
Socjologia - Studia I stopnia stacjonarne, rok I semestr 2 

Nazwa zajęć:  Wstęp do filozofii ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na j. 
angielski: 

Introduction to Philosophy 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia I stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 
niestacjonarne 

Status zajęć:
 

x podstawowe 
 kierunkowe 

x obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

 

WNH-S1-S-01L-12 

 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:
 

 

Założenia, cele i opis zajęć: 

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 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  

Efekty uczenia się: 

Student 

W_01 – zna elementarną 

terminologię używaną w filozofii i 

rozumie 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_03 –  potrafi w oparciu o 

filozoficzne teksty źródłowe 

przygotować pracę pisemną 

dotyczącą zagadnień 

społecznych w języku polskim 

 

K_04 –  jest gotów do 

krytycznej oceny swojej 

wiedzy filozoficznej 

 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

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 
 

 
 
 

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

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

 50 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,4  ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 zna elementarną terminologię używaną w filozofii i 

rozumie jej źródła i zastosowanie w obrębie innych 

dziedzin naukowych. 

KS_W01/P6S_WG 1 

W_02 ma elementarną wiedzę o miejscu filozofii w systemie 

nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych 

powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. 

KS_W02/ P6S_WG 3 

U_01 potrafi w oparciu o filozoficzne teksty źródłowe 

przygotować pracę pisemną dotyczącą zagadnień 

społecznych w języku polskim 

KS_U07/P6S_UK 1 

K_01 jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy 

filozoficznej 

KS_S01/P6S_KK 2 



 

Nazwa zajęć:  Psychologia społeczna
 

ECTS  6 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Social psychology  

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia I stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 
niestacjonarne 

Status zajęć:
 

x podstawowe 
 kierunkowe 

x obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

 

WNH-S1-S-01L-11 

 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:
 

 

Założenia, cele i opis zajęć: 

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: 
 
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 
 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

b)  Wykład,  liczba godzin 30 
c) Ćwiczenia,  liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne: 
1. Wykład z elementami dyskusji 
2. Ćwiczenia: analiza i interpretacja tekstów źródłowych, 
 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Podstawy socjologii 
 

Efekty uczenia się: 

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

W_02 Student zna psychologiczne 

aspekty funkcjonowania człowieka w 

społeczeństwie; 

 

U_01 Student potrafi określić 

symptomy myślenia grupowego 

 

K_01 Student jest gotów do 

określenia prawidłowości 

występujących w ludzkich 

zachowaniach i ich 

psychologicznych 

uwarunkowań 

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Wykład: egzamin pisemny  
Ćwiczenia: zaliczenie pisemne  

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów uczenia 
się: 

1) pisemny egzamin 
2) pisemne zaliczenie ćwiczeń 

Elementy i wagi mające 
wpływ 
 na ocenę końcową:

 

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

 

Miejsce realizacji zajęć:
 

Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
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
 

 
 
 

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:
 

150 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,4  ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

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

KS_W04/P6S_WG 3 

W_02 Student zna psychologiczne aspekty funkcjonowania 

człowieka w społeczeństwie; 

KS_W10/P6S_WG 2 

W_03 Student potrafi określić symptomy myślenia grupowego KS_U11/P6S_WG 3 

W_04 Student jest gotów do określenia prawidłowości 

występujących w ludzkich zachowaniach i ich 

psychologicznych uwarunkowań 

KS_S02/P6S_WG  2 



Nazwa zajęć:  Klasyczne teorie socjologiczne ECTS  6 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Classical Sociological Theory 

Zajęcia dla kierunku studiów: socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia I stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 
niestacjonarne 

Status zajęć:
 
 
podstawowe 
x kierunkowe 

x obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

 

WNH-S1-S-01L-12 

 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:
 

 

Założenia, cele i opis zajęć: 

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 klasycznych teorii socjologicznych: materializm historyczny, pozytywizm, socjologia 

ewolucjonistyczna, psychologizm, psychosocjologia, socjologizm, 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: 

a)  wykład; liczba godzin 30 
b) ćwiczenia; liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: wykład z elementami dyskusji 

Ćwiczenia: analizy tekstów źródłowych i dyskusje; 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Historia myśli społecznej 
 

Efekty uczenia się: 

W_01 Student zna podstawowe 

terminy i pojęcia stosowane 

w socjologii oraz najważniejsze 

teorie socjologiczne; 

W_02 Student rozumie klasyczne 

U_01 Student potrafi 

posługiwać się podstawowymi 

koncepcjami teoretycznymi w 

celu analizowania przyczyn i 

implikacji konkretnych zjawisk i 

K_01 Student jest gotów do 

krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy 

K_02 Student jest gotów do 
systematycznego 
aktualizowania swojej wiedzy 



 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

koncepcje socjologiczne 

podejmujące problematykę struktur 

i instytucji społecznych 

 

procesów społecznych 

U_02 Student potrafi w oparciu 

o klasyczne teksty źródła 

przygotować wypowiedź ustną i 

pracę pisemną 

 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Wykład: egzamin ustny 

Ćwiczenia: praca zaliczeniowa + aktywność na zajęciach  

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów uczenia 
się: 

lista pytań egzaminacyjnych,  prace pisemne studentów 

Elementy i wagi mające 
wpływ 
 na ocenę końcową:

 

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

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

Miejsce realizacji zajęć:
 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
 

 
 
 

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:
 

150 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,6  ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna podstawowe terminy i pojęcia stosowane 

w socjologii oraz najważniejsze teorie socjologiczne 

KS_W01/P6S_WG 3 

W_02 Student rozumie klasyczne koncepcje socjologiczne 

podejmujące problematykę struktur i instytucji 

społecznych 

KS_W06/P6S_WG 3 

U_01  Student potrafi posługiwać się podstawowymi KS_U03/ P6S_UW 3 



 

 

 koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania 

przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów 

społecznych 

U_02  

 

Student potrafi w oparciu o klasyczne teksty źródła 

przygotować wypowiedź ustną i pracę pisemną 

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 

Nazwa zajęć:  Demografia społeczna: procesy ludnościowe ECTS  2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Social demography and  population processes 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia  

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia I stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 
niestacjonarne 

Status zajęć:
 
 
podstawowe 
x kierunkowe 

x obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-01L-14 

 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:
 

 

Założenia, cele i opis zajęć: 

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. 

 

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. 

 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

a) Wykład;  liczba godzin 30 ;   

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Metody dydaktyczne: Wykład interaktywny  –   (moderowany przez wykładowcę).  

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 

Efekty uczenia się: 

 

W01 – Student zna podstawowe 

koncepcje socjologiczne dotyczące 

współczesnych analiz populacyjnych, 

w tym pierwszego i drugiego 

przejścia demograficznego 

W02 – Student  zna konsekwencje 

społeczne krótko i długookresowe 

piramid populacyjnych w krajach 

europejskich oraz  na innych 

kontynentach 

 

U01 -  Student potrafi 

analizować przyczyny i skutki  

globalnych zagrożeń środowiska, 

uwarunkowanych 

demograficznie 

 

K01  Student jest gotów 

samodzielnie wypowiadać się 

na temat  kwestii ryzyk 

populacyjnych, wynikających 

ze współczynnika płodności w 

różnych krajach świata . 

 

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%) 

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=0ahUKEwic-
qT3stfVAhXmd5oKHf5OCF8QFghQMAg&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-
1f975029-efc9-45a8-a0c3-497ef74f88de%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.  105-116; 
Tarkowska E., Bieda  w Polsce w świetle badań jakościowych- próba podsumowania, w : S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, red. 
Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki. Warszawa IPiSS. 
Agamben G. ,Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. 
 
 

UWAGI 
 

 
 
 

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

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

50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli  1,4 ECTS 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwic-qT3stfVAhXmd5oKHf5OCF8QFghQMAg&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-1f975029-efc9-45a8-a0c3-497ef74f88de%2Fc%2Fstuddem-2013-0004.pdf&usg=AFQjCNFogtPOWmmq3Oj9SLr2A8uuH_tstg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwic-qT3stfVAhXmd5oKHf5OCF8QFghQMAg&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-1f975029-efc9-45a8-a0c3-497ef74f88de%2Fc%2Fstuddem-2013-0004.pdf&usg=AFQjCNFogtPOWmmq3Oj9SLr2A8uuH_tstg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwic-qT3stfVAhXmd5oKHf5OCF8QFghQMAg&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.desklight-1f975029-efc9-45a8-a0c3-497ef74f88de%2Fc%2Fstuddem-2013-0004.pdf&usg=AFQjCNFogtPOWmmq3Oj9SLr2A8uuH_tstg


 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna podstawowe koncepcje socjologiczne 

dotyczące   analiz populacyjnych, w tym koncepcję 

pierwszego i drugiego przejścia demograficznego. 

KS_W05/P6S_WG 

 

2 

 

U_01 Student  zna konsekwencje społeczne krótko i 

długookresowe piramid populacyjnych w krajach 

europejskich oraz  na innych kontynentach   

KS_W06/P6S_WG 2 

U_02 Student potrafi analizować przyczyny i skutki  globalnych 

zagrożeń środowiska, uwarunkowanych demograficznie .        

KS_U02 /P6S_WG 2 

K_K01 Student jest gotów samodzielnie wypowiadać się na 

temat  kwestii ryzyk populacyjnych, wynikających ze 

współczynnika płodności w różnych krajach świata  

KS_S02/P6S_WG 2 

Nazwa zajęć:  Podstawy ekonomii ECTS  2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Principles of economics 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia I stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 
niestacjonarne 

Status zajęć:
 

x podstawowe 
 kierunkowe 

x obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-01L-15 

 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:
 

 

Założenia, cele i opis zajęć: 

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). 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.  

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

wykład; liczba godzin 30 

 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: wykład z elementami dyskusji 

 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 

Efekty uczenia się: 

 

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 

 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

egzamin pisemny 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów uczenia 
się: 

prace pisemne 

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. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

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 
 

 
 
 

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

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

50 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,4 ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student zna elementarną terminologię używaną w 

filozofii i rozumie jej źródła i zastosowanie w obrębie 

innych dziedzin naukowych. 

KS_W01/P6S_WG 1 

W_01 Student zna  podstawowe terminy i pojęcia stosowane 

w socjologii oraz najważniejsze teorie ekonomiczne 

KS_W01/P6S_WG   1 

W_02 Student rozumie podstawowe metody i techniki 

prowadzenia badań 

KS_W03/P6S_WG 1 

U_01 Student potrafi posługiwać się podstawowymi 

koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania 

przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów 

społecznych 

KS_U03/ P6S_UW 1 

K_01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej 

wiedzy z zakresu ekonomii 

 

KS_S01/ P6S_KK 1 

Nazwa zajęć:  Podstawy badań społecznych ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Basics of Social Research   

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia I stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 
niestacjonarne 

Status zajęć:
 
 
podstawowe 
x kierunkowe 

x obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-01L-16 

 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  



Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:
 

 

Założenia, cele i opis zajęć: 

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 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: 

      Ćwiczenia; liczba godzin 30   

Metody dydaktyczne: 
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: 

 

Efekty uczenia się: 

 

W_01 - Student ma ogólną wiedzę o 

relacjach między socjologią a innymi 

naukami społecznymi, o jej 

przedmiotowych i metodologicznych 

powiązaniach z innymi naukami 

społecznymi 

 

U_01 -  Student potrafi ocenić 

przydatność podstawowych 

metod i technik do realizacji 

konkretnych celów badawczych 

U_02 – Student potrafi 

realizować podstawowe etapy 

procedury badawczej 

 

K_01 – Student jest gotów do 

uznania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów 

społecznych 

K_02 - Student jest gotów do 

systematycznego rozwijania i 

aktualizowania swojej wiedzy 

dotyczącej badań społecznych 

 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Zaliczenie pisemne (test)   

wejściówki na zajęciach  

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów uczenia 
się: 

Prace pisemne studentów 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

Elementy i wagi mające 
wpływ 
 na ocenę końcową:

 

Zaliczenie pisemne (70%) 

Wejściówki na zajęciach (30%) 

Miejsce realizacji zajęć:
 Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1) A. Giddens, Czym zajmują się socjologowie, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kuci, Kraków 2005, s. 17-27. 
2) M. Ossowska, Funkcjonowanie norm w życiu społecznym w: w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kuci, Kraków 2005, s. 299- 

304. 
3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000, s. 133-167. 
4) S. Ossowski, Dzieła, Warszawa 1967, s. 173-193, 
5) 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. 
 

 

Literatura uzupełniająca: 

1) S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa, 2011,                                                                                                                         
2) T.S Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa, 2011, s.19-32.                                                                  
3) C.G., Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych, Warszawa, 2001. 
4) M. Makowska, Prowadzenie wywiadów swobodnych na tematy trudne - przykład badań nad etyką pracy przedstawicieli 

medycznych, w: „Dyskursy młodych   andragogów”,  14/2013.  
5) P.Sztompka, Zaufanie., Kraków, 2007. 

 
 

UWAGI  
 

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

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

100 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,4 ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma ogólną wiedzę o relacjach między socjologią a 

innymi naukami społecznymi, o jej przedmiotowych i 

metodologicznych powiązaniach z innymi naukami 

społecznymi 

KS_W02/ P6S_WG 
3 

U_01 Student umie ocenić przydatność podstawowych metod i 

technik do realizacji konkretnych celów badawczych 

 

KS_U01/ P6S_UW 
3 

U_02 Student potrafi realizować podstawowe etapy procedury 

badawczej 
KS_U04/ P6S_UW 

3 



 

K_01 Student uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów społecznych 
KS_S02/ P6S_KK 

3 

K_02 Student ma kompetencje do systematycznego rozwijania 

i aktualizowania swojej wiedzy dotyczącej badań 

społecznych 

KS_S05/ P6S_KR 2 

Nazwa zajęć:  Warsztaty komputerowe ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Computer workshops 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia I stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 
niestacjonarne 

Status zajęć:
 

x podstawowe 
 kierunkowe 

X obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-01L-17 

 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:
 

 

Założenia, cele i opis zajęć: 

(1) zdobycie wiedzy informatycznej w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji 

(2) Zdobycie umiejętności obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego 

 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

Ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne: 

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

laboratorium komputerowym polegające na wykonaniu zadań z wykorzystaniem wybranych narzędzi 

informatycznych 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 

Efekty uczenia się: 

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 

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%) 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

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 
 
 

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

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

50 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,4  ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma wiedzę służącą wykorzystaniu arkusza 

kalkulacyjnego jako narzędzia ułatwiającego 

przetwarzanie informacji 

KS_W03 2 

U_01 Student potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny w celu 

przetwarzania informacji 

KS_U06 3 

U_02 Student potrafi wykorzystywać bazy danych do  

gromadzenia i przetwarzania danych 

KS_U01 3 

K_01 Student jest gotów do tworzenia i wykorzystania 

prezentacji multimedialnych 

KS_S03 1 

K_02 Student jest gotów do przetwarzania informacji, które 

pochodzą z Internetu oraz jest gotów pracować w 

środowisku sieciowym 

KS_S05 1 

Nazwa zajęć:  Współczesne stosunki polityczne ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: The Contemporary political relations 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia I stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 
niestacjonarne 

Status zajęć:
 

x podstawowe 
 kierunkowe 

x obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-01L-18 

 

 



Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:
 

 

Założenia, cele i opis zajęć: 

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 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 

Efekty uczenia się: 

W_01  Student ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach 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 

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) Antoszewski A., System polityczny RP, Warszawa 2012. 
2) Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom III, red. K. A. Wojtaszczyk, E. Marciniak, W. Jakubowski, Warszawa 

2018. 
3) Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2015, Warszawa 2016. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

  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 
 
 

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

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

50  h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,4  ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach 

socjologicznych podejmujących problematykę struktur i 

instytucji społecznych   

KS_W05/P6S_WG 2 

W_02 Student ma ogólną wiedzę na temat powiązań pomiędzy 

różnymi układami instytucjonalnymi w środowisku 

międzynarodowym  

KS_W13/P6S_WK 2 

U_01 Student potrafi posługiwać się podstawowymi 

koncepcjami teoretycznymi w celu analizowania 

przyczyn i implikacji konkretnych zjawisk i procesów 

politycznych 

KS_U03/P6S_UW 1 

K_01 Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów społeczno-politycznych 

KS_S02/P6S_KK 1 


