
Rok akademicki: 2020/21 
Grupa przedmiotów: 

obowiązkowy   
 Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:   Socjologia mediów 
ECTS  

 
5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  Sociology of media 

Kierunek studiów:  Socjologia  

Koordynator przedmiotu:   

Prowadzący zajęcia:  dr Renata Putkowska-Smoter 

Jednostka realizująca: Katedra Socjologii 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: 

Wydział Socjologii i Pedagogiki  

Status przedmiotu:  
a) przedmiot obowiązkowy 
(specjalnościowy) 

b) stopień I, rok III, sem. 6 c)  niestacjonarne 
 

Cykl dydaktyczny:  Semestr letni Jęz. wykładowy:  polski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem ogólnym zajęć (wykładów i ćwiczeń) jest zapoznanie osób studiujących z wiedzą o wpływie 
komunikowania masowego na procesy społeczne, w tym analiza wpływu poszczególnych rodzajów 
mediów na zachowania jednostek, grup i całych społeczeństw, a także wprowadzenie do badań nad 
komunikowaniem.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
Wykład  - 20 godz. 

Ćwiczenia – 20 godz. 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: wykład z elementami konwersatoryjnymi 
Ćwiczenia: metoda konwersatoryjna, praca z tekstami źródłowymi, praca w grupach 

Pełny opis przedmiotu: 

1. Środki komunikowania masowego – społeczna historia 
2. Media i komunikowanie masowe – podstawowe pojęcia i modele 
3. Oddziaływanie środków komunikowania masowego 
4. Konstruowanie obrazów rzeczywistości w mediach 
5. Komunikowanie masowe, a kultura 
6. Społeczeństwo informacyjne i jak je badać? 
7. Informacja - opinia publiczna - komunikacja polityczna  
8. Etyka w mediach 
9. Ekonomia i zarządzanie mediami 
10. Przyszłość komunikacji masowej 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

Wstęp do socjologii, współczesne teorie socjologiczne 

Założenia wstępne: 
Posiadanie elementarnej wiedzy o państwie i społeczeństwie oraz wyobraźni socjologicznej na 
poziomie bazowym 

Efekty kształcenia: 

01 –  zna podstawowe koncepcje socjologiczne 
dotyczące funkcjonowania mediów we 
współczesnym społeczeństwie  
 
02 - zna społeczne konsekwencje różnego rodzaju 
przekazów medialnych, rozumie oddziaływanie 
poszczególnych mediów   
 
03 –  potrafi analizować następstwa medialnego 
konstruowania rzeczywistości 

04 - potrafi w spójny sposób komunikować się w 
zakresie problematyki medialnej zarówno ze 
specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona 
specjalistów 

Sposób weryfikacji efektów  
kształcenia: 

Egzamin (test jednokrotnego wyboru), aktywność merytoryczna studentów podczas zajęć, dyskusje i 
referaty problemowe 
 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Lista ocen z zagadnień egzaminacyjnych oraz dokumentacji aktywności studentów, projektów 
prezentowanych przez studentów w trakcie zajęć (referatów) 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

Wykład: 
Egzamin pisemny: maks. 30 pkt. – test jednokrotnego wyboru z elementami pytań otwartych, zalicza 
60% 
Ćwiczenia: 
Oceny wystąpień podczas zajęć, oceny udziału w dyskusji 50% + referat 50% 

Miejsce realizacji zajęć:  Sala wykładowa, zajęcia w trybie zdalnym 

 
Literatura podstawowa:  

1. A. Briggs, P. Burke, Społeczna historia mediów, Warszawa 2010.   
2. red. E. Głowacka, Współczesne oblicza komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy, Toruń 2014 
3. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009.  
4. D. McQuail, Teorie komunikowania masowego, Warszawa 2007 



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 
 

 
 

5. M. Mrozowski, Przenikanie mediów. Ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego, Warszawa 2019 
 
Literatura uzupełniająca23) 

6. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.  
7. J. Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010 
8. M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze, Warszawa 2009 
9. M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008 
10. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.   

UWAGI: 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 

125 h – 5 ECTS 

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

2,6 ECTS 

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

2,4 ECTS 

Nr /symbol 
efektu 

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

01 zna podstawowe koncepcje socjologiczne dotyczące funkcjonowania mediów we 
współczesnym społeczeństwie  

K1_W09 

02  zna społeczne konsekwencje różnego rodzaju przekazów medialnych, rozumie 
oddziaływanie poszczególnych mediów   

K1_W13 

03 potrafi analizować następstwa medialnego konstruowania rzeczywistości K1_U01 

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

K1_S04 

Rok akademicki:  
Grupa przedmiotów: 

obowiązkowy   
 Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:   Komunikacja werbalna i niewerbalna 
ECTS  

 
5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  
 
Verbal and Nonverbal Communication 
 

Kierunek studiów:  Socjologia  

Koordynator przedmiotu:   

Prowadzący zajęcia:  dr Renata Putkowska-Smoter 

Jednostka realizująca: Katedra Socjologii 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: 

Wydział Socjologii i Pedagogiki  

Status przedmiotu:  
a) przedmiot obowiązkowy 
(specjalnościowy) 

b) stopień I, rok III, sem. 6 c)  niestacjonarne 
 

Cykl dydaktyczny:  Semestr letni Jęz. wykładowy:  polski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem ogólnym zajęć (wykładów i ćwiczeń) jest zapoznanie osób studiujących z podstawowymi 
informacjami i umiejętnościami w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w tym 
zaznajomienie (w ramach ćwiczeń) z tematyką prowadzenia debaty oraz prezentacją badań 
naukowych w formie wystąpienia publicznego (poster, wystąpienie konferencyjne)   

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
Wykład  - 20 godz. 

Ćwiczenia – 20 godz. 

Metody dydaktyczne: 
Wykład: wykład z elementami konwersatoryjnymi 
Ćwiczenia: metoda konwersatoryjna, praca z tekstami źródłowymi, praca w grupach 

https://courses.lumenlearning.com/wm-businesscommunicationmgrs/chapter/verbal-and-nonverbal-communication/
https://courses.lumenlearning.com/wm-businesscommunicationmgrs/chapter/verbal-and-nonverbal-communication/


 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 
 

Pełny opis przedmiotu: 

1. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej 
2. Formy i rodzaje komunikacji interpersonalnej 
3. Komunikacja werbalna 
4. Retoryka i erystyka 
5. Dyskurs i jego analiza 
6. Komunikacja niewerbalna (1) 
7. Komunikacja niewerbalna (2) 
8. Analiza komunikacji niewerbalnej 
9.  Komunikacja w Internecie 
10. Skuteczność komunikacji  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

Wstęp do socjologii, współczesne teorie socjologiczne 

Założenia wstępne: 
Posiadanie elementarnej wiedzy o państwie i społeczeństwie oraz wyobraźni socjologicznej na 
poziomie bazowym 

Efekty kształcenia: 

01 –  zna podstawowe koncepcje socjologiczne 
dotyczące komunikacji interpersonalnej we 
współczesnym społeczeństwie  
 
02 - ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych 
metod i technik prowadzenia badań 
socjologicznych w obszarze badań nad 
komunikacją 
 
03 –  potrafi badać i zastosować w praktyce 
procesy komunikacji publicznej i 
wewnątrzgrupowej 

04 - potrafi prowadzić debatę – przedstawiać i 
oceniać różne opinie i stanowiska oraz 
dyskutować o nich 

Sposób weryfikacji efektów  
kształcenia: 

Egzamin (test jednokrotnego wyboru z elementami pytań otwartych), aktywność merytoryczna 
studentów podczas zajęć, dyskusje i referaty problemowe 
 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Lista ocen z zagadnień egzaminacyjnych oraz dokumentacji aktywności studentów, projektów 
prezentowanych przez studentów w trakcie zajęć (referatów) 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

Wykład: 
Egzamin pisemny: maks. 30 pkt. – test jednokrotnego wyboru z elementami pytań otwartych, zalicza 
60% 
Ćwiczenia: 
Oceny zadań podczas zajęć 50% + referat końcowy 50% 

Miejsce realizacji zajęć:  Sala wykładowa, zajęcia w trybie zdalnym 

 
Literatura podstawowa:  

11. Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2009 
12. Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005  
13. Komunikacja społeczna - tendencje, problemy, wyzwania, red M. Podkowińska, Warszawa, 2014 
14. Stewart J, Mosty zamiast murów, Warszawa 2000 
15. Tanner D, Cywilizacja kłótni, Poznań 2003 
 

Literatura uzupełniająca23) 

1. Głodowski W., Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999 
2. Golka M, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008 
3. Kluczycki E., Komunikacja naukowa w humanistyce, Poznań 2017 

UWAGI: 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 

125 h – 5 ECTS 

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

2,6 ECTS 

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

2,4 ECTS 

Nr /symbol 
efektu 

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

01 zna podstawowe koncepcje socjologiczne dotyczące funkcjonowania mediów we 
współczesnym społeczeństwie  

K1_W09 

02  zna społeczne konsekwencje różnego rodzaju przekazów medialnych, rozumie 
oddziaływanie poszczególnych mediów   

K1_W13 

03 potrafi analizować następstwa medialnego konstruowania rzeczywistości K1_U01 

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

K1_S04 



Rok akademicki: 2020/21 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:   Socjologia reklamy ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  Sociology of advertising  

Kierunek studiów:  Socjologia 

Koordynator przedmiotu:   

Prowadzący zajęcia:  dr Daria Murawska 

Jednostka realizująca: Katedra Socjologii 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: 

Wydział Socjologii i Pedagogiki  

Status przedmiotu:  
a) przedmiot obowiązkowy 
(specjalizacyjny) 

b) stopień I rok III sem. 6 c) niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

 
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).    
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: Ćwiczenia;  liczba godzin 20;    

Metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia interaktywne. Krytyczne analizy wybranych tekstów nt. reklam, rynku reklam, nt. marketingu 
we wszystkich jego postaciach. Dyskusje o aktualnych (i historycznych) działaniach reklamowych. 
Pokazy audiowizualne reklam. Dyskusja co do ich siły oddziaływania, jakości, zawartości elementów 
perswazyjnych i informacyjnych; co do formy. 

Pełny opis przedmiotu: 

Opis zajęć:  Reklama – społeczne uwarunkowania, społeczne i jednostkowe konsekwencje ulegania 
ich perswazji. Teoria i cele reklamy. Media, środki i nośniki reklamy. Strategia reklamowa. Język 
reklamy i budowa przekazu reklamowego. Człowiek i emocje w reklamie. Reklama komercyjna a 
reklama społeczna (podobieństwa i różnice). Etyka w reklamie - Kodeks Etyki Reklamy. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

- 

Założenia wstępne: - 

Efekty kształcenia: 

Wiedza: 
W01 – Student zna historię reklamy (komercyjnej i społecznej). 
Umiejętności: 
U01 – Student potrafi przedstawić zagadnienia dotyczące ewolucji reklamy w czasach nowożytnych 
oraz najnowszych trendów występujących na rynkach reklamowych. 
U02 -  Student potrafi zaprojektować kampanię reklamową (w szczególności kampanię społeczną) na 
dowolnie wybrany aktualny temat (związany z aktualnymi problemami społecznymi). 
Kompetencje: 
K01 – Student jest gotów do formułowania krytycznych ocen kampanii reklamowych, zwłaszcza 
kampanii społecznych. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

Kolokwium + projekt kampanii społecznej na wybrany temat. 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Praca pisemna (kolokwium) + opis i prezentacja 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 
4. Janiszewska K. i inni, Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu. Park edukacji, Bielsko-Biała 2009  
5. Nowacki R., Podręcznik Reklama. Difin, Warszawa 2005 

 
Lektura uzupełniająca: 

6. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008 



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 
 

 
 

7. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 Kall T., Reklama. 
PWE, Warszawa 2000 

8. Komunikaty z badań CBOS i innych ośrodków badania opinii publicznej. 
9. Telewizyjne i radiowe spoty reklamowe (anteny ogólnopolskie, regionalne i lokalne) – video i audio 
10. Reklamy w internecie 
11. Nagradzane reklamy krajowe  zagraniczne – video 
12. Zdjęcia reklam zewnętrznych 

UWAGI: 

- 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 

50  h 

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

0,8 ECTS 

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

 

Nr /symbol 
efektu 

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

01 Student zna historię reklamy (komercyjnej i społecznej) oraz marketingu. KS_W02/P6S_WG 

02 Student potrafi przedstawić zagadnienia dotyczące ewolucji reklamy w czasach 

nowożytnych oraz najnowszych trendów występujących na rynkach reklamowych. 

KS_U13/P6S_UU 

03 Student potrafi zaprojektować kampanię reklamową (w szczególności kampanię 

społeczną) na dowolnie wybrany aktualny temat (związany z aktualnymi 

problemami społecznymi). 

KS_U12 /P6S_UO 

04 Student jest gotów do krytycznych ocen kampanii reklamowych, zwłaszcza 

kampanii społecznych. 

KS_S01/P6S_KK 

Rok akademicki: 2020/2021 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu1):   Strategie autoprezentacji ECTS 2) 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):   

Kierunek studiów4):  Socjologia 

Koordynator przedmiotu5):   

Prowadzący zajęcia6):  mgr Grażyna Samulska 

Jednostka realizująca7): Wydział Socjologii i Pedagogiki 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8): 

Wydział Socjologii i Pedagogiki 

Status przedmiotu9):  a) przedmiot specjalnościowy b) stopień I/ rok III/ sem. 6 c) niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny10):  Semestr letni Jęz. wykładowy11): polski  

Założenia i cele przedmiotu12): 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dorobkiem badawczym i teoretycznym dotyczącym 
autoprezentacji oraz przedstawienie praktycznych aspektów autoprezentacji związanych z 
tożsamością jednostki oraz formami wpływu społecznego 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a) Ćwiczenia; liczba godzin 20 

Metody dydaktyczne14): Omówienie zagadnień teoretycznych, omawianie kazusów, prezentacje, dyskusja. 

Pełny opis przedmiotu15): 

• Istota i zakres pojęcia autoprezentacji   
• Motywy autoprezentacji 
• Autoprezentacja w pryzmacie „Ja” – tożsamość – wizerunek 
• Tworzenie wizerunku – elementy budowy, środki 
• Strategie i taktyki autoprezentacji 



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25): 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

 
 
 
 
 

• Autoprezentacja w kontekście wywierania wpływu, manipulacja a autoprezentacja 
• Autoprezentacja w kontekście różnych sytuacji społecznych  
• Dynamika autoprezentacji, sprzężenie zwrotne autoprezentacji z odbiorcą i 

zmieniającym się kontekstem społecznym 

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające)16): 

- 

Założenia wstępne17): - 

Efekty kształcenia18): 

01 – Wiedza: 
W_01 Student zna podstawowe teorie i 
badania dotyczące autoprezentacji 
02 –  Umiejętności: 
U_01 Student potrafi określić podstawowe 
funkcje autoprezentacji 
 
 

03 –  Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów określić czynniki 
wpływające na skuteczność autoprezentacji 
  

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):  Aktywność na zajęciach/ zadania bieżące 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 20): 

Protokół zaliczenia 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową21): 

Końcowe zdanie zaliczeniowe 60%, aktywność na zajęciach/ zadania bieżące 40% 

Miejsce realizacji zajęć22):  Sala dydaktyczna, e-learning 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
Literatura podstawowa:  

1) Cialdini, R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1999 
2) Goffman, E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000 
3) Leary, M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 1999 
4) Stephan, W. G., Stephan C. W. Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańs 1999 

 
Literatura uzupełniająca: 

1) Antropologia widowisk, opr. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005 
2) Bergstrom, B., Komunikacja wizualna, Warszawa 2009 
3) Doliński, D., Psychologia wpływu społecznego, Wrocław 2000 
4) Komunikacja społeczna. Tendencje, problemy, wyzwania, red. M. Podkowińska, Warszawa 2014 

 
 

UWAGI24): 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:  
30h – udział w zajęciach – 1,2 ECTS 
15h – przygotowanie do zajęć – 0,6 ECTS 
 5h – przygotowanie do – 0,2 ECTS 

50h 

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

1,2 ECTS 

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

ECTS 

Nr /symbol efektu Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 Student zna podstawowe teorie i badania dotyczące autoprezentacji 
 

W_01 

02 Student potrafi określić podstawowe funkcje autoprezentacji 
 

U_01 

03 Student jest gotów określić czynniki wpływające na skuteczność 
autoprezentacji 
 

K_01 



Rok akademicki: 2020/2021 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu1):   Seminarium licencjackie ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Bachelor’s seminar 

Kierunek studiów4): Socjologia 

Koordynator przedmiotu5):  Prof. dr hab. Anna Śliz 

Prowadzący zajęcia6):  Prof. dr hab. Anna Śliz 

Jednostka realizująca7): Katedra Socjologii 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8): 

Wydział Socjologii i Pedagogiki 

Status przedmiotu9):  a) przedmiot  obligatoryjny  b) stopień I rok III sem. 6 c)  niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny10):  Semestr letni Jęz. wykładowy11): polski  

Założenia i cele przedmiotu12): 

Seminarium ma na celu  przygotowanie studentów do efektywnego pisania pracy dyplomowej oraz 
prowadzenie i koordynacja przez prowadzącego poprawności pisania pracy dyplomowej  
Podstawowym zadaniem  jest opanowywanie umiejętności zgodnie z przyjętymi zasadami i 
regułami pisania prac dyplomowych począwszy od umiejętności stworzenia struktury dysertacji 
poprzez poprawność konstrukcji poszczególnych rozdziałów aż do umiejętności sporządzenia 
bibliografii i aneksu  
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): Ćwiczenia 

Metody dydaktyczne14): 
 Celem seminarium jest omówienie zasadniczych zasad pisania pracy dyplomowanej oraz 
sprawdzanie i omawianie ze studentami poszczególnych, przygotowanych przez studentów, części 
dysertacji  

Pełny opis przedmiotu15): 

 
1 Omówienie struktury pracy: części teoretyczne i metodologiczne dysertacji  
2. Określanie przedmiotu poznania oraz przedmiotu badania.  
3 Formułowanie celów, przedmiotu oraz pytań i hipotez.  
4. Poszukiwanie i ustalanie literatury.  
5 Referowanie literatury, streszczania i porównywanie koncepcji oraz wyników badań.  
6. Korzystanie z teorii i badań jako podstawy ustalania pytań i hipotez.  
7. Formalne aspekty korzystania z literatury: odnośniki, cytaty, sporządzania bibliografii.  
8. Prezentacja wyników: sporządzanie wykresów i tabel.  
9.Analzia wyników ilościowych: komentarze, formułowania wniosków.  
10. Analiza wyników jakościowych:. 
11. Wnioski z analizy wyników:, podsumowanie.  
12. Dyskusja wyników; odnoszenie do teorii i badań.  
13. Opracowywanie wniosków w pracach opartych na literaturze.  
14.Przygotowywanie streszczeń  
. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)16): 

Wiedza z zakresu  metodologii badań, metod i technik badań socjologicznych. Znajomość teorii 
socjologicznych i społecznych  

Założenia wstępne17): Wiedza na temat procedur badań w naukach społecznych i humanistycznych  

Efekty kształcenia18): 

01. student zna zasady pisania prac 
empirycznych oraz teoretycznych  
02  -student wie, jak przygotowywać się do 
opracowywania poszczególnych części pracy 
dyplomowej 
03- potrafi korzystać z literatury naukowej na 
wszystkich etapach pisania pracy  . 

04 – student potrafi poprawnie przygotować 
pracę pod względem formalnych wymagań  
05— ma świadomość celów i wartości prac 
naukowych 
06 – ma przekonanie o znaczeniu zasad 
rzetelności i  uczciwości w  realizacji badań 
naukowych  
 



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25): 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu 26) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia19): 

Przedstawienie całości przygotowanej dysertacji 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 20): 

 Egzemplarz pracy dyplomowej 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową21): 

  Aktywność na seminarium, przygotowywanie poszczególnych części pracy  

Miejsce realizacji zajęć22):  Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 
 Babbie Earl, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2019 
Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004 
Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2009 
Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001 
Nowak Stefan, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985 
Turner Jonathan H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004 
Lemert Charles (ed.) Social Theory. The Multicultural and Classic Readings, Wesleyan University 2004 
Szczepański Marek S., Śliz Anna (red.) Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, Opole 2019 
Jasińska-Kania Aleksandra i in. (red.) Współczesne teorie socjologiczne, tom 1 i 2, Warszawa 2006 
 

UWAGI24): 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: 

……50 ….. h 

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

… … 1 . ECTS 

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

… …1...  ECTS 

Nr /symbol 
efektu 

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

01 student zna zasady pisania prac empirycznych oraz teoretycznych K_W12 

02 student wie, jak przygotowywać się do opracowywania poszczególnych części 
pracy dyplomowej 

K_W16 

03 potrafi korzystać z literatury naukowej na wszystkich etapach pisania pracy   K_U02 

04 student potrafi poprawnie przygotować pracę pod względem formalnych 
wymagań 

 

K_U06 

05  
ma świadomość celów i wartości prac naukowych 

 

K-K03 

06 ma przekonanie o znaczeniu zasad rzetelności i  uczciwości w  realizacji badań 
naukowych 

K_K06                                          


