jednokrotnego wyboru)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Test końcowy

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Test końcowy 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1)R. Koenig, Potęga i urok mody, Warszawa 1979
2)G. Bokszańska., Ubiór w teatrze życia codziennego, Łódź 2004.
3)M.R. Solomon. , The Psychology of Fashion, Lexington Mass. 1985.
4) P.Bourdieu , Dystynkcja: Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2006.
5)R. Barthes. System mody, Kraków 2005
6) M. Barnard, Fashion Theory. A Reader, London and New York 2007
Literatura uzupełniająca:

Kompetencje:
K_01 Jest gotów do określenia
znaczenia mody we współczesnych
społeczeństwach konsumpcyjnych

1)P. Aries, G. Duby, Historia życia prywatnego, t. 1-5, Wydawnictwo Ossollineum, Wrocław 2005.
2)G. Vigarello, Historia urody, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011.
3) K. Pietrowicz, T.Szlendak, Rozkoszna zaraza: o rządach mody w kulturze konsumpcji, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.
4) T. Veblen ,Teoria klasy próżniaczej, tłum. Janina Frentzel-Zagórska, Muza, War-szawa 2008.
5)M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. Dorota Lachowska, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011.
6) Maj A., Czy moda może łączyć pokolenia? Moda jako narzędzie komunikacji międzypokoleniowej, w: Komunikacja w rodzinie / [red. nauk. Monika
Podkowińska]. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016. - S. 165-177.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Zna podstawowe koncepcje mody w socjologii

KS_W01/P6S_WG

1

W_02

Student zna funkcje mody

KS_W06/P6S_WG

1

Student potrafi wskazać i określić technologię jako regulator
mody wyznaczający sposób produkcji i kanały upowszechniania
mody
Potrafi wskazać i opisać modę jako system komunikowania

KS_U02/P6S_UW

2

KS_U13/P6S_UU

2

Jest gotów do określenia znaczenia mody we współczesnych
społeczeństwach konsumpcyjnych

KS_S05/P6S_KR

2

U_01

U_02
K_01

Nazwa zajęć:

Consumer Society

ECTS

Nazwa zajęć w j. polskim:

Społeczeństwo konsumpcyjne

Zajęcia dla kierunku studiów:

Sociology

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-59

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
The aim of the course is to familiarize students with the concept of consumer society and the ways it can be used
to analyse and interpret a variety of phenomena related to consumption in the contemporary world.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Topics discussed during the course:
1. The Concept of Consumer Society
2. The Conspicious Consumption
3. Consumption as the New Religion
4. The Aesthetic Sense of Distinction
5. The Free Market Economy and its Critique
6. Consumption and Inequality
7. Consumerism and Mass Media
8. Fashioning Consumption
9. Commodity as a Sign
10. The Human Body in Consumer Culture
11. Free Time and Leisure in the Consumer Society
12. The Process of Commodification and its New Faces
13. The Global Patterns of Consumption
14. The Contemporary Critique of Consumer Society
15. Test and Course Evaluation

Lectures, 30 h

Lecture, problem solving, discussion

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

W_01 Student knows the basic terms
U_01 Can use the theoretical
and concepts used in sociology and the
knowledge in the field of sociology
most important sociological theories
to analyze and interpret social
phenomena and processes
W_02 Student has general knowledge
about classical sociological concepts
U_02 Student can communicate in
addressing the issues of social
a foreign language at B2 level
structures and institutions

K_01 Student
systematically
knowledge

is ready to
update
his

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Final test (written) veryfiyng students’ understanding of basic notions introduced during lectures

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Final test

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Final test 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Lecture hall

Obligatory and supportive materials:
Obligatory literature:
1) J. Baudrillard. The Consumer Society: Myths and Structures, Sage Publications 2017.
2) P.Bourdieu , Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Harvard University Press 1984.
3)J. Rifkin, The End of Work: The Decline of the Global Labour Force and the Dawn of the Post-Marked Era, P.G. Putnam and Sons, New York,
1996.
4) J. Schor, D.B. Holt, The Consumer Society Reader, The New Press, New York 2000.
Supportive literature:
1)T..Veblen, The Theory of the Leisure Class, MacMillan, New York, 1994.
2) M. Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge, London and New York 2001.
3) Campbell Colin, The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Blackwell Publishers, Oxford 1987
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
W_02
U_01
U_02

Student knows the basic terms and concepts used in
sociology and the most important sociological theories
Student has general knowledge about classical sociological
concepts addressing the issues of social structures and
institutions
Can use the theoretical knowledge in the field of sociology to
analyse and interpret social phenomena and processes
Student can communicate in a foreign language at B2 level

KS_W01/P6S_WG
KS_W06/P6S_WG
KS_U02/P6S_UW
KS_U13/P6SUK

Student is ready to systematically update his knowledge

K_01

1
1
2
2
2

KS_S05/P6S_KR

Nazwa zajęć:

New Lifestyles

Nazwa zajęć w j. polskim:

Nowe style życia

Zajęcia dla kierunku studiów:

ECTS

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

3

Status zajęć:

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

 semestr zimowy
x semestr letni
WNH-S1-S-03Z-60

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

During the course, students will learn about the sociological issue of the lifestyle - theoretical
concepts and methods of studying its various dimensions, such as free time or consumption.
Theoretical knowledge will be referred to current studies of various dimensions of lifestyle in the
Polish society. The students will improve their ability to draw conclusions about the processes of
cultural changes taking place in Poland based on observation of everyday life and analysis of
statistical survey results.
The topics of lectures and exercises are coordinated with each other: during the classes, students
deepen their knowledge about a specific aspect of the lifestyle discussed during the lecture
1.

2.

3.

4.
Założenia, cele i opis zajęć:

5.

6.

7.

8.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

What is a lifestyle?• Definitions of lifestyle. Classic concepts - (Weber, Veblen) and
contemporary - (Bourdieu, Giddens)• Different typologies of lifestyles• Dimensions of
lifestyle and their measures• Traditions of research on lifestyles
Lifestyle in the context of research on social structure• Lifestyle and social structure•
Occupation as a determinant of lifestyle• Patterns of social advancement in various social
groups• Transformation of social structure in Poland and diversifying lifestyles
A healthy lifestyle in Poland: Fashion for a "healthy lifestyle" in contemporary Poland based
on the analysis of selected examples (practices of caring for health, physical activity,
recreation, diet)• Poles and a healthy lifestyle in the light of empirical research•
Consumption as an expression of lifestyle, The concepts of "conspicious consumption" and
"consumer society"• Is Polish society moving towards the "consumer society"? • 'lifestyle'
magazines and advertising as a lifestyle instruction• The elderly, the poor, the homeless,
the unemployed as excluded from consumption. What characterizes their lifestyles?
A way of spending free time as an expression of lifestyle• Free time as a sociological
category• The way of spending free time as a dimension of lifestyle (eg. preferred sport and
entertainment as a distinguishing feature of class affiliation according to P. Bourdieu)• Some
modern entertainment ( playing golf, extreme sports, visits to the SPA, grilling) as
distinguishing the lifestyle of certain social strata in Poland• Participation in culture
(concerts, cinema, reading books, watching TV) and lifestyle• Traveling as a way of
expressing a lifestyle
Subcultures as an expression of different lifestyles • The concept and characteristics of a
subculture• Subculture as a "counter-culture" - lifestyle as a way to stand out from the rest
of society• Common values, recognized behaviors, language, way of dressing, way of
spending free time as an expression of the lifestyle of selected subcultures• When can
subcultural behaviors become widespread? Fashion
Consumption of cultural goods as an expression of a lifestyle• The concept of participation
in culture• What is "cultural consumption"?• Consumption of cultural goods as an element of
distinction. Appearances in contemporary Poland
Course evaluation (45 min)

15h lecture, 15h seminar

Metody dydaktyczne:

Lecture, problem solving, discussion

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Student has general knowledge
about

social

structures

and

institutions, about norms and rules
being the basis of their functioning,

Efekty uczenia się:

Is ready to recognize the
Is able to use the theoretical
about relations between structures knowledge in the field of importance of knowledge in
sociology to analyze and solving social problems
and social institutions
interpret social phenomena and
processes
Student has general knowledge
Is ready to cooperate in a
Student is able to communicate
about the processes of changes in
team and take on different
in English at B2 level
social structures and institutions,
social roles
the

causes,

course

and

implications of these changes

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

written assessment, assessment of participation in the discussion during classes, evaluation of the
presentation

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Written assessment, presentation
Lecture 50%, exercises 50%

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Lecture: passing the test 100%, Exercises: 10% - preparation for classes (knowledge of literature,
participation in the discussion), 20% - evaluation of the presentation, 70% - mark of written
test/assessment

Miejsce realizacji zajęć:

Lecture room
23)

Obligatory and supportive materials :
Obligatory literature:

1) C. Campbell, The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Blackwell Publishers, Oxford 1987
2) P.Bourdieu , Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Harvard University Press 1984.
3) R. Barthes, The Fashion System, University of California Press, 1994.
4) A: Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Stanford University Press1991.

Supportive literature:
1)T.Veblen, The Theory of the Leisure Class, MacMillan, New York, 1994.
2) M. Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge, London and New York 2001.
3). Maj A, Changing Eating Habits and Self-Reflexivity: A Polish Example, w: “Communication education culture” / ed. by Monika
Podkowińska. - Presov: University of Presov PRO COMMUNIO, 2018..
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

KS_W03

1

Student has general knowledge about the processes

KS_W08

1

of changes in social structures and institutions, the

KS_W11

1

Student

has

general

knowledge

about

social

structures and institutions, about norms and rules
being the basis of their functioning, about relations
between structures and social institutions
W_02

causes, course and implications of these changes
U_01

Is able to use the theoretical knowledge in the field of
sociology to analyze and interpret social phenomena
and processes

KS_U02

2

U_02

Student is able to communicate in English at B2 level

KS_U07

1

K_01

Is ready to recognize the importance of knowledge in

KS_S02

1

KS_S03

2

solving social problems

K_02

Is ready to cooperate in a team and take on different
social roles

Nazwa zajęć:

Sociology of Advertising

Nazwa zajęć w j. polskim:

Socjologia reklamy

Zajęcia dla kierunku studiów:

Sociology

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-61

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
The aim of the course is to provide students with knowledge and skills useful in recognizing and understanding
actions of social engineering (including persuasive and manipulative actions) used in advertising messages . The
goal is also to familiarize them with the methods of effective defense against intrusive / distorted advertising and
to develop the ability of analysing the quality of the advertising message (in terms of content - persuasive and
informative content - and in terms of form).
Założenia, cele i opis zajęć:

Advertising - social conditions, individual and social consequences of getting influenced. Commercial advertising
(particularly health advertising, political, scientific and social advertising). Commercial advertising and social
advertising (similarities and differences). Social advertising campaigns and their effectiveness. Press, radio,
television, cinema, internet advertising, outdoor advertising, etc. Methods of combating addiction to advertising.
Codex of Advertising Ethics. Survey research on social reception of advertising. New phenomena in the sphere of
advertising - including their omission on television and blocking in the Internet. The development of online
advertising.
Lectures15h + Seminars, 15h

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Discussions on current (and historical) advertising activities used in trade, in politics, in business, in everyday life,
etc. Audiovisual displays of commercial, social advertising, etc. Discussion of their impact, quality,form, content of
persuasive and informational elements.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Familiarity with techniques of exerting influence.

Efekty uczenia się:

U_01 Student is able to present
issues regarding the evolution of
advertising in modern times and the
latest trends in advertising markets.
W_01 The student knows the history of U_02The student is able to design
advertising (commercial and social) and an advertising campaign (in
marketing.
particular a social campaign) on
any chosen current topic (related to
current social problems).
U_03Student can communicate in a
foreign language at B2 level

K_1 Student is ready to
systematically
update
his
knowledge
K_2 Student is ready to critically
evaluate advertising campaigns,
especially social campaigns.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Final test/essay+ a project of advertising campaign on a chosen subject

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Final test/essay+ written description of an advertising campaign project

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Final test/essay (70%)+ advertising campaign project (30%)

Miejsce realizacji zajęć:

Lecture hall

Obligatory and supportive materials:
Obligatory literature:

1) R. M. Perloff, The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the Twenty-First Century, 4th Edition, Taylor and Francis 2010.
2) J. Scott Armstrong, Persuasive Advertising:Evidence-based Principles, Palgrave, Macmillan 2010.
3) W. Leiss, S. Kline, S. Jhally, J. Botterill, Social Communication in Advertising:Consumption in the Mediated Marketplace, Third Edition, Routledge
2005.
Supportive literature:
1) R.B. Cialdini, Influence: The Psychology of Persuasion, William Morrow and Company, New York 1993.
2) Pete Barry, The Advertising Concept Book: Think Now, Design Later, Third Edition, Thames and Hudson, 2016.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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

60 h

zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

0.8 ECTS

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla

Oddziaływanie

programu studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01
U_01
U_02
U_03
K_01
K_02

Student knows the history of advertising
(commercial and social) and marketing
Student is able to present issues regarding the
evolution of advertising in modern times and the
latest trends in advertising markets
Student is able to design an advertising campaign
(in particular a social campaign) on any chosen
current topic (related to current social problems)
Student can communicate in a foreign language at
B2 level
Student is ready to critically evaluate advertising
campaigns and especially social advertising
campaigns
Student is ready to systematically update his
knowledge

KS_W02/P6S_WG
KS_U13/P6S_WG
KS_U12 /P6S_WG
KS_U13/P6S_UK
KS_S01/P6S_WG

KS_S05/P6S_KR

2
2
2
2
2
2

Nazwa zajęć:

Sociology of Fashion and Social Customs

Tłumaczenie nazwy na j. polskim

Socjologia mody i obyczajów

Zajęcia dla kierunku studiów:

Sociology

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-62

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
The aim of the course is to familiarize students with the sociological definitions of fashion and provide them with
concepts useful in the analysis of social phenomena related to fashion taking place in contemporary world.

Założenia, cele i opis zajęć:

Subjects of the classes:1. What is fashion? Fashion as a social phenomenon. Basic fashion concepts in
sociology: Blumer, Veblen, Simmel, Bourdieu, Featherstone
2.Fashion as a normative system and social control mechanism regulating the behavior of individuals
3. The status function of fashion - outfit (and not only) as signaling the social position, social roles, stages in the
life course of individuals
4. Technology as a fashion regulator designing production methods and channels for popularizing fashion
5. Fashion as a mechanism of uniformization and diversification in a society
6. Fashion as a communication system
7. The importance of fashion in contemporary consumer societies
8. Course evaluation - written test (45 min)

Lecture, 15h

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Lecture, problem solving, discussion

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

W_01 Student knows the basic terms
and concepts used in sociology and the
most important sociological theories
W_02 Student has general knowledge
about classical sociological concepts
addressing the issues of social
structures and institutions

U_01 Can use the theoretical
knowledge in the field of sociology
to analyze and interpret social
phenomena and processes
U_02 Student can communicate in
a foreign language at B2 level

K_01 Student
systematically
knowledge

is ready to
update
his

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

1-5 -Final test (written) veryfiyng students’ understanding of basic notions introduced during lectures

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Final test

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Final test 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Lecture hall

Obligatory and supportive materials:
Obligatory literature:
1.) M .R. Solomon. , The Psychology of Fashion, Lexington Mass. 1985.
2) P.Bourdieu , Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Harvard University Press 1984.
3)R. Barthes, The Fashion System, University of California Press, 1994.
4) M. Barnard, Fashion Theory. A Reader, London and New York 2007.
5) G. Lipovetsky, The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy, Princeton University Press 1994.

Supportive literature:
1)T.Veblen, The Theory of the Leisure Class, MacMillan, New York, 1994.
2) M. Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge, London and New York 2001.
3). Maj A, Changing Eating Habits and Self-Reflexivity: A Polish Example, w: “Communication education culture” / ed. by Monika Podkowińska. Presov: University of Presov PRO COMMUNIO, 2018..
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0.8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student knows the basic terms and concepts used in
sociology and the most important sociological theories

KS_W01/P6S_WG

Student has general knowledge about classical sociological

W_02

concepts addressing the issues of social structures and

1
1

KS_W06/P6S_WG

institutions

U_01
U_02
K_01

Can use the theoretical knowledge in the field of sociology to
analyze and interpret social phenomena and processes
Student can communicate in a foreign language at B2 level
Student is ready to systematically update his knowledge

2
KS_U02/P6S_UW
KS_U13/P6SUK

2

KS_S05/P6S_KR

2

Nazwa zajęć:

Praca i nowe formy zatrudnienia

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Labor and new forms of jobs

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

WNH-S1-S-03Z-63

Numer katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele zajęć:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi socjologicznymi orientacjami teoretycznymi oraz podstawowymi metodami
badań z zakresu socjologii pracy. Omówione zostaną podejścia klasyczne: Weber, Marks, Durkheim oraz współczesne podejścia
badawcze (m.in. teorie systemowe, teorie konfliktu, neoinstytucjonalizm, interakcjonizm, neomarksizm, postmodernizm).
Przedstawione zostaną zmiany na współczesnych rynkach pracy oraz nowe formy zatrudnienia jako istotny element
współczesnych instytucji rynku pracy.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
Socjologiczne ujęcie pracy i socjologia pracy jako nauka; Praca w perspektywie społeczeństwa sieci i procesów globalizacji;
Zakład pracy jako organizacja i grupa pracownicza; Kultura organizacji i pracy; Przywództwo i kierowanie w zakładzie pracy;
Zmiany w świecie pracy; Postawy wobec pracy; Flexicurity – współczesna koncepcja regulacji rynku pracy; Nowoczesne formy
zatrudnienia i pracy; Telepraca jako nowoczesna forma zatrudnienia; Nowe koncepcje organizacyjne i zatrudnienia; Polityczne
preferencje atypowych pracowników; Praca tymczasowa.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

wykład; liczba godzin 30

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład z elementami dyskusji

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Kompetencje:

Wiedza:

Umiejętności:

W_01 Student zna podstawowe terminy i

U_01 Student potrafi posługiwać się

pojęcia stosowane w socjologii pracy;

podstawowymi

Student zna podstawowe metody i techniki

teoretycznymi

prowadzenia badań sfery pracy;

przyczyn i implikacji rynku pracy

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Wykład: egzamin ustny

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Lista pytań egzaminacyjnych

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa: zaliczenie wykładu 100%

koncepcjami
w

celu

analizowania

K_01 Student jest gotów do uznania
znaczenia
socjologii
problemów
pracy

wiedzy
pracy

w

zakresie

w rozwiązywaniu

współczesnego

rynku

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1)
Kozek Wiesława (2013), Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;
2)
Standing Guy (2019), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa;
3)
Drozdowski Rafał (2002), Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania strategie dostosowawcze, Poznań
4)
Januszek Henryk, Sikora Jan (2000), Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań;
Literatura uzupełniająca:
1)
2)
3)

4)

Sennett Richard (2007), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa;
Gardawski Juliusz (2007), Pracujący Polacy a kryzys fordyzmu, Warszawa;
Tomasz Herudziński (2017) Orientacje absolwentów szkół wyższych wobec pracy – oczekiwania i preferencje uczestników warszawskiego rynku pracy, w:
„Praca - konsumpcja - przedsiębiorczość: świadomość ekonomiczna młodego pokolenia” (red. Urszula Swadźba, Rafał Cekiera, Monika Żak), Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice;
Grażyna Spytek-Bandurska (2015), Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce. Aspekty prawne i społeczne

UWAGI:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe terminy i pojęcia stosowane

KS_W01/P6S_WG

1

KS_W03/P6S_WG

2

KS_U03/ P6S_UW

2

KS_S02/ P6S_KK

2

w socjologii pracy

W_02

Student zna podstawowe metody i techniki prowadzenia
badań sfery pracy

U_01

Student potrafi posługiwać się podstawowymi koncepcjami
teoretycznymi w celu analizowania przyczyn i implikacji
rynku prac

K_01

Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w zakresie
socjologii pracy w rozwiązywaniu problemów współczesnego
rynku pracy

Nazwa zajęć:

Komunikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Communication in human resources management

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

ECTS

3

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-64

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele zajęć:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem procesów komunikacji w sferze rozwiązywania problemów
społecznych charakterystycznych dla współczesnych organizacji. W trakcie zajęć omówiony zostanie proces komunikacji jako
element zarządzania najcenniejszym zasobem organizacji – ludźmi, ale także ukazane zostanie jego znaczenie i oddziaływanie
na efektywność i skuteczność realizacji wybranych elementów funkcji personalnej.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
Komunikacja organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkimi; komunikacja a dobór pracowników; komunikacja w procesie ocen
pracowniczych, komunikacja a rozwój indywidualny pracowników; komunikacja i zwolnienia pracowników; motywacyjny wymiar
procesu komunikacji; wynagrodzenia, komunikacja a praca w zespole; przywódca w zespole, komunikacyjne źródła konfliktów w
organizacji
Wykład; liczba godzin 15;

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenie; liczba godzin 15

1.
2.

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wykład z elementami dyskusji
Ćwiczenia: praca w grupie, dyskusja

-

Wiedza:
W_01 Student zna komunikacyjne zasady, na
których powinien być oparty system szkoleń

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

pracowniczych

Umiejętności:

Kompetencje:

U_01 Student potrafi określić

K_01

komunikacyjne zasady, na których

określenia

przyczyn

konfliktów

powinien być oparty system ocen

grupowych

oraz

wskazania

pracowniczych;

motywatorów,

U_02 Student zna komunikacyjne źródła

jednostki i grupy do efektywnego

konfliktów organizacyjnych

działania

Wykład: zaliczenie ustne
Ćwiczenia: praca w grupach, projekty grupowe + aktywność na zajęciach

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Wykaz pytań obowiązujących na zaliczeniu ustnym

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1)
2)
3)

Gitling M., Człowiek w organizacji. Ludzie, struktury, organizacje, Warszawa 2013
Jędrzejczak J., Oceny okresowe pracowników. Zarządzanie przez ocenianie. Poradnik dobrych praktyk, Gdańsk 2016
Pawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:
1)
2)
3)
4)
5)

Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Warszawa 2006
Stefaniuk T., Komunikacja w zespole wirtualnym, Warszawa 2014
Kowalczyk E., Człowiek organizacja kariera, Warszawa 2014
Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Warszawa, 2010.
Podkowińska M., Procesy komunikowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa 2009

Student

jest

które

gotów

do

pobudzają

6)

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:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna komunikacyjne zasady, na których powinien być oparty

KS_W10/P6S_WK KS_W07/P6S_WK

2

KS_U07/P6S_UK

1

system szkoleń pracowniczych

U_01

Student potrafi określić komunikacyjne zasady, na których powinien
być oparty system ocen pracowniczych

U_02

Student potrafi określić źródła konfliktów organizacyjnych

KS_U11/P6S_UO

2

K_01

Student jest gotów do określenia przyczyn konfliktów grupowych oraz

KS_S03/P6S_KO

3

wskazania motywatorów, które pobudzają jednostki i grupy do
efektywnego działania

Nazwa zajęć:

Trzeci sektor i rynek pracy

Nazwa zajęć w j. angielskim:

The third sector and the labor market

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-65

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Założeniem kursu jest przygotowanie studentów w zakresie rozumienia i badania społecznego fenomenu jakim jest Trzeci Sektor,
ze szczególnym uwzględnieniem społecznych problemów partycypacji i pracy w sektorze organizacji pozarządowych. Studenci
uzyskają wiedzę na temat relacji pomiędzy Trzecim Sektorem a sektorem publicznym (państwo) i rynkowym (gospodarka).
Poznają funkcje i pozycję organizacji III sektora w Unii Europejskiej.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Opis zajęć:
Studenci zostaną wprowadzeni do problematyki trzeciego sektora, dowiedzą się czym on jest, co to jest ład społeczny i jaka jest
rola działań obywateli, jakie są społeczne funkcje organizacji pozarządowych, jakie formy prawne przybierają tego typu
organizacje (stowarzyszenia i fundacje), na czym polega współpraca administracji publicznej z NGO, jakie są formy wspierania
organizacji pozarządowych ze środków publicznych, jak organizacje pozyskują środki na prowadzenie działalności, czym jest
mechanizm 1%, kto i dlaczego angażuje się w wolontariat. Omówione zostaną również aktualne problemy i dylematy organizacji
pozarządowych w Polsce i na świecie. Studenci dokonują samodzielnie prezentacji wybranej organizacji pozarządowej lub
zapraszają na zajęcia osoby reprezentujące jakiś NGO.

a)

Ćwiczenia; liczba godzin 15

Ćwiczenia: dyskusja, referaty, przygotowywanie projektów, case study, spotkanie z przedstawicielami trzeciego sektora,

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

konsultacje, e-learning
Zakłada się, że studenci posiadają podstawową wiedzę na temat społecznej i instytucjonalnej struktury społeczeństwa oraz
podstawową wiedzę z zakresu socjologii organizacji.

Umiejętności:

Wiedza:
Efekty uczenia się:

W_01 – Student zna podstawowe terminy i
pojęcia związane z trzecim sektorem i
rynkiem pracy

U_01 – Student potrafi wykorzystać
teoretyczną wiedzę o działalności
trzeciego sektora i rynku pracy do
analizy i interpretacji zjawisk i procesów
społecznych
U_02 – Student umie posługiwać się
podstawowymi koncepcjami
teoretycznymi związanymi z trzecim
sektorem i rynkiem pracy w celu
analizowania przyczyn i implikacji
konkretnych zjawisk i procesów
społecznych

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie pisemne (test) + przygotowanie prezentacji

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Prezentacja projektu (40%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Kompetencje:
K_01 - Student pracuje w grupie,
współdziała z zespołem i pełni różne
role społeczne potrzebne do
stworzenia prezentacji dotyczącej
wybranej organizacji pozarządowej
lub zaproszenia na zajęcia gościa z
NGO
K_02 - Student ma kompetencje do
aktywnego działania przy
opracowaniu i realizacji projektów
związanych z trzecim sektorem
podejmowanych przez różne
organizacje i instytucje

Test końcowy (60%)

Literatura podstawowa:
1)
2)
3)

G. Makowski, Rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsce po 1989 r. w: „Studia BAS” 4/2015.
H. Stańdo-Górowska, Koszty wynagrodzeń w fundacji a liczba wolontariuszy i rozmiary działalności–wyniki badań, w: „Nierówności Społeczne a Wzrost
Gospodarczy” 55/2018.
E. Siellawa Kolbowska: Niezależne inicjatywy społeczne w Polsce końca lat osiemdziesiątych. w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, red. P.
Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Warszawa 2002.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654).
G. Makowski, Jeden procent niejedno ma imię, w: „Trzeci Sektor” 13/ 2008,
M. Piwowar, Wolontariat pracowniczy jako element strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie – światowe tendencje i polska rzeczywistość
.w: „Trzeci Sektor” 23/2011.
7)
M. Dudkiewicz, W sprawie profesjonalizmu organizacji pozarządowych, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, red. P. Gliński, B. Lewenstein,
A. Siciński, Warszawa 2002.
8)
A. Krajewska, Formy współpracy międzysektorowej po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – perspektywy dla organizacji
pozarządowych, w: „Trzeci Sektor” 2010/2011 numer specjalny.
Literatura uzupełniająca:
4)
5)
6)

1)
J. Przywłocka, P. Adamiak, Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2012
2)
K. Kietlińska, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010
3)
Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe – wybór tekstów., Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, 2008
M. Arczewska, G. Całek, E. Gliwicka, F. Pazderski, W. Rustecki, K. Bobek: Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Warszawa 2011.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe terminy i pojęcia związane
z trzecim sektorem i rynkiem pracy

U_01

Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę o
działalności trzeciego sektora i rynku pracy do
analizy i interpretacji zjawisk i procesów społecznych
Student
umie
posługiwać
się
podstawowymi
koncepcjami teoretycznymi związanymi z trzecim
sektorem i rynkiem pracy w celu analizowania
przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów
społecznych

U_02

K_01

K_02

Student pracuje w grupie, współdziała z zespołem i
pełni różne role społeczne potrzebne do stworzenia
prezentacji
dotyczącej
wybranej
organizacji
pozarządowej lub zaproszenia na zajęcia gościa z
NGO
Student ma kompetencje do aktywnego działania
przy opracowaniu i realizacji projektów związanych z
trzecim sektorem podejmowanych przez różne
organizacje i instytucje

KS_W01/ P6S_WG

KS_U02/ P6S_UW
KS_U03/ P6S_UW

KS_S03/ P6S_KO

KS_S04/ P6S_KO

2
2
2

1

1

Nazwa zajęć:

Dynamika współczesnych rynków pracy

Nazwa zajęć w j. angielskim:

The dynamics of contemporary labor markets

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-66

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele zajęć:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą socjologiczną dotyczącą sfery pracy. Przedmiot koncentruje
się wokół zagadnień funkcjonowania współczesnych rynków pracy, ich obecnych problemów oraz przeobrażeń, które na nich
zachodzą. W czasie trwania kursu student zdobędzie również wiedzę dotyczącą problematyki rekrutacji i selekcji pracowników,
strategii poszukiwania pracy oraz znaczenia indywidualnego rozwoju zawodowego i motywacji do pracy.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
Podczas zajęć poruszona zostanie następująca problematyka: sfera ludzkiej pracy z socjologicznego punktu widzenia,
teoretyczne podstawy rynku pracy, współczesne cechy siły roboczej – Polska na tle innych krajów, elastyczność rynku pracy,
znaczenie kapitału ludzkiego, bezrobocie, dyskryminacja na rynku pracy, migracje na rynku pracy, dopasowywanie zasobów
ludzkich do potrzeb rynku pracy, strategie poszukiwania zatrudnienia, indywidualny rozwój zawodowy i motywacja do pracy.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia; liczba godzin 15

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: dyskusja, referaty, case study, burza mózgów, rozwiązywanie problemów, gry symulacyjne, konsultacje, e-learning
Założenia wstępne:

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Zakłada się, że studenci posiadają podstawową wiedzę na temat społecznej i instytucjonalnej struktury społeczeństwa oraz
podstawową wiedzę z zakresu socjologii organizacji.

Wiedza:

Umiejętności:

Kompetencje:

U_01 Student potrafi w oparciu o źródła

K_01 Student jest gotów do pracy w
grupie, współdziałania z zespołem i
pełnienai różnych ról społecznych
K_02 Student jest gotów do
aktywnego
działania
przy
opracowaniu i realizacji projektów
związanych
z
rynkiem
pracy
podejmowanych
przez
różne
organizacje i instytucje

przygotować wypowiedź ustną i pracę

Efekty uczenia się:

W_01 Student ma ogólną wiedzę z zakresu
socjologii pracy poszerzoną o podstawowe
pojęcia, koncepcje i metody badań rynku
pracy

pisemną dotyczącą zagadnień rynku
pracy w języku polskim;
U_02 Student potrafi zaplanować własny
rozwój na rynku pracy i rozumie rolę
doskonalenia swoich kompetencji

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie pisemne (test) + przygotowanie prezentacji

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Prezentacja projektu (40%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Test końcowy (60%)

Literatura podstawowa:
1)
2)
3)
4)

E. Solarczyk-Ambrozik, Dynamika zmian w obszarze pracy a rozwój studiów karierowych, w: „Studia Edukacyjne”, 47/2018.
E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Łódź 2013.
S. Czarnik, K. Turek, Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków w: „Edukacja a rynek pracy. T.2”, Warszawa 2014.
F. Znaniecki, Socjologia bezrobotnych, w: „Kultura i Społeczeństwo” 1/1992.

5)
6)

E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002, s. 13–33; 46-52.
M. Haponiuk, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Zeszyty demograficzne, red. M. Kiełkowska,
Warszawa 2013, s. 38-51.
OECD, Starzenie się i Polityka Zatrudnienia. Polska – lepsza praca razem z wiekiem, Raport 2014, rozdz. 3, s. 46-70.
M. Rękas, Sytuacja ludzi młodych na rynkach pracy w Polsce i innych krajów Unii Europejskiej w latach 2008-2013, w: „Studia Ekonomiczne” 214/2015.
D. Kałuża- Kopias, Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MPiPS, w: „Studia Ekonomiczne” 258/2016.
A. Sosnowska, Sprzątanie w wielkim mieście. Polskie imigrantki na nowojorskim rynku pracy. Część I. w: „CMR. Working Papers” 76/134.
D.P. Schultz, S.E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa 2008.
K. Nagiel, Wybrane mierniki określające niedopasowania kwalifikacji i umiejętności na rynku pracy na przykładzie Polski, w: „Studia Ekonomiczne” 258/2016.

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Literatura uzupełniająca:
1)

,

W. Kozek Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Warszawa 2013.
H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy, Poznań 2000.

UWAGI: Warunkiem zaliczenia zajęć jest napisanie grupowego raportu z analizy danych zastanych i prezentacja najważniejszych wyników na zajęciach.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

U_01

Student ma ogólną wiedzę z zakresu socjologii pracy
poszerzoną o podstawowe pojęcia, koncepcje i metody
badań rynku pracy
Student potrafi w oparciu o źródła przygotować wypowiedź
ustną i pracę pisemną dotyczącą zagadnień rynku pracy w

KS_W01/ P6S_WG

KS_U07 / P6S_UK

1

1

języku polskim
U_02

Student umie zaplanować własny rozwój na rynku pracy i
rozumie rolę doskonalenia swoich kompetencji

K_01

K_02

Student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania z
zespołem i pełnienia różnych ról społecznych
Student

jest

gotów

do

aktywnego

działania

przy

opracowaniu i realizacji projektów związanych z rynkiem
pracy podejmowanych przez różne organizacje i instytucje

KS_U16 / P6S_UU
KS_S03/ P6S_KO

KS_S04/ P6S_KO

2
1

1

Nazwa zajęć:

Socjologia mediów

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Sociology of the media

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-67

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką podejmowaną w ramach socjologii mediów, zapoznanie
ich z koncepcjami dotyczącymi funkcjonowania mediów we współczesnych wybranych społeczeństwach świata. Przygotowanie
studentów do badania mediów, ich krytycznej oceny i umiejętnego korzystania z zasobów medialnych.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Opis zajęć: Zarys społecznej historii mediów. Społeczne, gospodarcze i polityczne aspekty funkcjonowania mediów (ze
szczególnym uwzględnieniem komunikacji masowej). Zawód dziennikarza. Opinia publiczna – istota, znaczenie; badania opinii
publicznej, jej polityczne oraz medialne wykorzystywanie. Społeczne funkcje mediów. Wolność słowa - z punktu widzenia
polityków, dziennikarzy, medioznawców. Manipulacje poprzez media. Media w kampaniach społecznych i politycznych – media w
public relations i w propagandzie. Niwelowanie negatywnego wpływu mediów na społeczeństwo. Przyszłość mediów
publicznych, komercyjnych, społecznych w Polsce i na świecie. Społeczne i kulturowe skutki cyfryzacji produkcji i przekazu
medialnego. Media branżowe i lokalne – ich obecny status. Media a nowe ruchy społeczne. Media społecznościowe.
Dziennikarstwo obywatelskie.

a)

Wykład; liczba godzin 30 ;

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Podstawy komunikacji społecznej

Wiedza:

Efekty uczenia się:

W01 – student zna podstawowe koncepcje
socjologiczne dotyczące funkcjonowania
mediów we współczesnym społeczeństwie.
W02 – Student zna społeczne konsekwencje
wszelkiego rodzaju przekazów medialnych.
Rozumie
socjotechniczne
oddziaływanie
różnorodnych mediów.

Umiejętności:
U01 - Student potrafi analizować skutki
medialnego
„kształtowania”
społeczeństwa, społeczeństw lokalnych.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Dwa kolokwia

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Kolokwia (100%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna. Wycieczka dydaktyczna do TVP S.A. i PR S.A.

Literatura podstawowa:
1.
Briggs A., Burke P., Społeczna historia mediów, Warszawa, 2010
2.
Dijk van J., Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010
3.
Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca
4.
Wimmer R., Dominick J. Mass media. Metody badań, Kraków 2008
5.
Hallin D., Mancini P. Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 2007
6.
Media na wsi media o wsi. Materiały konferencyjne, red. E. Jaska, P. Wiench, Wydawnictwo SGGW 2018

UWAGI

Kompetencje:
K01 – Student jest gotów
samodzielnie recenzować różnorodne
przekazy medialne.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe koncepcje socjologiczne dotyczące

KS_W01/P6S_WG

2

KS_W05/P6S_WG

2

KS_U03 /P6S_WG

2

K1_S01/P6S_WG

1

funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie.

W_02

Student

zna

społeczne

konsekwencje

wszelkiego

rodzaju

przekazów medialnych. Rozumie socjotechniczne oddziaływanie
różnorodnych mediów.

U_01

Student

potrafi

analizować

skutki

medialnego

„kształtowania”

społeczeństwa, społeczeństw lokalnych.

K_01

Student jest gotów samodzielnie recenzować różnorodne przekazy
medialne.

Nazwa zajęć:

Sztuka budowania wizerunku

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Art of image creation

Zajęcia dla kierunku studiów:

socjologia

ECTS 3

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-68

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Przedmiot wchodzi w skład modułu Media i nowe technologie. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami
kreowania wizerunku. Przedstawione zostaną główne strategie jego tworzenia oraz rola komunikacji i mediów masowych w tym procesie.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Opis zajęć:
Geneza kreowania wizerunku na przestrzeni wieków. Image, wizerunek, typy osobowości. Człowiek w teatrze życia codziennego – role a
wizerunek własny; Efekt pierwszego wrażenia. Znaczenie komunikacji niewerbalnej i werbalnej w kreowaniu wizerunku.; Public relations jako
narzędzie kreowania wizerunku – istota, strategia, narzędzia. Władza a atrakcyjność fizyczna; Wpływ CSR na kształtowanie wizerunku
przedsiębiorstw; Marka – strategie, zarządzanie marką; Kreowanie wizerunku politycznego – płaszczyzny, rola liderów; Rola nowych mediów
w kreowaniu wizerunku; Self branding i media społecznościowe. Prezentacja prac grupowych – analiza wizerunku medialnego wybranej
osoby publicznej.
a)

Wykład – liczba godzin 15

b)

Ćwiczenia – liczba godzin 15

Wykład, prezentacje multimedialne, projekt, dyskusje, metody warsztatowe

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Wiedza:

Efekty uczenia się:

W_01 student ma wiedzę na temat
związków
współczesnej
socjologii
z
dorobkiem marketingu
W_02
student
zna
społeczne
uwarunkowania
sposobów
oceniania
jednostek, grup i instytucji

Kompetencje:
Umiejętności:
U_01 student potrafi wykorzystać
teoretyczną
wiedzę
z
dziedziny
socjologii do analizy i interpretacji
wizerunku medialnego
U_02 student potrafi pracować w grupie

K_01 student jest gotów do
świadomego kształtowania własnego
wizerunku
K_02 student jest gotów do
zastosowania zdobytej wiedzy na
rzecz budowania wizerunku marki
bądź instytucji

Wykład – pisemne zaliczenie (W-01, W_02)

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Ćwiczenia – kolokwium (U_01, W_02), pisemna analiza wybranych wizerunków i prezentacja wyników – praca grupowa (U_01,

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Pisemne prace studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

U_02, K_01, K_02)

Wykład – pisemne zaliczenie 100%, ćwiczenia: aktywność na zajęciach 50%, kolokwium 20%, analiza 30%. Ocena końcowa:
50% ocena z wykładów, 50% ocena z ćwiczeń
Sala wykładowa

Literatura podstawowa:
1.

Budzyńska-Daca A., Kampka A., Molek-Kozakowska K. (red.), Retoryka wizerunku medialnego, Warszawa 2016.

2.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2013.

3.

Gackowski T., Łączyński M. (red.), Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa 2009.

4.

Jeziński M., Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III RP, Toruń 2004.

5.

Obremski K., Wizerunki medialne polityków: Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Toruń 2014.

6.

Ociepka B. (red.), Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005.

7.

Trzeciak S., Wizerunek publiczny w Internecie. Kim jesteś w sieci, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1.

Aboujaoude E., Wirtualna osobowość naszych czasów, Kraków 2012.

2.

Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004.

3.

Rojek R., Marka narodowa, Gdańsk 2007.

4.

Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Kraków 2007.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

student ma wiedzę na temat związków współczesnej socjologii z

KS_W02/P6S_WG

2

KS_W08/P6S_WK, KS_W09/P6S_WK

2

KS_U02/P6S_UW

1

KS_U09/P6S_UK

1

własnego

KS_S01/P6S_KK

2

student jest gotów do zastosowania zdobytej wiedzy na rzecz

KS_S04/P6S_KO

1

dorobkiem marketingu
W_02

student

zna

społeczne

uwarunkowania

sposobów

oceniania

jednostek, grup i instytucji
U_01

student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z dziedziny socjologii
do analizy i interpretacji wizerunku medialnego

U_02

student potrafi pracować w grupie

K_01

student

jest

gotów

do

świadomego

kształtowania

wizerunku
K_02

budowania wizerunku marki bądź instytucji

Big data

Nazwa zajęć:
Nazwa zajęć w j. angielskim:

Big data

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-69

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele zajęć:
Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów do problematyki analizy dużych zbiorów danych oraz zapoznanie z wybranymi
metodami i narzędziami stosowanymi w przetwarzaniu Big Data
Opis zajęć:

Założenia, cele i opis zajęć:

Przedmiot wprowadza do problematyki przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) w badaniach społecznych oraz
zapoznaje studentów z wybranymi metodami i narzędziami, które dostosowane są do specyfiki Big Data. Studenci nabywają
podstawy programowania i analizowania danych przy użyciu oprogramowania R stosowanego w przetwarzaniu Big Data w
badaniach społecznych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne;

liczba godzin 15;

Dyskusja, aktywna praca z oprogramowaniem i zbiorami danych, konsultacje

Wymagania formalne:
Statystyka, Komputerowe Analizy Danych Ilościowych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Założenia wstępne:
Umiejętność obsługi komputera, arkusz kalkulacyjny Excel, znajomość podstaw statystyki, Umiejętność analizy danych
ilościowych w programie R lub SPSS

Kompetencje:
Umiejętności:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

U_01Student potrafi realizować

W_01 Student ma wiedzę na temat Big Data i

podstawowe etapy procedury badawczej

jego zastosowania w badaniach społecznych

w przetwarzaniu dużych baz danych

oraz zna podstawowe metody i narzędzia

U_02 Student, posługując się

stosowane w przetwarzaniu dużych zbiorów

oprogramowaniem R, potrafi wykonywać

danych

podstawowe procedury w celu analizy
dużych baz danych

K_01 Student jest gotów do
aktywnego działania w realizacji
projektów społecznych w zakresie
projektowania i realizacji prostych
analiz dużych baz danych
K_01Student jest gotów do
współdziałania w zespole
realizującym projekty badawcze o
charakterze społecznym z zakresu
Big Data

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena pracy własnej studenta w trakcie zajęć oraz wynik kolokwium zaliczeniowego w trakcie semestru

Rezultaty samodzielnej pracy studentów w ramach kolokwiów przechowywane w wersji elektronicznej w formie raportów
generowanych przez program R
1.
2.

wynik kolokwium realizowanego w formie praktycznych zadań wykonywanych z użyciem oprogramowania (75%),
aktywność na zajęciach – tj, ocena samodzielnie wykonywanych zadań w trakcie ćwiczeń (25%)

Miejsce realizacji zajęć:

Laboratorium komputerowe

Literatura podstawowa:
1. J. Surma, Cyfryzacja życia w erze Big Data, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2017.
2. R. Żulicki, Potencjał Big Data w badaniach społecznych, Studia Socjologiczne 2017 nr 3, s. 175-207.
3. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2014.
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. Gągolewski, Programowanie w języku R, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2016.
H. Wickham, G. Grolemund, R for Data Science, O’Reilly, Canada 2016.
M. Castells, Społeczeństwo Sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
K. Smith, How Does "Big Data" Change the Research Landscape for the Humanities and Social Sciences?, https://www.clir.org/2012/06/how-does-big-datachange-the-research-landscape-for-the-humanities-and-social-sciences, 12.06.2012
P. Idzik, Analiza Big Data. Badania niereaktywne w erze Internetu 2.0, Internet-Nowe Media-Kultura 2.0,w: A. Radomski, R. Bomba (red.), Lublin 2013, s. 153167.
J. Wieczorkowski, Zagadnienia społeczne i prawne w koncepcji big data, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 44 (4/2015), s. 341-353

UWAGI:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student ma wiedzę na temat Big Data i jego zastosowania w
badaniach społecznych oraz zna podstawowe metody i narzędzia

KS_W03/P6S_WG

2

KS_U04/P6S_UW

3

KS_U05/P6S_UW

3

KS_S04/P6S_KO

1

KS_S03/P6S_KO

1

stosowane w przetwarzaniu dużych zbiorów danych
U_01
U_02
K_01

K_02

Student potrafi realizować podstawowe etapy procedury badawczej w
przetwarzaniu dużych baz danych
Student, posługując się oprogramowaniem R, potrafi wykonywać
podstawowe procedury w celu analizy dużych baz danych
Student jest gotów do aktywnego działania w realizacji projektów
społecznych w zakresie projektowania i realizacji prostych analiz
dużych baz danych
Student jest gotów do współdziałania w zespole realizującym projekty
badawcze o charakterze społecznym z zakresu Big Data

Nazwa zajęć:

Język Internetu

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Language of Internet

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

Status zajęć:

x stacjonarne
 niestacjonarne

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-70

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele zajęć:
Kurs wchodzi w skład modułu Media i nowe technologie. Celem kursu jest zapoznanie studentów z wzorcami komunikacji w
przestrzeni internetowej oraz wyposażenie ich w umiejętności pozwalające badać tę komunikację

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
Funkcje i typy komunikacji online. Zmiany w języku. Język mediów społecznościowych. Zasady tworzenia komunikatów
internetowych (blogi, vlogi, strony internetowe). Autoprezentacja w Internecie. Wizualność komunikacji internetowej. Internet jako
nowa sfera publiczna. Etyka komunikacji zapośredniczonej przez Internet. Metody analizy przekazów internetowych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia, liczba godzin 15

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, prezentacje multimedialne

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

-

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Umiejętności:

W_01 Student zna podstawowe cechy i

U_01 Student potrafi scharakteryzować

uwarunkowania

komunikację internetową w zależności

zapośredniczonej przez Internet

komunikacji

od typu przekazu
U_02 Student potrafi sformułować
komunikat dostosowany do danego
medium i celu przekazu

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów świadomie
uczestniczyć w dyskursie
internetowym
K_02

Student

wykorzystania

jest
nabytej

gotów

do

wiedzy

do

rozwiązywania wybranych problemów
związanych z komunikowaniem w
sieci

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Kolokwium, projekt grupowy

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Pisemne prace studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Aktywność na zajęciach 50%, kolokwium 30%, projekt 20%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Castells M., Władza komunikacji, Warszawa 2013.
Kita M., Loewe I. (red.), Język w Internecie. Antologia, Katowice 2016.
Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.
Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.
Szpunar M., Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa
2013.
Literatura uzupełniająca:

Kampka A., Retoryka, nauka i memy antyszczepionkowe, w: Retoryka-wiedza-krytyka, red. M. Załęska, Warszawa 2016, s. 217-253.
Kampka A., Wirtualni politycy i obywatele on-line – nowa komunikacja polityczna, w: Co po postindustrializmie?, red. K. Wielecki, S. Sowiński, Warszawa 2013, s. 57-81.
Panek A., Język w przestrzeni Internetu, „Przestrzeń społeczna” 2016 nr 1
UWAGI:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe cechy i uwarunkowania komunikacji

KS_W09/P6S_WK,

zapośredniczonej przez Internet
KS_W08/PS6_WK
U_01

Student potrafi scharakteryzować

1
2

komunikację internetową w

KS_U02/P6S_UW

1

Student potrafi sformułować komunikat dostosowany do danego

KS_U07/P6S_UK

2

KS_S03/P6S_KO

1

KS_S02/P6S_KK

1

zależności od typu przekazu

U_02

medium i celu przekazu

K_01

Student

jest

gotów

świadomie

uczestniczyć

w

dyskursie

internetowym.

K_02

Student

jest

rozwiązywania

gotów

do

wybranych

komunikowaniem w sieci

wykorzystania
problemów

nabytej

wiedzy

związanych

do
z

Nazwa zajęć:

Socjologia emocji

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Sociology of emotions

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-71

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele: Przedmiot należy do modułu Socjologia emocji. Celem kursu jest zapoznanie studentów z koncepcjami
socjologicznymi dotyczącymi emocji w życiu społecznym. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat najważniejszych modeli
teoretycznych i prac badawczych z zakresu subdyscypliny, jaką jest socjologia emocji.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć: Czym są emocje – socjologiczna konceptualizacja emocji. Jak emocje kierują naszym postępowaniem. Jakie są
koszty i zyski z kierowania się emocjami w życiu prywatnym i zawodowym. Emocje w zachowaniach zbiorowych i działaniu
zbiorowym. Polityka strachu. Emocje – różnice kulturowe. Emocje w kulturze popularnej. Społeczny wymiar emocji. Wstyd w
ponowoczesności. Socjologia emocji – perspektywy teoretyczne.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

Wykład, liczba godzin 30

Wykład interaktywny

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza:
W_01 student zna podstawowe ujęcia
teoretyczne w zakresie socjologii emocji
W_02
student ma wiedzę na temat
znaczenia emocji w życiu codziennym

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie – pisemne kolokwium

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Wyniki kolokwium

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Wyniki kolokwium 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Umiejętności:
U_01 student potrafi wykorzystać
teoretyczną wiedzę do analizy zjawisk
społecznych

Kompetencje:
K_01 student jest gotów do
wyjaśnienia znaczenia emocji w
zachowaniach społecznych

Literatura podstawowa:
1.

Binder P., Palska H., Pawlik W. (red.), Emocje a kultura i życie społeczne, Warszawa 2009

2.

Hochschild A. R., Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa 2009

3.

Turner H. J., Stets J. E., Socjologia emocji, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:
4.

Deonna J. A., Rodogno R., Teroni F., In Defence of Shame. The Faces of an Emotion, Oxford 2012.

5.

Evans D., Emotion. AVery Schort Introduction, Oxford 2003

6.

Furedi F., Politics of Fear, New York 2005.

7.

Furedi F., Culture of Fear, London 2002.

8.

Kampka F., Wrażliwość jako ważna kompetencja społeczna, w: Jaska E., Skoczek T. (red.), Problematyka niepełnosprawności w mediach i edukacji, Warszawa
2013, s. 17-29

9.

Kampka F., Społeczne nastroje i zachowania, w: Jabłonowski M., Stępka S., Sulowski S. (red.), Polski rok 1989: sukcesy, zaniechania, porażki, Warszawa 2009,
s. 229-248

10.

Thompson K., Moral panics, London – New York 1998

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe ujęcia teoretyczne w

KS_W06/P6S_WG

3

KS_W10/P6S_WK

3

KS_U03/P6S_UW

2

KS_S02/P6S_KK

1

zakresie socjologii emocji
W_02

Student ma wiedzę na temat znaczenia emocji w
życiu codziennym

U_01

Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę do
analizy zjawisk społecznych

K_01

Student jest gotów do wyjaśnienia znaczenia emocji
w zachowaniach społecznych

Nazwa zajęć:

Techniki wywierania wpływu

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Techniques of exerting influence

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS 3

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-72

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele:
Celem wykładów i ćwiczeń jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności rozpoznawania oraz rozumienia działań
perswazyjnych i manipulacyjnych. Celem jest też zapoznanie ich ze skutecznymi sposobami unikania socjotechnicznych
wpływów - niekorzystnych dla jednostki i jej grup odniesienia.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Opis zajęć:
Środki, metody, zasady i techniki stosowania socjotechnik ze szczególnym uwzględnieniem technik wywierania wpływu na
jednostki i grupy. Perswazja jako tzw. miękka socjotechnika. Techniki wykorzystujące skłonność ludzi do zaangażowania i
konsekwencji. Technika „stopy w drzwiach” (przykład techniki sekwencyjnej). Technika „niskiej piłki”. Wykorzystywanie tzw.
społecznego dowodu słuszności. Reguła niedostępności. Socjotechniki życia codziennego ze szczególnym uwzględnieniem
perswazji (praca, rodzina, rozrywka, hobby, handel, telemarketing, reklama). Sposoby obrony przed negatywnymi
socjotechnikami (w tym nachalną perswazją) i przed manipulacjami.
a)

Wykład; liczba godzin 15 ;

b)

Ćwiczenia; liczba godzin 15h;

Krytyczne analizy wybranych tekstów z literatury przedmiotu. Studenckie dyskusje o aktualnych (i historycznych) zabiegach
socjotechnicznych – ze szczególnym uwzględnieniem perswazji stosowanej w polityce, w biznesie, w handlu, w życiu codziennym
(w pracy i w rodzinie, społeczności lokalnej), itd. Przykłady stosowania technik – z jednej strony - perswazyjnych a z drugiej manipulacyjnych (materiały audiowizualne).
Podstawy komunikacji społecznej

Wiedza:
W01

–

Student

zna

różne

sposoby

wywierania wpływu na jednostki i grupy
społeczne.

Efekty uczenia się:

W02 – Student zna konsekwencje stosowania
technik perswazji – z jednej strony – i technik
manipulacji – z drugiej w tym

Umiejętności:
U01 - Student potrafi znaleźć skuteczne

Kompetencje:

środki obrony przed negatywnym

K01 – Student jest gotów do

wywieraniem wpływu. Jednocześnie

doradzana jak sobie można radzić z

potrafi docenić rolę pozytywnego

negatywnymi socjotechnikami oraz z

wywierania wpływu w życiu społecznym.

manipulacjami.

psychomanipulacji.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie i egzamin na zakończenie kursu. Premiowany będzie aktywny udział w zajęciach.

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne – kolokwia i pisemny egzamin

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zaliczenie ćwiczeń (kolokwium) 30% + egzamin 50% + 20% aktywność podczas zajęć.

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna.

Literatura podstawowa:
1.
2.
3.

Kampka A., Perswazja w języku polityki, Scholar, Warszawa 2009
Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, GWP, Gdańsk 2010
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 2014

Literatura uzupełniająca
4.
5.
6.

Zatwarnicka-Madura, Perswazja w sprzedaży, Warszawa, CEDEWU 2010
Thomas J. P., Perswazja i wywieranie wpływu w zarządzaniu, ABC 2009
Pratkanis, A., Aronson E., Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa PWN 2013

Wybrane fragmenty serialu telewizyjnego „Alternatywy 4” oraz „Ojciec Mateusz”.
Wybrane fragmenty Teatru Telewizji TVP S.A.: „Norymberga”. „Kuracja”.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna różne sposoby wywierania wpływu na jednostki i grupy

KS_W10/P6S_WG

3

KS_W09/P6S_WG

3

KS_U12 /P6S_UO

3

KS_S02/P6S_KK

1

społeczne.

W_02

Student zna konsekwencje stosowania technik perswazji – z jednej
strony – i technik manipulacji – z drugiej w tym psychomanipulacji.

U_01

Student potrafi znaleźć skuteczne środki obrony przed negatywnym
wywieraniem wpływu. Jednocześnie potrafi docenić rolę pozytywnego
wywierania wpływu w życiu społecznym.

K_01

Student jest gotów do doradzana jak sobie można radzić z
negatywnymi socjotechnikami oraz z manipulacjami.

Nazwa zajęć:

Zarządzanie konfliktami

Nazwa zajęć w j. angielskim:

Conflicts management

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-S1-S-03Z-73

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenie i cele:
Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki zarządzania konfliktami. Na zajęciach przedstawione zostaną funkcje i rodzaje
konfliktów, a także szeroko omówione wybrane style rozwiązywania konfliktów.

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
Czym jest konflikt?, postrzeganie konfliktu, najważniejsze przyczyny konfliktów w organizacji, konflikt – style i taktyki; język
konfliktu, zapobieganie destruktywnemu konfliktowi, mediacje i negocjacje jako metody rozwiązywania konfliktów
a)

Ćwiczenia; liczba godzin 15h;

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Praca w grupie - projekty, dyskusja,

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Wiedza:
W_01 Student zna podstawowe rodzaje,
funkcje i przyczyny konfliktów w organizacji

Efekty uczenia się:

Umiejętności:
U_01 Student potrafi przedstawić
przyczyny dla których pracownicy
przedstawiają różnorodne podejścia do
sytuacji konfliktowych
U_02Student potrafi scharakteryzować
język konfliktu

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Praca w grupie – projekty + aktywność na zajęciach

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Projekty

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Praca w grupie + projekty (70%) + aktywność na zajęciach (30%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Kompetencje:
K_01 Student jest gotów do
określenia przyczyn konfliktów
grupowych oraz wskazania
komunikacyjnych źródeł owych
konfliktów

Literatura podstawowa:
1) Wilmot W.W., Hocker J. L., Konflikty między ludźmi, PWN, Warszawa 2011
2) Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, FISO, Gdańsk 2010
3) Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej, red. D. Borecka-Biernat, M. Cywińska,Difin, Warszawa 2015
Literatura uzupełniająca
1) Zachowania organizacyjne, red. A. Potocki, Difin Warszawa 2005.
2) Podkowińska, M., Cultural diversity in the mediation process, w: Svet kultúr a tradícií slovenskopoľského pohraničia : zvyšovanie kompetencií vysokoškolských
pedagógov v oblasti interkultúrneho vzdelávania, Kamil Kardis, Mária Kardis (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017.

3) Podkowińska, M., Interpersonal communication as a tool for resolving family conflict situations, „Charity, Philanthropy and Social Work” 2014 nr , s.59-65
4) Podkowińska, M., Mediacje w obszarze konfliktów rodzinnych, “Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” 2014, Vol 8, nr 1, s. 99-111.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0.8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe rodzaje, funkcje i przyczyny konfliktów w

KS_W04/P6S_WG

2

KS_U07/P6S_WG

1

KS_U11 /P6S_WG

2

KS_K06 /P6S_WG

3

organizacji

U_01

Student potrafi przedstawić przyczyny dla których pracownicy
przedstawiają różnorodne podejścia do sytuacji konfliktowych

U_02
K_01

Student potrafi scharakteryzować język konfliktu
Student jest gotów do określenia przyczyn konfliktów grupowych oraz
wskazania komunikacyjnych źródeł owych konfliktów

Nazwa zajęć:

Nowe formy agresji

Nazwa zajęć w j. angielskim:

New forms of agressions

Zajęcia dla kierunku studiów:

Socjologia

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
 niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
x kierunkowe

xobowiązkowe
 do wyboru

 semestr zimowy
 semestr letni

Numer semestru: 5 lub 6

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

WNH-S1-S-03Z-74

Numer katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia i cele zajęć:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat agresji, związanej ze stadiami rozwoju człowieka
(adolescencja, dojrzałość i w okresie starzenia się).
Formy przemocy rówieśniczej.(bullying, cyberbullying,stalking, cyberstalking,sexting.)
Agresja a przemoc.
Poznanie hejtu w internecie, form, przyczyn i, odppwiedzialności karnej.
Opis zajęć:

Założenia, cele i opis zajęć:

Student na zajęciach pozna formy agresji, związanej ze stadiami rozwoju człowieka ( adolescencja, dojrzalość, starzenie się) i jej
formy przejawiania się. Formy te nie są nowe, lecz ujawniają się w nowej rzeczywistości w innej formie.
Podobnie agresja rówieśnicza w nowej rzeczywistoścca przybiera nowe postaci, które wymagają poznania. Są to takie formy jak:j
(bullying, cyberbullying,stalking, cyberstalking,sexting.)
Nowym zjawiskiem, nie do końca poznanym , jest hejt w internecie mający różne formy, ,przyczyny , konsekwencje społeczne,
jak i jest związany z odpowiedzialnością karną w polskim prawie. Poznanie tych nowych form agresji w ich złożoności jest
celem zawartości tego modułu.
Nowym zjawiskiem jest współczesny antysemityzm, poznanie go, wśród wielości przyczyn, przejawów, jak i form zapobiegania
jest kolejnym celem cząstkowym.
Kolejnym zadaniem cząstkowym bezie również poznanie agresji, jako sposobu zaspokojania i realizowania własnych potrzeb.
Przeanalizowanie określonych sytuacji pod tym kątem będzie ważnym testem kompetencji w tym zakresie.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

ćwiczenia; liczba godzin: 15

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: dyskusje; ćwiczenia praktyczne; praca nad projektem

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wymagania formalne:
Znajomość zagadnień z wprowadzenia do socjologii.

Wiedza:
W_01 Student zna podstawowe formy agresji,
związanej ze stadiami rozwoju człowieka oraz
formami przejawiania się.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

Kompetencje:

U_01 Student zna nowe formy przemocy

K_01 Student jest gotów do oceny i

rówieśniczej

analizy

U_02 Student potrafi przedstawić

formy i przyczyny agresji związanej z

główne formy hejtu w internecie, okreslić

wyuczoną

jego przyczyny, konsekwencje

realizowania swoich potrzeb.

społeczne i odpowiedzialność karną.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

praca zaliczeniowa + aktywność na zajęciach + prezentacje

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów, prezentacje

wybranych
agresją

komunikatów,
jako

sposobu

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (20%), prezentacje(30%); praca zaliczeniowa (50%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1)D. Niewiedział, ,H. Liberska ,M. Farnicka, Psychologia agresji. Wybrane problemy. W-wa, Wyd. Naukowe PWN,2016.
2) A. Gliszczyńska- Grabias ,Prawne i społeczne wymiary mowy nienawiści. W:Edukacja, migracja. Wyd. UAM 2016
3)J. Grabarczyk, Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej i w internecie. Przyczyny, objawy, skutki. W: Edukacja, migracja. W yd. UAM 2016
4) E. Kledzik, Romofobia a nastroje antyuchodźcze. Powinowactwo stereotypów .w: Edukacja, migracja. Wyd. UAM 2016
5) M.Bobako, Islamofobia. Źródła, przejawy, zagrożenia. W: Edukacja, migracja. Wyd. UAM 2016
Literatura uzupełniająca:
1) R.Jończy red., A. Wachowiak, E.Bogalska- Martin, O lękach przed obcymi w prasie francuskiej w kontekście sytuacji w Polsce.s.31-41, Dom współpracy polskoniemieckiej Gliwice- Opole 2018.
2) Z.Bauman, ,Obcy u drzwi,PWN,2017.
3) N. Wosińska ,Czym jest antysemityzm, w : Edukacja, migracja. Wyd. UAM 2016.
4)A. Bandura, R. Walters,, Agresja w okresie dorastania. PWN, W-wa 1968.
UWAGI:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

50 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student zna podstawowe formy agresji, związanej ze stadiami

KS_W10/P6S_WG

2

KS_U02/P6S_WG

x

KS_U03/P6S_WG

1

KS_S02/P6S_WG

2

rozwoju człowieka oraz formami przejawiania się.

U_02
U_01

Student zna nowe formy przemocy rówieśniczej
Student potrafi przedstawić główne formy hejtu w internecie, okreslić
jego przyczyny, konsekwencje społeczne i odpowiedzialność karną

K_01

Student jest gotów do oceny i analizy wybranych komunikatów,
formy i przyczyny agresji związanej z wyuczoną agresją jako
sposobu realizowania swoich potrzeb.

