
Socjologia – Studia I stopnia stacjonarne, rok II semestr 4 

Nazwa zajęć:  Współczesne społeczeństwo polskie - dynamika zmian ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na j. 
angielski: 

Contemporary Polish society – dynamics of change 

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: 4  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-02L-28 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

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: 
 
     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 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

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

70% 

Miejsce realizacji zajęć: 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:   

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 podstawową wiedzę o przebiegu i społecznych 
konsekwencjach polskiej transformacji oraz procesach 
zachodzących w polskim społeczeństwie 

KS_W11/ P6S_WK 
2 

W_02 Student ma wiedzę o zachowaniach, jakie zachodzą wśród 
członków polskiego społeczeństwa (systemy wartości i 
postawy społeczne, style życia,). 

KS_W10/ P6S_WK 
3 

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 

KS_U03/ P6S_UW 
3 

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

KS_S05/ P6S_KR 
1 

 



Nazwa zajęć:  Instytucje, procesy, systemy społeczne II ECTS 6 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Institutions, Processes and Social Systems II 

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: 4  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-02L-33 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
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. 
 
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); 
 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

a) wykłady;  liczba godzin  30.;   
b) ćwiczenia;  liczba godzin 30;   

 

Metody dydaktyczne: 

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.  

 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Wprowadzenie do socjologii, Historia myśli społecznej 
Orientacja w klasycznych i współczesnych teoriach socjologicznych 
 

Efekty uczenia się: 

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: 

aktywność  w przebiegu ćwiczeń, esej , kolokwia , egzamin ustny 

 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów uczenia 
się: 

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: 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Morawski, Siły społeczne wobec wyzwań pracy i życia, w: W. Morawski, Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, PWN, 
Warszawa 2010, s. 355-420. 
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 

 
 
 

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: 
2,8 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 podstawową wiedzę o funkcjonowaniu 
systemów, struktur i instytucji społecznych w kontekście 
wybranych procesów społecznych,  

KS_W08/P6S_WK 3 

W_02 Student ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach 
społecznych, o relacjach między różnymi typami struktur i 
układami instytucjonalnymi z poziomu mikro i 
makrospołecznego,  

KS_W08/P6S_WK 3 

W_03 Student ma ogólną wiedzę o procesach zmian struktur i 
instytucji społecznych, przyczynach, przebiegu i 
implikacjach tych zmian, 

KS_W11/P6S_WK 3 

W_04 Student  posiada wiedzę na temat typów determinacji 
systemów społecznych,  

KS_W08/P6S_WK 3 

W_05 Student ma ogólną wiedzę o współczesnych koncepcjach 
socjologicznych podejmujących problematykę struktur i 
instytucji społecznych, takich jak teoria morfogenezy i teorie 
strukturacji  

KS_W08/P6S_WK 3 

W_06 Student ma ogólną wiedzę o klasycznych koncepcjach 
socjologicznych podejmujących problematykę struktur i 
instytucji społecznych, jak teoria Durkheima i Spencera  

KS_W08/P6S_WK 3 

U_01 Student potrafi analizować funkcjonowanie systemów 
społecznych na poziomie działających jednostek, grup 
społecznych, organizacji i na poziomie globalnym 

KS_U02/P6S_UW 2 

U_02 Student  potrafi interpretować zjawiska społeczne i 
samodzielnie poszerzać wiedzę na temat funkcjonowania 
systemów, struktur i instytucji społecznych, 

KS_U02/P6S_UW 2 

U_03 Student potrafi wskazać przyczyny i konsekwencje 
występowania określonych typów struktur i instytucji w 
społeczeństwie   

KS_U03/P6S_UW 3 

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

KS_S01/P6S_KK 2 



Nazwa zajęć:  Metody badań jakościowych ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Qualitative research methods  

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: 4  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-02L-30 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

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. 
 
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    45   

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. 

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. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

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. J. Lisek-Michalska, Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 
2. D. Jemielniak (red), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Tom 1 oraz Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2, PWN, 

Warszawa 2012 
3. G. Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa 2011 
4. U. Flick, Jakość w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa 2011 
5. K. Charmaz, Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2009 (fragmenty) 
6. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2008 (fragmenty) 
7. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana., PWN, Warszawa, 2000 (fragmenty) 
8. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce., PWN, Warszawa, 2007 
9. wybrane teksty z Przeglądu Socjologii Jakościowej (on line) 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010 (fragmenty) 
2. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2010 (fragmenty) 
3. T. Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWN, Warszawa 2010 (fragmenty) 
4. R. Barbour, Badania focusowe, PWN, Warszawa 2011 
5. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red), Metody badań jakościowych, tom 1 i 2 PWN, Warszawa 2009 (wybrane teksty) 
6. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2007 (fragmenty) 
7. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011 
8. M. Olejarz, E. Paprzycka E., S. Słowińska, Dyskursy Młodych Andragogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona 

Góra 2015 (fragmenty, on line) 
9. 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 

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

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

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,0 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 metody i techniki prowadzenia 

jakościowych badań socjologicznych oraz ma wiedzę na 

temat nowych technik wykorzystywanych w ilościowych 

badaniach socjologicznych i możliwości ich zastosowania  

KS_W03/ P6S_WG 
3 

U_1 

 

    Student potrafi ocenić przydatność określonych  

jakościowych metod i technik do realizacji konkretnych 

celów badawczych   oraz potrafi dokonać prostej weryfikacji 

jakości danych ilościowych  

KS_U01/ P6S_UW 
3 

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 wiarygodności 

KS_U04/ P6S_UW 
3 



 

K_01 
  Student 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 

KS_S01/ P6S_KK 
1 

K_02 
   Student jest gotów do współdziałania w zespole 

badawczym oraz przyjmowania w nim różnych ról 

KS_S03/ P6S_KO 
1 

Nazwa zajęć:  Analiza Danych Zastanych ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: The analysis of existing data  

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: 4  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-02L-31 

 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

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. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

c) Ćwiczenia; liczba godzin 45  
  

Metody dydaktyczne: 

 
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: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

W_01 
Student zna podstawowe techniki 
badań opartych o analizę danych 
zastanych. 
 

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

K_01Student jest gotów do 
pracy w grupie, współdziałania 
z zespołem i pełnienia różnych 
ról społecznych potrzebnych do 
napisania wspólnego raportu. 
 
K_02Student jest gotów do 
aktywnego działania przy 
opracowaniu i realizacji 
projektów społecznych opartych 
o analizę danych zastanych 
podejmowanych przez różne 
organizacje i instytucje. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

potrafi sformułować wnioski i 
przedstawić wyniki swych analiz. 
 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Zaliczenie pisemne (test),  przygotowanie projektu 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów uczenia 
się: 

Prace pisemne studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

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 

2004-2006, 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 

 

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 zna podstawowe techniki badań opartych o 

analizę danych zastanych 

 

KS_W03/ P6S_WG 

 

2 

U_01 Student potrafi ocenić przydatność podstawowych metod i 

technik do realizacji konkretnych celów badawczych 
KS_U01/ P6S_UW 

2 

http://www.senior.pl/
http://www.b2binternational.com/publications/white-papers/desk-research/


 

U_02 Student 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   

KS_U04/ P6S_UW 

3 

K_01 Student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania z 

zespołem i pełnienia różnych ról społecznych potrzebnych 

do napisania wspólnego raportu 

KS_S03/ P6S_KO 

1 

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. 

KS_S04/ P6S_KO 

3 

Nazwa zajęć:  Procesy zmian społecznych ECTS  3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Social change 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: 4  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-02L-33 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

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. 
 
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. 
 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

Wykład, godzin 30 

Ćwiczenia, godzin 15 

Metody dydaktyczne: 
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 

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



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

UWAGI:  

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

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

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
3,0 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 pojęcia i teorie zmiany 

społecznej 

 

KS_W01/P6S_WG,  3 

W_02 Student ma podstawową wiedzę na temat przyczyn i 

skutków zmiany społecznej 

 

KS_W11/P6S_WK, 

KS_W13/P6S_WK 

3 

U_01 Student umie wskazać i przeanalizować czynniki i siły 

sprawcze zmiany społecznej 

 

KS_U02/P6S_UW 3 

K_01 Student jest gotów do prowadzenia krytycznej refleksji nad 

zmianą społeczną 

KS_S01/P6S_KK 3 



Nazwa zajęć:  Statystyka dla socjologów II ECTS 3 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Statistics for Sociologists II 

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: 4 semestr  zimowy 
 x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-02L-34 

 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: 
 
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów kompetencji w zakresie stosowania metod wnioskowania 
statystycznego do badania określonych zjawisk społecznych. 
 
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;    liczba godzin    30   

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 
 

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 
 

 
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 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

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



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów uczenia 
się: 

Imienne karty testów egzaminacyjnych przechowywane w wersji papierowej 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

4) wynik testów egzaminacyjnych  = 80% 
5) 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 

 

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

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

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,4 ECTS 

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 terminy i pojęcia 
stosowane w statystyce w zakresie wnioskowania 
statystycznego 

KS_W01/P6S_WG 2 

W_02 Student posiada wiedzę niezbędną do przygotowania 
prostej analizy ilościowej zjawiska lub procesu 
społecznego w zakresie wnioskowania statystycznego 

KS_W03/P6S_WG 2 

U_01 Student potrafi formułować wnioski i prezentować wyniki 
realizowanych badań ilościowych odnoszących się do 
różnego rodzaju zjawisk i procesów społecznych 

KS_U06/P6S_UW 3 

U_02 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 

KS_U05/P6S_UW 

KS_U01/P6S_UW 

3 

2 

 

K_01 Student jest gotów do aktywnego działania przy 
opracowywaniu projektów społecznych w zakresie analizy 
danych ilościowych i interpretacji uzyskanych wyników 

KS_S04/P6S_KO 3 

K_02 Student jest gotów do współdziałania w zespole 
realizującym projekty badawcze o charakterze ilościowym 

KS_S03/P6S_KO 1 



Nazwa zajęć:  Socjologia wsi ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Rural Sociology 

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: 4  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-02L-35 

 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

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: 
 
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: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

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

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi ocenić 
przydatność podstawowych 
metod i technik do realizacji badań 
społeczności wiejskich. 
 
U_02 Student potrafi wykorzystać 
teoretyczną wiedzę z dziedziny 
socjologii wsi do analizy i 
interpretacji zjawisk i procesów 
dotyczących obszarów wiejskich. 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 
uznania znaczenia wiedzy z 
zakresu socjologii wsi w 
rozwiązywaniu problemów 
społecznych mieszkańców 
obszarów wiejskich. 
 
K_02Student jest gotów do 
systematycznego 
aktualizowania swojej wiedzy w 
zakresie funkcjonowania 
społeczności wiejskich. 
 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Praca zaliczeniowa 

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 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

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 

 

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: 
 1,4ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*) 

W_01 Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o 

socjologii wsi, obejmującą podstawowe pojęcia, metody i 

koncepcje 

 

KS_W07/ P6S_WG 

2 

U_01 Student potrafi ocenić przydatność podstawowych metod 

i technik do realizacji badań społeczności wiejskich 
KS_U01/ P6S_UW 

1 

U_02  Student potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę 

z dziedziny socjologii wsi do analizy i interpretacji 

zjawisk i procesów dotyczących obszarów wiejskich 

KS_U02/ P6S_UW 

1 

K_01 Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy z 

zakresu socjologii wsi w rozwiązywaniu problemów 

społecznych mieszkańców obszarów wiejskich 

KS_S02/ P6S_KK 

2 

K_02 Student jest gotów do systematycznego aktualizowania 

swojej wiedzy w zakresie funkcjonowania społeczności 

wiejskich 

KS_S05/ P6S_KR 

1 

Nazwa zajęć:  Socjologia płci ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Sociology of gender 

Zajęcia dla kierunku studiów: Socjologia 

  

Język wykładowy: język polski Poziom studiów: studia I stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć:  podstawowe 
x kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 4  semestr  zimowy 
x semestr  letni  

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik): 
2019/2020 

Numer 
katalogowy: 

WNH-S1-S-03L-46 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

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. 
 
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) Wykład; liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne: 
prezentacje;  
dyskusje , wykłady, analiza lektur, pokazy filmów. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Znajomość zagadnień z socjologii ogólnej 
 

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. 

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

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

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

 praca zaliczeniowa , aktywność na zajęciach, egzamin   (01; 02; 03; 04) 

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 w okresie po pandemii, w pandemii, jak teraz zajęcia zdalne na MS Teams 

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. 

 

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 

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 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 

 


