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

 

Nazwa przedmiotu1):   Komunikacja niewerbalna ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):  Nonverbal communication 

Kierunek studiów4):  Socjologia 

Koordynator przedmiotu5):   

Prowadzący zajęcia6):   

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) stacjonarne  

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

Założenia i cele przedmiotu12): 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu komunikowania 
niewerbalnego. W trakcie zajęć zostanie przedstawione studentom wieloznaczność sytuacyjne 
zachowań niewerbalnych ich rodzaje i funkcje, a także wpływ sytuacji społecznych na kody 
niewerbalne. Szczegółowo zostaną omówione wybrane typy zachowań niewerbalnych w 
różnych rodzajach komunikacji oraz sytuacjach społecznych. Ważna jest w tym względzie 
umiejętność odczytywania zróżnicowanych komunikatów niewerbalnych, w ty mowy ciała w 
różnych kontekstach sytuacyjnych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a) Wykład; liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne14): Wykład z elementami dyskusji 

Pełny opis przedmiotu15): 

Komunikacja niewerbalna  – funkcje, cechy, typy; Wpływ sytuacji społecznej na rodzaj i formę 
komunikacji niewerbalnej, kulturowe źródła znaczeń komunikatów niewerbalnych, Znaczenie ról 
płciowych w komunikacji niewerbalnej, Rola „mowy ciała” (mimikra, zachowania wzrokowe, 
kinezyka, sensoryka) w komunikacji interpersonalne, Komunikacja proksemiczna, Motoryka i 
dynamika jako elementy komunikacji niewerbalnej, Niewerbalne wyrażanie postaw społecznych, 
Określanie atrakcyjności i statusu społecznego poprzez komunikacje niewerbalną, Wpływ 
pełnionej roli społecznej na komunikację niewerbalną, Komunikacja niewerbalna w komunikacji 
grupowej i masowej, Komunikacja niewerbalna w komunikacji publicznej, Komunikacja 
niewerbalna jako narzędzie: perswazji, manipulacji, przymusu i przemocy  

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające)16): 

- 

Założenia wstępne17): - 

Efekty kształcenia18): 

01 – Wiedza 
W_01  Student zna cechy, funkcje i typy 
zachowań niewerbalnych 
 
02 –  Umiejętności 
U_01 Student potrafi przedstawić wzajemne 
związki między komunikacją werbalną i 
niewerbalną 
 

03 – Kompetencje 
K_01 Student jest gotów do wykorzystania 
zdobytej wiedzy dotyczącej zachowań 
niewerbalnych w różnych sytuacjach 
społecznych 
 
  

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):  Aktywność na zajęciach, Praca pisemna – esej/ zaliczenie ustne 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 20): 

Lista aktywności, praca pisemna - esej, protokół 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową21): 

Aktywność podczas zajęć 10%, praca pisemna – esej/ zaliczenie ustne 

Miejsce realizacji zajęć22):  Sala dydaktyczna, e-learning 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
Literatura podstawowa:  

1) Leathers D. G.: Komunikacja niewerbalna PWN Warszawa 2007 
2) Knapp M.L., Hall J.A.: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Astrum Wrocław 2009 
3) Goman C., Komunikacja pozawerbalna, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012 
4) Paterson, M., L. Więcej niż słowa. Potęga komunikacji niewerbalnej, Sopot 2011 
5) Podkowińska M., Integracyjny wymiar komunikowania, Warszawa, 2011 

 
Literatura uzupełniająca: 

1) Cialdini, R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1999 
2) Tegze O.: Komunikacja niewerbalna Helion Gliwice 2006 
3) Stewart J.: Mosty zamiast murów. PWN Warszawa 2009 
4) Wainwright G. R.: Mowa ciała Helion Gliwice 2003 
5) Pease A.: Mowa ciała. Jedność Kielce 2005 
6) Borg J., Język ciała. Siedem lekcji komunikacji niewerbalnej, PWE, Warszawa 2011 



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25): 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

 
 

Podkowińska, M., Non-verbal Communication in Higher Education, w: Society.Integration.Education, Volume I Rezekne 2018 

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 cechy, funkcje i typy zachowań niewerbalnych W_01   

02 Student potrafi przedstawić wzajemne związki między komunikacją werbalną 
i niewerbalną 

U_01 

03 Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy dotyczącej zachowań 
niewerbalnych w różnych sytuacjach społecznych 

K_01 

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

 

Nazwa przedmiotu1):   Komunikacja w grupie ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):  group communication 

Kierunek studiów4):  Socjologia 

Koordynator przedmiotu5):   

Prowadzący zajęcia6):   

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) stacjonarne  

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

Założenia i cele przedmiotu12): 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu procesów komunikacji 
w grupach społecznych. W trakcie zajęć przedstawione zostaną studentom uwarunkowania 
grupowe komunikacji, w tym wpływ: struktur, wielkości i dynamiki grup społecznych. Szczególna 
uwaga zostanie poświęcona funkcjom komunikacji w grupach oraz barierą komunikacyjnym i 
konfliktom grupowym. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a) Wykład; liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne14): 
Wykład: wykład z elementami dyskusji obrazowana materiałami dydaktycznymi w systemie 
Power Point 

Pełny opis przedmiotu15): 

Specyfika komunikacji w grupie społecznej, wpływ struktury, wielkości i dynamiki grupy na 
proces komunikacji wewnątrzgrupowej. Komunikacja wewnątrzgrupowa i zewnętrzna. Wpływ 
otoczenia na komunikację w grupie, otwartość i procesy zamykania się komunikacji 
wewnątrzgrupowej. Komunikacja w grupach zamkniętych, indoktrynacja wewnątrzgrupowa, 
konformizm wewnątrzgrupowy. Wpływ przynależności do grupy na komunikację zewnętrzną i 
wewnętrzną członków grupy. Wpływ ról grupowych na komunikację wewnątrzgrupową, konflikty 
i kryzysy w grupie. Wpływ lidera i stylu przywództwa na komunikację wewnątrzgrupową. 
Efektywna komunikacja wewnątrzgrupowa w dużych grupach społecznych, wykorzystanie 
nowych technologii w komunikacji wewnątrzgrupowych. Funkcje komunikacji w grupie. Próby 
komunikacji ustrukturyzowanej w dużych grupach (metody narzędzia). 

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające)16): 

- 

Założenia wstępne17): - 

Efekty kształcenia18): 

01 – Wiedza 
W_01 Student zna podstawowe pojęcia, 
funkcje i rodzaje komunikacji w grupie 
 
02 –  Umiejętności 
U_02 Student potrafi powiązać pozycje 

03 – Kompetencje 
K_02 Student jest gotów do wykorzystania 
zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
grupowych oraz poszukiwaniu eksperckich 
rozwiązań w przypadku skomplikowanych 
sytuacji 



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25): 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

 
 

grupowe z sposobami komunikowania się w 
grupie. Student potrafi zdiagnozować i 
wdrożyć strategie rozwiązania konfliktu 
wewnątrzgrupowego 
 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):  Aktywność podczas zajęć, praca zaliczeniowa – esej/ zaliczenie ustne 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 20): 

Lista aktywności, praca zaliczeniowa, protokół 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową21): 

Aktywność na zajęciach 10%, praca zaliczeniowa - esej/zaliczenie ustne 90% 

Miejsce realizacji zajęć22):  Sala dydaktyczna, e-learning 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
Literatura podstawowa:  
Brown, R., Procesy grupowe, Gdańsk 2006 
Hartley, P., Komunikacja w grupie, Poznań 2002 
Stephan, W. G., Stephan C. W. Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk 1999 
Rzepka, B. Efektywna komunikacja w zespole, Warszawa 2012 
 
Literatura uzupełniająca: 
Cialdini, R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1999 
Jaślan, D., Skuteczne zarządzanie zespołem, Warszawa 2011 
Mażul, E., Od czerwieni do turkus. Jak lepiej porozumiewać się w pracy, Warszawa 2019 
Morgan, N., Prowadzenie spotkań biznesowych, Gliwice 2007  
Mikołajewski, K., Grupy interesu w polityce lokalnej, w: Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej, red. R. Kmieciak, Toruń 2014 
Mikołajewski, K., Mechanizmy wejścia i awansu w elitach lokalnych, w: Samorząd miejski i jego elity, red. J. Mizgalski, J. Sielski, Częstochowa 
2012 
 

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 pojęcia, funkcje i rodzaje komunikacji w grupie 
 

W_01 

02 Student potrafi powiązać pozycje grupowe z sposobami komunikowania się 
w grupie. Student potrafi zdiagnozować i wdrożyć strategie rozwiązania 
konfliktu wewnątrzgrupowego 
 

U_02 

03 Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów grupowych oraz poszukiwaniu eksperckich rozwiązań w 
przypadku skomplikowanych sytuacji 
 

K_02 

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

 

Nazwa przedmiotu1):   Strategie autoprezentacji ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):   

Kierunek studiów4):  Socjologia 

Koordynator przedmiotu5):   

Prowadzący zajęcia6):   

Jednostka realizująca7): Wydział Socjologii i Pedagogiki 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8): 

Wydział Socjologii i Pedagogiki 



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25): 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

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

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): b) Wykład; liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne14): Wykład z elementami dyskusji 

Pełny opis przedmiotu15): 

• Istota i zakres pojęcia autoprezentacji, ujęcie socjologiczne i psychologiczne, 
autoprezentacja a wizerunek, 

• Funkcje społeczne autoprezentacji 
• Autoprezentacja w pryzmacie „Ja” 
• Autoprezentacja w kontekście ról i norm społecznych 
• Stopniowalność autoprezentacji 
• Autoprezentacja w kontekście form wpływu, manipulacja a autoprezentacja 
• Motywy autoprezentacji 
• Strategie i taktyki autoprezentacji 
• 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, praca pisemna – esej/zaliczenie ustne 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 20): 

Lista aktywności, praca pisemna – esej, protokół 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową21): 

Aktywność na zajęciach 10%, praca pisemna/zaliczenie ustne 90% 

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 K_01 



 
 

autoprezentacji 

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

 

Nazwa przedmiotu:   Seminarium licencjackie ECTS  2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  Bachelor seminar  

Kierunek studiów:  Socjologia 

Koordynator przedmiotu:   

Prowadzący zajęcia:    

Jednostka realizująca:  

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: 

Wydział Socjologii i Pedagogiki 

Status przedmiotu:  a)  przedmiot:   b) stopień: I rok: III sem. 6 c) stacjonarne  

Cykl dydaktyczny:  Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

 
Podstawowym celem przedmiotu jest przygotowanie i studentów do samodzielnego 
zaprojektowania i przeprowadzenia badań oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Studenci 
na wykładach zapoznają się z podstawowymi zasadami pisania tekstu naukowego oraz ze 
standardami przygotowania prac dyplomowych – formalnymi i merytorycznymi wymaganiami. 
Celem jest również mentorskie wsparcie w realizacji przez studentów własnych badań 
empirycznych od przedmiotowego do problemowego podejścia do tematu pracy oraz  wsparcie przy 
opracowaniu strategii badań zgodnie z zasadami metodologii badań.  

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

Metody dydaktyczne: 
1. prezentacje  
2. dyskusja  
3. konsultacje 

Pełny opis przedmiotu: 

W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się  zasadami pisania pracy naukowej,  wymogami 
formalnymi stawianymi pracom dyplomowym oraz standardami pisania takich prac. Dyskutują z 
innymi koncepcje swoich indywidualnych  projektów badawczych i realizują badania zgodnie z 
etapami właściwymi wybranej strategii. Konsultują swoje narzędzia, dokonują na zasadach 
konsultacyjnych ich oceny, a także przygotowują strategie analizy materiału empirycznego.  
 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

Metody badań ilościowych, Metody badań jakościowych, Analiza danych zastanych, Projekt 
badawczy 

Założenia wstępne: 

Zakłada się, że studenci posiadają: 
1) podstawową wiedzę na temat orientacji badawczych w naukach społecznych,     
2) znajomość ilościowych i jakościowych metod i technik zbierania danych  
3) podstawową umiejętność analizy zebranych danych. 

Efekty kształcenia: 

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

obejmującą podstawowe pojęcia, metody i koncepcje 

W_02 Student zna podstawowe metody i techniki prowadzenia badań socjologicznych   

U_01 Student potrafi gromadzić dane i przeprowadzić proste badania zjawisk społecznych 

w oparciu o metody ilościowe i  jakościowe, potrafi sformułować wnioski i przedstawić wyniki.  

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

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
 
przygotowanie projektu badania: dobór założeń teoretycznych i metodologicznych (W_01, W_02, 
K_01), zaplanowanie i realizacji badania, strategii analizy danych (U_01, K_01). 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Konspekty projektów badawczych. narzędzia wykorzystane w projektach badawczych, raporty z 
badań, prezentacje. 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

 
1) ocena konspektu projektu badawczego (planu badawczego) - 30% 
2) ocena prezentacji koncepcji badań (założeń teoretycznych i metodologicznych)– 70% 
 

Miejsce realizacji zajęć:   Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
 
1. Teksty i prace  stanowiące lekturę podstawową w ramach przedmiotów "Metody badań jakościowych", "Metody badań ilościowych", 

"Analiza danych zastanych". 
2. Wytyczne dotyczące prac dyplomowych na WNS SGGW  http://wns.sggw.pl/dziekanat/praca-dyplomowa/socjologia/ 
3. Połeć W., (2012)  Zasady pisania prac naukowych [w:] M. Makowska (Red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 
 
Literatura uzupełniająca: 

http://wns.sggw.pl/dziekanat/praca-dyplomowa/socjologia/


 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 
 

Teksty z przykładami jakościowej i ilościowej analizy danych, w tym np. wymienione niżej: 

1) Gładys-Jakuibik J., Post B., Wzory sukcesu w narracjach elit administracyjnych państwa, w: Kultura i Społeczeństwo nr 4, 2015. 
2) Paprzycka E., Dec-Pietrowska J., Walendzik-Ostrowska A., Różnica versus różnorodność - konteksty definiowania kobiecości i 

męskości w podręcznikach do przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Analiza jakościowa, [w:] Gender w podręcznikach: 
projekt badawczy : raport, T. 3. Raporty przedmiotowe i rekomendacje / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty 
Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak. - Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2016. S. 140-173. http://gender-
podreczniki.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/Gender-w-podr%C4%99cznikach.-Raport-Tom-3.pdf 

3)  Paprzycka E., Orlik D., Czy wygląd ma znaczenie? Kapitał seksualny a sukces rekrutacyjny w opiniach kobiet i mężczyzn, . Folia 
Sociologica Acta Universitatis Lodziensis nr 55/2016, Łódź - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.5-21, 
 http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18891/1-005_021-
Paprzycka%2c%20Orlik.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

UWAGI:  studenci składają raporty z przeprowadzonych badań  w terminach określonych sesją egzaminacyjną 

 

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 – 1 
ECTS 

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

0,6  
ECTS 

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

0,2 ECTS 

Nr /symbol 
efektu 

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

W_01 
Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych subdyscyplinach 

w socjologii, obejmującą podstawowe pojęcia, metody i koncepcje 

KW_W07/ P6S_WG 

 

W_02 
Student zna podstawowe metody i techniki prowadzenia badań socjologicznych   KW_W03/ P6S_WG 

U_01 
Student potrafi gromadzić dane i przeprowadzić proste badania zjawisk społecznych 

w oparciu o metody ilościowe i  jakościowe, potrafi sformułować wnioski i przedstawić 

wyniki.  

KU_U06/P6S_UW 

K_01 
Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

społecznych. 

KS_S02/ P6S_KK 

Rok akademicki: 2020/21 Grupa przedmiotów: 
przedmiot w ramach 

specjalności Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:   Komunikacja wizualna ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  
Visual Communication 
 

Kierunek studiów:  Socjologia 

Koordynator przedmiotu:   

Prowadzący zajęcia:   

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) stacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami kultury wizualnej, teoriami 
dotyczącymi obrazu i społeczeństwa oraz  metodami badawczymi służącymi badaniu elementów 
wizualnych w życiu społecznym. 

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

Metody dydaktyczne: Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów, projekt badawczy, prezentacje multimedialne 

Pełny opis przedmiotu: 
Funkcje i formy obrazu w kulturze (sztuka, kultura popularna, ikonosfera Internetu), społeczne 
tworzenie obrazu, teorie patrzenia, kultura wizualna, wykorzystanie obrazu w badaniach społecznych, 
socjologia wizualna, tematy i metody badawcze 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

- 

http://gender-podreczniki.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/Gender-w-podr%C4%99cznikach.-Raport-Tom-3.pdf
http://gender-podreczniki.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/Gender-w-podr%C4%99cznikach.-Raport-Tom-3.pdf
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18891/1-005_021-Paprzycka%2c%20Orlik.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18891/1-005_021-Paprzycka%2c%20Orlik.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 
 

 
 

Założenia wstępne: - 

Efekty kształcenia: 

01. Student dysponuje wiedzą na temat kultury wizualnej, potrafi zaobserwować i 
zinterpretować jej przejawy 

02. Student jest świadom, w jaki sposób tworzone są obrazy obecne w życiu społecznym, w jaki 
sposób nadawane są im znaczenia i jak obrazy współtworzą relacje i struktury społeczne 

03. Student zna metody badań wizualnych i umie zastosować je w praktyce. 
04. Student jest świadomy różnorodności ujęć teoretycznych dotyczących wizualności i potrafi 

wskazać podstawowe różnice i podobieństwa między nimi. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

Kolokwium (01, 02, 04) 
Aktywność na zajęciach (01, 02, 04) 
Projekt – pisemna praca grupowa (01, 02, 03)  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Treść pytań egzaminacyjnych z oceną, pisemne prace studentów 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

Wyniki kolokwium – 40%, ocena z projektu – 40%, aktywność na zajęciach 20% 

Miejsce realizacji zajęć:  sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa  
1. Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Niezbędnik badacza, Warszawa 2010. 
2. Drozdowski R., Krajewski M., Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, Warszawa 2010. 
3. Frąckowiak M., Olechnicki K., Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Warszawa 2011. 
4. Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, Kraków-Warszawa 2016. 
5. Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003. 
6. Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010. 
7. Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005. 
8. Sztompka P., Bogunia-Borowska (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Warszawa 2012. 

 
Uzupełniająca:  

1. Francuz P. (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa 2007 
2. Kaczmarek J. (red.), Kadrowanie rzeczywistości: szkice z socjologii wizualnej, Poznań 2004. 
3. Kaczmarek J. (red.), Do zobaczenia: socjologia wizualna w praktyce badawczej, Poznań 2008. 
4. Kampka A. (red.), Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, Warszawa 2014. 
5. Kampka A., Kiryjow A., Sobczak K. (red.), Czy obrazy rządzą ludźmi, Warszawa 2017. 
6. Kampka A., Społeczne uwarunkowania alfabetyzacji wizualnej, w: Społeczne konteksty obrazu w kształtowaniu wizerunku, red. A. 

Kampka, A. Kiryjow-Radzka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, s. 7-22. 
7. Szcześniak M., Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, Warszawa 2016. 

UWAGI: 

- 

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

75  h 

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

1,4 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 dysponuje wiedzą na temat kultury wizualnej, potrafi zaobserwować i 
zinterpretować jej przejawy 
 

K1_W03, K1_U01, K1_K01 

02 Student jest świadom, w jaki sposób tworzone są obrazy obecne w życiu 

społecznym, w jaki sposób nadawane są im znaczenia i jak obrazy współtworzą 

relacje i struktury społeczne 

K1_W07, K1_U15 

03 Student zna metody badań wizualnych i umie zastosować je w praktyce. K1_U01, K1_K04, K1_K07 

04 Student jest świadomy różnorodności ujęć teoretycznych dotyczących 

wizualności i potrafi wskazać podstawowe różnice i podobieństwa między nimi. 

K1_U02, K1_K07, K1_W12 

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

 

Nazwa przedmiotu:   Socjologia reklamy ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  Sociology of advertising  

Kierunek studiów:  Socjologia 

Koordynator przedmiotu:   



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

Prowadzący zajęcia:   

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) stacjonarne 

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).    
 
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. Style życia i kody kulturowe. 
Reklama komercyjna a reklama społeczna (podobieństwa i różnice). Kampanie społeczne. 
Skuteczność kampanii społecznych. Etyka w reklamie - Kodeks Etyki Reklamy. Badania 
marketingowe i skuteczności reklamy. Nowe zjawiska w sferze reklamy. 

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

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. Style życia i kody kulturowe. 
Reklama komercyjna a reklama społeczna (podobieństwa i różnice). Kampanie społeczne. 
Skuteczność kampanii społecznych. Etyka w reklamie - Kodeks Etyki Reklamy. Badania 
marketingowe i skuteczności reklamy. Nowe zjawiska w sferze 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 
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 



 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 
 

 
 

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: 
Przedmiot w ramach 

specjalności Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:   Sztuka negocjacji ECTS  2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski:  The art of negotiation 

Kierunek studiów:  Socjologia 

Koordynator przedmiotu:   

Prowadzący zajęcia:  
 
 

Jednostka realizująca: Instytut Zarządzania 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany: 

Wydział Socjologii i Pedagogiki 

Status przedmiotu:  
a) przedmiot obowiązkowy 
(specjalnościowy) 

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

Cykl dydaktyczny:  Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest rozwój umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji, czyli takich które pozwolą 
osiągać rozwiązania korzystne dla obu stron. Uczestnicy zostaną zapoznani z efektywnymi 
technikami, taktykami, stylami oraz fazami negocjacji, a także możliwościami, jakie w sprawnym 
systemie komunikacji perswazyjnej dostarczają nadawcom komunikatu przekazy werbalne i 
zachowania niewerbalne. Zajęcia mają na celu rozwój umiejętności praktycznych i przygotowanie 
Studentów do podejmowania negocjacji w zakresie różnych aktywności studenckich, w życiu 
rodzinnym i towarzyskim, a także w pracy zawodowej. Dzięki rozwojowi umiejętności 
negocjacji Studenci będą łatwiej realizować wyznaczone cele, zachowując przy tym uczciwość 
i szacunek względem drugiej strony. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
 

ćwiczenia; liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia: dyskusje; warsztaty; ćwiczenia praktyczne, case study 

Pełny opis przedmiotu: 

Negocjacje jako proces komunikacji – pojęcie, istota, zakres. Zasady negocjacji. Znaczenie 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach. Przygotowanie do negocjacji, fazy negocjacji. 
Cechy dobrego negocjatora. Znaczenie kreatywności w procesie negocjacji. Strategie, style 
negocjacyjne. BATNA, WATNA – analiza alternatyw. Definiowanie celów i priorytetów w procesie 
negocjacji. Definiowanie taktyki ustępstw i zasady ustępowania. Manipulacje i zagrywki negocjacyjne 
stosowane przez klientów w procesie sprzedaży. Radzenie sobie z presją i manipulacją klientów. 
Sztuka negocjacji w praktyce.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

brak 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

01 – student zna podstawowe zasady negocjacji, strategie i taktyki negocjacyjne 
02 – student potrafi definiować cele i priorytety w procesie negocjacji, skutecznie realizować strategie 
i techniki negocjacyjne, radzić sobie z presją i manipulacją rozmówców.   
03 – student jest gotów do asertywnej komunikacji, zgodnie z panującymi regułami i wyznaczonymi 
celami 

 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

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



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Prace pisemne studentów, lista obecności i aktywności 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

 
Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (50%); praca zaliczeniowa (40%), obecności (10%) 
 

Miejsce realizacji zajęć:  Sala dydaktyczna, możliwość przeprowadzenia ćwiczeń  przez platformę MS Teams 

Literatura podstawowa: 
- Lewicki R. J., Saunders D. M., Barry B., Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2018. 
- Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 2016. 
- Ury W., Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa 2014. 
- Fisher R., Daniel Shapiro D., Emocje w negocjacjach  Jak je wykorzystać nie tylko w biznesie, Jacek Santorski & Co, Warszawa 

2009. 
- Nierenberg G., Sztuka negocjacji, Studio Emka 2000. 
- Podobas I., Negocjacje z “trudnym klientem” – wyzwanie w pracy socjalnej, [w:] Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian 

zachodzących we współczesnym świecie, M. Kubiak (red.), Wyd. Uniwersytet Gdański Gdańsk 2014, s. 89-101. 
 

Literatura uzupełniająca: 
- Podobas I., Negocjacje międzynarodowe. Zarys wykładu, Wyd. WSCiL, Warszawa 2011. 
- Podobas I., Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014. 
- Podobas I., Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia rodzinnego, [w:] Komunikacja w rodzinie, M. 

Podkowińska (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016. s. 71-82 
- Mnookin R.,  Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight, wyd. Simon & Schuster, 2011. 

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: 

1,4 ECST 

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

0,6 ECTS 

Nr /symbol 
efektu 

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

01   student zna podstawowe zasady negocjacji, strategie i taktyki negocjacyjne W_06 

02 student potrafi definiować cele i priorytety w procesie negocjacji, skutecznie 
realizować strategie i techniki negocjacyjne, radzić sobie z presją i manipulacją 
rozmówców 

K_02 

03 student jest gotów do asertywnej komunikacji, zgodnie z panującymi regułami i 
wyznaczonymi celami 

U_08 


