
Socjologia - Studia II stopnia stacjonarne, rok I semestr 2 

Nazwa zajęć:  Logika ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Logic 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
x podstawowe 

 kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-01L-12 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Przedmiot wchodzi w skład grupy przedmiotów ogólnych na kierunku socjologia.   Celem zajęć jest rozwój i 
doskonalenie kultury logicznej studentów i zapoznanie ich z poszerzonymi (względem stopnia I) kategoriami 
semiotycznymi, prakseologicznymi, ogólnometodologicznymi i z zakresu logiki formalnej 
Celem zajęć jest doskonalenie kultury logicznej studentów i zapoznanie ich z głównymi kategoriami semiotycznymi, 
prakseologicznymi, ogólnometodologicznymi i z zakresu logiki formalnej. Program zajęć obejmuję rozszerzoną (w 
stosunku do poziomu studiów licencjackich) charakterystykę funkcji semiotycznych wyrażeń, omówienie różnić 
między językami naturalnymi, sformalizowanymi i formalnymi, poszerzoną (względem studiów I stopnia) 
charakterystykę defektów semantycznych i syntaktycznych. Nazwy i ich rodzaje omawiane są pod kątem własności 
semantycznych terminologii spotykanej w naukach społecznych. Przy omawianiu zagadnień dotyczących podziału 
logicznego (budowa klasyfikacji i typologii) nacisk kładziony jest na kwestie praktyczne związane z konstruowaniem 
siatki pojęć stosowanych na gruncie nauk społecznych.  Podstawowe procedury badawcze, takie jak definiowanie i 
eksplikacja (objaśnianie) są szczegółowo omawiane pod katem praktyki badawczej nauk społecznych, w tym socjologii, 
psychologii i nauk politycznych. Zagadnienia erystyczne i retoryczne, omawiane zawsze w ramach klasycznego 
wykładu z Logiki, uwzględniają tu osobliwości debat naukowych prowadzonych na polu nauk humanistycznych. 
Problematyka ogólnometodologiczna uwzględnia specyfikę warsztatową humanistyki; nacisk kładziony jest na 
wskazanie różnic w obrębie danych typów metodologicznych (humanistyka versus ścisłe przyrodoznawstwo) 
spotykanych na gruncie nauk realnych. Wyraźnie rozróżniane są pojęcia wynikania logicznego i wnioskowania. 
Szczególny nacisk kładziony jest na główne rodzaje wnioskowań spotykanych w naukach społecznych (zwłaszcza takie 
jak indukcja enumeracyjna i eliminacyjna, redukcja regresywna i progresywna oraz analogia).   
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
ćwiczenia  liczba godzin 30  

  

Metody dydaktyczne: 
1. Interpretacja systemów znaków i wyrażeń językowych  
2. Analiza rozumowań. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Wprowadzenie do logiki, Logika praktyczna (lub inny pokrewny przedmiot) Metody badań ilościowych; Metody badań 
jakościowych 
Zakłada się, że studenci mają podstawową umiejętność rozumienia i stosowania pojęć używanych w ramach analiz 
procesów społecznych 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
-Student wie, czym jest kultura logiczna 
(zna treść pojęcia kultury logicznej) i 
potrafi rozróżniać poszczególne działy 
logiki. Student zna podstawowe pojęcia i 
funkcje semiotyczne, potrafi rozróżniać 
poszczególne rodzaje nazw, stosunków 
miedzy zakresami nazw oraz rozróżnia 
podstawowe semantyczne i syntaktyczne 
defekty semiotyczne, zna podstawowe 
rodzaje definicji i potrafi wskazać błędy w 
definiowaniu, zna także procedury 
eksplikacyjne.   

Umiejętności: 
-Student/ka potrafi wskazać różnice 
pomiędzy typologią, klasyfikacją, 
partycja a logicznym 
porządkowaniem i wykorzystać te 
umiejętności do projektowania 
badań społecznych oraz 
rozwiązywania problemów 
społecznych. 
- Student/ka potrafi  poprawi 
dokonać analizy poprawności 
inferencji oraz zapoznaje się z 
podstawowymi procedurami 

Kompetencje: 
- Student jest gotów do 
krytycznego uczestnictwa i oceny 
chwytów erystycznych przebiegu 
dyskusji teoretycznej i praktycznej 
m.in. w kontekście rozwiązywania 
problemów społecznych 
- Student/ka jest gotów/a do 
aktualizowania i pogłębiania swej 
wiedzy i kompetencji oraz 
rozwijania swej kultury logicznej 



 

 

heurystycznymi i wykorzystać te 
umiejętności do interpretacji badań 
oraz weryfikacji wyników badań. 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Końcowy egzamin pisemny  (W_01; U_01; U_02; K_01; K_02) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Sprawdzian pisemny 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Podstawą zaliczenia jest zaliczenie pisemne (100 %). 

Miejsce realizacji zajęć: Sala wykładowa 

Literatura podstawowa:  
1. J. Kotarbińska, Pojęcie znaku, [w:] J. Kotarbińska, Z zagadnień teorii nauki i teorii języka, PWN, Warszawa 1990, s. 152-205;  
2. J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982, s. 228-302;  
3. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 (różne wydania), passim;  
4. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1974; T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, WN PWN, Warszawa 2006. 

 
Literatura uzupełniająca:  

5. J. J. Jadacki, Spór o granice języka, Warszawa 2002;  
6. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1986 (różne wydania); 
7.  P. Koziński, Błędy logiczne w wypowiedziach, WUW, Warszawa 1983;  
8. M. R. Węsierski, Efekt Hermesa. Studium analityczne z semiotyki teoretycznej, „Studia Semiotyczne” 2015, t. XXVIII-XXIX. 

UWAGI 

 
 
 

Nazwa zajęć:  Socjologia wiedzy ECTS 5 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Sociology of knowledge 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-01L-13 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem ogólnym wykładów jest opanowanie wiedzy przez studentów o prawidłowościach powstawania, gromadzenia, 
selekcji i wykorzystania wiedzy naukowej oraz określonych typów myślenia. Cele  szczegółowe ukierunkowane zostały 
na opis, wyjaśnienie i uzasadnienie dlaczego ludzie pochodzący z różnych warstw społecznych preferują określone 
idee i sposoby myślenia, które skłaniają ich do świadomego popierania i szerzenia określonych poglądów oraz 
kierowania  się podobnymi motywami i interesami. 
 
Opis zajęć: 
1.Wąskie i szerokie rozumienie wiedzy. Socjologia wiedzy a epistemologia i socjologia przekonań. Reguły logiczne i 
przekonania. 
2.Społeczne uwarunkowania wiedzy a problem prawdy oraz relacje między rzeczywistością, wiedzą intersubiektywną i 
wiedzą indywidualną. 
3.Biologiczne,  społeczno-kulturowe i historyczne uwarunkowania ludzkiego poznania. Zasadnicze i pozorne problemy 
socjologii wiedzy. 



4.Rola znaków i modeli w transmisji wiedzy. 
5.Relacja poznawcza, komunikacyjna i ekspresyjna a socjologia kłamstwa. 
6.Zakłócenia i manipulacje w transmisji wiedzy a dziedziczenie kulturowe i świadomość społeczna. 
7.Koncepcje wyjaśniające kształtowanie się różnych form świadomości społecznej . 
8.Formy świadomości społecznej a wiedza obiektywna. 
9.Socjalizacja poznawcza. Idioepistem i  socjoepistem a role społeczne. 
10.Klasowe typy różnych form świadomości społecznej a świadomość klasowo-warstwowa. 
11.Świadomość klasowa jako czynnik strukturalizacji i potencjału klasy. 
12.Świadomość klasowa spontaniczna i wnoszona.  
13.Program szkoły edynburskiej z perspektywy poznawczej. 
14.Normatywno-funkcjonalna koncepcja nauki w ujęciu M. Webera i R. Mertona 
15.Socjologiczne podejście do nauki.  P. Bourdieu koncepcja nauki jako pola gry społecznej. 
16.Krytyczne spojrzenie na naukę w ujęciu J. Habermasa. 
17.Socjologia Norberta Eliasa między neutralnością i zaangażowaniem. 
18.Społeczeństwo jednostek. 
19.Problem samoświadomości jednostek i grup społecznych 
20.Przemiany w relacja My-ja w socjologii N. Eliasa 
21.Społeczeństwo wiedzy w ujęciu nomotetycznym i diachronicznym   
22.Struktura, system i reprodukcja społeczna 
23.Zmiana, ewolucja i władza. T. Parsons o  ewolucji. 
24.Teoria strukturalizacji , badania empiryczne i krytyka społeczna. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
  a) Wykład – 30 godz. 
b) Ćwiczenia  -30 godz 

Metody dydaktyczne: 
Wykłady problemowe z elementami interaktywnymi oraz wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia: 
referaty, koreferaty, prezentacje multimedialne, materiały źródłowe, artykuły naukowe 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Wstęp do socjologii. Współczesne teorie socjologiczne. Współczesna teoria społeczna 
Studenci posiadają wiedzę z przedmiotów: wstęp do socjologii; współczesne teorie socjologiczne 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 – ma ogólna wiedzę o procesach 
zmian struktur i instytucji społecznych 
wpływających na funkcjonowanie wiedzy 
W_02 - ma rozbudowaną wiedzę na 
temat złożoności współczesnego 
społeczeństwa opartego na wiedzy 

Umiejętności: 
U_01 – student potrafi wykorzystać 
teoretyczna wiedzę z dziedziny 
socjologii do analizy i interpretacji 
świadomości społecznej 
U_02  potrafi w sposób pogłębiony 
analizować zjawiska społeczne o 
przyczynach i implikacjach 
konkretnych zjawisk i procesów 
społecznych oraz formułować własne 
pytania badawcze dotyczące różnych 
koncepcji wiedzy 

Kompetencje: 
K_01 –  jest gotów do aktywnego 
działania, inspirowania, 
opracowania i realizacji projektów 
społecznych  podejmowanych 
przez różne organizacje 
edukacyjne 
K_02 -  uznania znaczenia 
socjologii wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów społecznych 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

W_01; W_02; U_01; U_02; K_01;  – zaliczenie pisemne  na podstawie listy zagadnień   

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Lista ocen z zagadnień egzaminacyjnych 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Zaliczenie pisemne składa się z dwóch części. 
Pierwsza : obejmuje odpowiedzi na pytania związane z problemami omawianymi na wykładach. 
Druga : dotyczy sprawdzenia znajomości koncepcji naukowych i ich interpretacji  na wykładach i ćwiczeniach 
problematyką 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa:    
1. Ziółkowski M., Wiedza, jednostka społeczeństwo. Zarys koncepcji socjologii wiedzy, Wyd. PWN,  Warszawa 1989. 
2. Losee J., Wprowadzenie do filozofii nauki, Wyd. Pruszyński i S-ka,  Warszawa 2001. 
3. Elias N., Społeczeństwo jednostek, Biblioteka Socjologiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Touraine A., Samotworzenie się społeczeństwa, Wyd. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010.  
2. Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009. 
3. Zacher L., (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, Wyd. Poltext, Warszawa 2016. 
4. Giddens A., Stanowienie społeczeństwa, Wyd. ZYSK i S-ka, Poznań 2003. 

UWAGI 

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

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:
 

125 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  
ma ogólna wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji 

społecznych wpływających na funkcjonowanie wiedzy 

KS_W07/P6S_WK 

 

 

2 

W_02 ma rozbudowaną wiedzę na temat złożoności 

współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy 
KS_W08/P6S_WK 

3 

U_01  potrafi wykorzystać teoretyczna wiedzę z dziedziny 

socjologii do analizy i interpretacji  zjawisk i procesów 

społecznych  

KS_U01/P6S_UW 

2 

U_02  potrafi w sposób pogłębiony analizować zjawiska 

społeczne o przyczynach i implikacjach konkretnych 

zjawisk i procesów społecznych oraz formułować własne 

pytania badawcze i je weryfikować 

KS_U05/P6S_UW 2 

K_01  jest gotów do aktywnego działania, inspirowania, 

opracowania i realizacji projektów społecznych  

podejmowanych przez różne organizacje i instytucje  jak i 

odbiorcami spoza grona specjalistów 

 

KS_K03/P6S_KO 1 

K_02  

uznania znaczenia socjologii wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów społecznych 

KS_S01/P6S_KK 3 

Nazwa zajęć:  Ruchy społeczne ECTS 5 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Social movements 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-01L-14 

 

Koordynator zajęć:  



Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Celem zajęć jest zaprezentowanie typologii ruchów społecznych oraz przedstawienie odpowiednich egzemplifikacji w 
perspektywie historycznej (diachronicznej) i synchronicznej. Na zajęciach omówione zostaną także krótkofalowe i 
długofalowe skutki działań wybranych ruchów społecznych 
Tematyka wykładów: biopsychiczne podstawy zachowań społecznych; pojęcie zmiany społecznej; proces kierunkowy 
(tendencja i trend) a ewolucja społeczna; pojęcie postępu społecznego; pojęcie transformacji ustrojowej 
(systemowej); pojęcie tranzycji politycznej; radykalna zmiana społeczna – reakcja fundamentalistyczna i 
pragmatyczna; klasyfikacja zachowań zbiorowych. Typologia ruchów społecznych: ruchy ekspresywne, reformatorskie, 
radykalne,  rewolucyjne, świeckie i religijne, stare i nowe ruchy społeczne, ruchy innowacyjne i konserwatywne, ruchy 
globalne i lokalne. Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk rewolucyjnych. Ruchy rewolucyjne; typy regulacji działań 
rewolucyjnych: charakterystyka ogólna; determinanty sytuacyjne w rozwoju regulacji typu realistycznego i 
idealistycznego; pojęcie święta rewolucji; terror rewolucyjny jako przejaw regulacji typu idealistycznego; sytuacja 
powstańcza, rewolucja a powstanie. 
Tematyka ćwiczeń: Analiza przykładów: millenaryzm, tzw. nowe ruchy religijne, pacyfizm, populizm, globaliści i 
alterglobaliści, ruchy ekologiczne (zieloni), feminizm. 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład; 30 godzin   
b) ćwiczenia, 30 godzin   

Metody dydaktyczne: 
Wykład. Konwersatoryjna forma kontaktu ze studentami; analiza prezentowanych typów ruchów społecznych, 
egzegeza tekstów źródłowych 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Podstawowa wiedza z zakresu mikro- i makrostruktur społecznych oraz mechanizmów zmiany społecznej 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01  Student/ka  ma pogłębioną wiedzę 
w obszarze socjologii zmiany społecznej i 
socjologii ruchów społecznych 
W_02  Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą 
współczesnych form zachowań 
zbiorowych, dynamiki i genezy oraz 
implikacji zmian społecznych 

Umiejętności: 
U_01  Potrafi wiedzę na temat 
zachowań zbiorowych  do analizy i 
interpretacji zjawisk społecznych 
U_02   Potrafi w pogłębiony sposób 
formułować pytania badawcze 
odnośnie do zachowań zbiorowych 

Kompetencje: 
K_01 Student/ka jest gotów/a 
uznania wartości wiedzy tyczącej 
zachowań zbiorowych 
K_02  Student/ka jest gotów/a do 
aktywnego uczestnictwa w 
realizacji projektów społecznych 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Prace pisemne studentów, egzamin pisemny (W_01, W_02, U_01, U_02,  K_01, K_02) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne studentów, lista pytań egzaminacyjnych 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Egzamin pisemny, prace pisemne 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa:  
1. P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków 2002, passim; 
2. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005; 
3. C. Offe, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu  socjologii 
polityki, wyb. i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995, ss. 226-233. 
4. A. Touraine, Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu  socjologii polityki, wyb. i oprac. J. 
Szczupaczyński, Warszawa 1995, ss. 212-225.  
5. Th. Skocpol, Francja, Rosja, Chiny: Strukturalna analiza rewolucji społecznych, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu  socjologii 
polityki, op. cit., ss. 247-258; T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010;  
6. D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009. 
 
 
Literatura uzupełniająca:  
1. E. Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996, s. 237-251;  
2. J.C. Davies, Przyczynek do teorii rewolucji, [w:] Elementy teorii socjologicznych, wyb. i oprac. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania,  
3. J. Szacki, Warszawa 1975, s. 389-411;  
4. Ch. Tilly, Rewolucja i rebelia, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wyb. i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 
1995, ss. 234-246; 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

5.P. Pacewicz, Pomiędzy myślą  a  rzeczywistością. Rewolucja społeczna jako zjawisko psychologiczne, Wrocław 1983, s. 44-51, 61-273;  
6. J. Topolski, Mit rewolucji w historiografii, [w:] J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1998, ss. 219-233; 
7. R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994 (2006), passim. J. Topolski, Wolność i przymus w tworzeniu historii, Warszawa 1990;  
8. N. Davies, Powstanie 44, Kraków 2004, passim; 
9. J. Topolski, Mit historiograficzny w praktyce narracyjnej. Analiza mitu walk powstańczych w Polsce, [w:] J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. 
Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1998, ss. 278-293. 
10. S.P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 13-40, 41-116, 117-167; E. Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii 
radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996, s. 77-110; Z. Brzeziński, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż 1990, s. 199-
238, 241-270; H. Olszewski, Idee i ruchy społeczne XX w., Poznań 2010. 

UWAGI 

 
 
 

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

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

125 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*
) 

W01 Student/ka  ma pogłębioną wiedzę w obszarze socjologii 

zmiany społecznej i socjologii ruchów społecznych 

KS_W01/P6S_WG 2 

W02 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą współczesnych form 

zachowań zbiorowych, dynamiki i genezy oraz 

implikacji zmian społecznych 

KS_W07/P6S_WK 

KS_W08/P6S_WK 

2,2 

U01 Potrafi wiedzę na temat zachowań zbiorowych  do 

analizy i interpretacji zjawisk społecznych   

KS_U01/P6S_UW 2 

U02 Potrafi w pogłębiony sposób formułować pytania 

badawcze odnośnie do zachowań zbiorowych  

KS_U05/P6S_UW 2 

K01 Student/ka jest gotów/a uznania wartości wiedzy 

tyczącej zachowań zbiorowych  

KS_S01/P6S_KK 3 

K02 Student/ka jest gotów/a do aktywnego uczestnictwa w 

realizacji projektów społecznych  

KS_S03/P6S_KO 1 

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: 
1,6  ECTS 



 

 

 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 
Ma pogłębioną wiedzę o  wybranych 

subdyscyplinach w socjologii, obejmującą pojęcia, 

metody i koncepcje  

 

KS_W02/PS_WG 2 

U_01 
Potrafi przygotować rozbudowaną pracę pisemną  i 

wypowiedź ustną dotyczącą zagadnień społecznych 

w oparciu o literaturę obcojęzyczną    

 

KS_U10/P6SUK 3 

U_02 
Potrafi porozumiewać się w języku obcym - poziom 

B2+ oraz w wyższym stopniu w zakresie 

terminologii socjologicznej  

 

KS_U09/P6S_UK 3 

K_01 Jest gotów do systematycznego aktualizowania 

swojej wiedzy oraz rozwijania i doskonalenia 

swoich kompetencji  

KS_S05/P6S_KR 2 

    

Nazwa zajęć:  Sociological English Language II
 ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Sociological English Language II 

Zajęcia dla kierunku studiów:   

  

Język wykładowy: Język angielski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2  semestr  zimowy 

  x semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-01L-15 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów umiejętności posługiwania się podstawowym słownictwem 
socjologicznym w języku angielskim oraz umiejętności przygotowywania krótkich wystąpień o tematyce socjologicznej 
w języku angielskim. Proponowane tematy zajęć: 

1. Aging and the elderly 
2. Social stratification,  
3. Economy and work 
4. Politics, Government and the Military 
5. Family 
6. Religion 
7. Education 
8. Health and medicine 
9. Population and urbanization 
10. Environment and society 
11. Collective behaviour and social movements 
12. Social change and modernity  



 

 

 

 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
b) Ćwiczenia                                                       liczba godzin      30  

  

Metody dydaktyczne:  Prezentacja, rozwiązywanie problemu, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusja 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 

Zaliczony Lektorat z języka angielskiego (lub matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym) 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 

W_ 01 - Ma pogłębioną wiedzę o 

wybranych subdyscyplinach w 
socjologii, obejmującą pojęcia, 
metody i koncepcje  
 

Umiejętności: 

U_01 – potrafi przygotować 
rozbudowaną pracę pisemną i 
wypowiedź ustną dotyczącą 
zagadnień społecznych w 
oparciu o literaturę 
obcojęzyczną  
U_02 – potrafi porozumiewać się 
w języku obcym - poziom B2+ 
oraz w wyższym stopniu w 
zakresie terminologii 
socjologicznej  

 

 

Kompetencje: 

K_01 – student jest gotów do 
systematycznego 
aktualizowania swojej wiedzy 
oraz rozwijania i doskonalenia 
swoich kompetencji 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

poprawność językowa wypowiedzi studenta (obserwacja w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań 
pisemnych podczas zajęć, obserwacja w trakcie dyskusji, ocena z prezentacji, ocena z testu 
zaliczeniowego 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne wykonane na zajęciach, test zaliczeniowy, prezentacja 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Ocena przygotowania do zajęć – sprawdzian pisemny na początku każdych zajęć – 10% 

Ocena z prezentacji wygłoszonej na zajęciach – 45% 

Test zaliczeniowy – 45% 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 

1) Macionis J. J. , Benokraitis N. V. (ed.) (2007), Seeing ourselves. Classic, Contemporary, and Cross-Cultural Readings 
in Sociology, Pearson, Prentice Hall 

Literatura uzupełniająca:  

1) Wielki słownik angielsko-polski, polsko-angielski PWN Oxford, PWN, Warszawa 2011. 
2) Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary, PWN, Warszawa 2009. 
3) Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge University Press 2006. 
4) MacAndrew R., Martinez R., Taboos and Issues, Thomson-Heinle, 2002. 
5) M. McCarthy, F. O’Dell, Academic vocabulary in use, Cambridge University Press, 2014. 

wybrane artykuły z prasy brytyjskiej i amerykańskiej 
 
 

 

UWAGI 

 



Nazwa zajęć:  Współczesne oblicza lokalności ECTS 2 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Contemporary Images of Local Communities 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x  stacjonarne 
niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

x kierunkowe 

x obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru:2                        

 

semestr  zimowy 

 x  semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-01L-16 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Współczesne oblicza lokalności to przedmiot kształcenia specjalistycznego na kierunku socjologia. Celem jest przekaz  
podstawowej wiedzy o głównych orientacjach teoretycznych w badaniu społeczności lokalnych, siatki pojęciowej 
umożliwiającej samodzielne studiowanie literatury przedmiotu oraz konceptualizację problemów badawczych.  
Omówienie przemian społeczności lokalnych w społeczeństwach rozwiniętych. Poznanie genezy i specyfiki community 
studies jako specyficznej metody badawczej w socjologii, możliwości aplikacji wyników badań nad funkcjonowaniem i 
przemianami społeczności lokalnych w demokratycznym porządku społecznym. W ramach kursu studenci poznają 
procesy integracji i dezintegracji społecznej obserwowane na poziomie mezzospołecznym w ujęciu porównawczym,  
programy rozwojowe kierowane obecnie do społeczności lokalnych w Polsce.  

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

Metody dydaktyczne: Wykład z elementami prezentacji multimedialnej.   

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o  
wybranych subdyscyplinach w socjologii, 
obejmującą pojęcia, metody i koncepcje 
W_02 Student ma rozszerzoną wiedzę o 
relacjach między różnych rodzajami 
struktur społecznych 
 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi w sposób 
pogłębiony analizować zjawiska 
społeczne, formułować własne 
pytania badawcze i je weryfikować   

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

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Egzamin ustny 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Lista pytań i zagadnień 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Wynik egzaminu = 100% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
1. Herudziński T., Swacha P.  (red. nauk), Społeczności lokalne - konteksty przemian i innowacje, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018. 
2. Kurczewska J. ,(red.) Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2008. 
3. Kurczewska J., (red.) Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006. 
4. Cnan Ram A., Carl Milofsky (red.) Handbook of Community Movements and Local Organizations, Springer Science 2008. 
5. Herudziński T., Społeczności lokalne jako przedmiot analizy socjologicznej w: „Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności” (red. nauk.) T. 
Herudziński i P. Swacha, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 5-15 
6.  Poczykowski R. Lokalny wymiar pamięci,  Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010. 
7.  Podedworna H., Aktywizacja, partycypacja, współpraca: blaski i cienie.  „Acta Universitaties Lodziensis, „Folia Sociologica” 44/2013, s. 11-24. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

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 pogłębioną wiedzę o  wybranych 
subdyscyplinach w socjologii, obejmującą pojęcia, 
metody i koncepcje 

KS_W02/P6S_WG 2 

W_02 Student ma rozszerzoną wiedzę o relacjach między 
różnych rodzajami struktur społecznych 

KS_W09/P6S_WK 2 

U_01 Student potrafi w sposób pogłębiony analizować 
zjawiska społeczne, formułować własne pytania 
badawcze i je weryfikować   

KS_U05/P6S_UW 2 

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

KS_S01/P6S_KK 2 

Nazwa zajęć:  Zarządzanie projektami ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Project management  

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-01L/2Z-23 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Przedmiot o charakterze specjalizacyjnym pogłębiający wiedzę na temat realizacji projektów badawczych. Studenci poznają 

główne rodzaje projektów, ich specyfikę oraz metody dobrej realizacji. Celem jest przygotowanie studentów do takiego 

zaplanowania projektu, w którym projekt badawczy będzie realizowany w sposób jak najbardziej efektywny. 

Studenci wprowadzeni zostają w problematykę właściwego planowania projektu, określania jego celu oraz zakresu, 

odpowiedniego rozdzielenia zadań pomiędzy członków zespołu. Dodatkowo zapoznają się także ze specyfiką zarządzania 

czasem w projekcie, sposobami komunikowania się w zespole projektowym, zarządzaniem ryzykiem. Zamknięciem zajęć 

będzie pokazanie przebiegu monitorowania projektu, jego ewaluacji i zakończenia.   



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
c) Ćwiczenia                   liczba godzin   15h 

 

Metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia: case study; dyskusja; analiza i interpretacja tekstów źródłowych; rozwiązywanie problemów; prezentacje 

multimedialne; e-learning; konsultacje 

 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
  W_01 - Student pogłębia wiedzę o terminy 

i pojęcia związane z zarządzaniem 

projektami 

Umiejętności: 
  U_01 - Student umie przedstawić 

własną propozycję rozwiązania 

problemu związanego z zarządzaniem 

projektami 

U_02 - Student prowadzić debatę – 

przedstawiać i oceniać różne opinie 

i stanowiska oraz dyskutować o nich 

 

Kompetencje: 
K_01 –Student posiada 

kompetencje do aktywnego 

działania – inspirowania, 

opracowywania i realizacji 

projektów społecznych 

K_02 - Student posiada 

kompetencje do uczestnictwa w 

inicjatywach podejmowanych przez 

różne organizacje i instytucje oraz 

działania w sposób przedsiębiorczy 

 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach   (01; 02; 03) +  praca przy projekcie (04; 05) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

 

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

 

Miejsce realizacji zajęć: Sala  Dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1) M. Trocki, Nowoczesne Zarządzanie Projektami, Warszawa 2012. 
2) R.K. Wysocki, R. McGary, Efektywne zarządzanie projektami, Gliwice 2005, s. 145-165, s. 179-185. 
3) S. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Poznań 2015, s. 147-185. 
4) B. Wróbel, Rola komunikacji w zarządzaniu projektami, w: „Zarządzanie Publiczne”  3/2007. 

 

Lektura uzupełniająca:  

1) T. Kopczyński, Społeczny aspekt w zarządzaniu projektami, „Marketing i Rynek” 5/2014, 
T. Janicki, W. Popławski, Dysfunkcje projektów unijnych na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim, „Studia 
Ekonomiczne” 283/2016. 
 

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:
 

25 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 



 

 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student pogłębia wiedzę o terminy i pojęcia 

związane z zarządzaniem projektami 

KS_W02/ P6S_WG 2 

U_01 Student umie przedstawić własną propozycję 

rozwiązania problemu związanego z zarządzaniem 

projektami 

KS_U02/ P6S_UW 3 

U_02 Student prowadzić debatę – przedstawiać i oceniać 

różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 

KS_U08/ P6S_UK 3 

K_01 Student posiada kompetencje do aktywnego 

działania – inspirowania, opracowania i realizacji 

projektów społecznych 

KS_S03/ P6S_KO 3 

K_02 Student posiada kompetencje do uczestnictwa w 

inicjatywach podejmowanych przez różne 

organizacje i instytucje oraz działania w sposób 

przedsiębiorczy 

 

KS_S04/ P6S_KO 2 

Nazwa zajęć:  Badania Internetu i interntetowe techniki badawcze ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Internet Research and Internet Research Methods 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-01L/2Z-24 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cele: 
Przedmiot wchodzi w skład modułu Badania rynku i opinii. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami badań, które 
można zastosować w odniesieniu do treści zamieszczanych w sieci, a także sposobów korzystania z Internetu i 
społecznych skutków jego zastosowań. 
 
Opis zajęć:  
Socjologia Internetu. Kultura konwergencji, kultura Web 2.0, tworzenie wiedzy w Internecie. Użytkownicy Internetu. Internet 
a nierówności społeczne. Tworzenie tożsamości w Internecie. Charakterystyka grup w Internecie. Społeczeństwo sieci, 
sieciowa gospodarka i polityka. Internet jako sfera publiczna. Internet a nowe ruchy społeczne. Bliskie relacje online. 
Przemiany więzi społecznych i sieci społeczne. Społeczności internetowe. Prospołeczne zachowania online. Aspołeczne 
zachowania online. Reklama i marketing w Internecie. Prowadzenie badań ilościowych i jakościowych online. Tradycyjne 
metody badań w kontekście Internetu. Internetowe narzędzia wspierające badaczy. Etyka badań internetowych 
 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
Wykład, liczba godzin 15 
Ćwiczenia, liczba godzin 15 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

Metody dydaktyczne: Analiza tekstów, danych zastanych, prezentacje multimedialne, dyskusja, praca w grupach 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student zna  podstawowe pojęcia, 

metody i koncepcje z zakresu socjologii 

Internetu 

 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi analizować 

więzi społeczne w przestrzeni 

Internetu 

U_02 student potrafi dobrać metodę 

badawczą do zakładanego celu 

 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 

badania treści internetowych przy 

użyciu metod jakościowych i 

ilościowych 

K_02 Student jest gotów do udziału 

w analizach relacji społecznych 

zapośredniczonych przez Internet 

 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Kolokwium (W_01, U_01), projekt grupowy (U_01, U_03, K_01, K_02) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemne prace studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Aktywność na zajęciach 50%, kolokwium 25%, projekt grupowy 25% 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa : 
 

1) Jemielniak D., Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia Big Data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej 
i systematyzacji pojęć,  „Studia Socjologiczne”  2018 nr 2, s. 7–29.  

2) Jemielniak D., Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych, „Prakseologia” 2013, nr 154, s. 97-116. 
3) Rodak O., Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna,  „Studia 

Socjologiczne”, 2017 nr 3, s. 209–236Turner A., Zieliński M. W., Słomczyński K. M., Google Big Data: charakterystyka i zastosowanie w naukach 
społecznych,  „Studia Socjologiczne” 2018 nr 4, s. 49–71  

4) Żulicki R., Potencjał Big Data w badaniach społecznych,  „Studia Socjologiczne” 2017 nr 3, s. 175–207. 
 
Literatura uzupełniająca: 
 

1) Barney D., Społeczeństwo sieci,  Warszawa 2008 
2) Kampka A.,  Persuasive functions of photo galleries on information websites, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” nr 5(43) 2017, s. 

79-91 
3) Kampka A., Kumpel, mentor czy urzędnik – uczelnie na Facebooku, w: Retoryka wizerunku medialnego (red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, 

K.Molek-Kozakowska), PTR, Warszawa 2016, s. 297-332. 

4) Nigel G. Fielding N. G, Lee R. M., Blank G. (red.), The SAGE Handbook of Online Research Methods, SAGE, London-New York 2017. 
UWAGI 

 
 
 

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

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

75 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
1,6 ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 



 

 

W_01 Student zna  podstawowe pojęcia, metody i koncepcje z zakresu 

socjologii Internetu 

 

KS_W02/P6S_WG 3 

U_01 Student potrafi analizować relacje i struktury społeczne w 

przestrzeni Internetu 

 

KS_U01/P6S_UW 2 

U_02 student potrafi dobrać metodę badawczą do zakładanego celu 

 
KS_U06/P6S_UK 1 

K_01 Student jest gotów do badania treści internetowych przy użyciu 

metod jakościowych i ilościowych 

 

KS_S01/P6S_KK 2 

K_02 Student jest gotów do udziału w analizach relacji społecznych 

zapośredniczonych przez Internet 

 

KS_S04/P6S_KO 1 

    

    

    

Nazwa zajęć:  Badania fokusowe ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Focus group interviews 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-01L/2Z-25 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

  Cel zajęć: 

    Kurs Badania fokusowe ma charakter warsztatowy. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zaprojektowania i 

zrealizowania badań z zastosowaniem wywiadu grupowego a także przygotowanie studentów do pracy z wykorzystaniem 

tej metody w obszarze badań marketingowych. Zajęcia zorientowane są także na ćwiczenie kompetencji tzw. miękkich 

takich jak praca zespołowa, zarządzanie czasem, komunikacja w grupie. 

Opis zajęć: 

Kurs Badania fokusowe zorganizowany jest w oparciu o schemat projektowania i realizacji badań fokusowych. 

Studenci zapoznają się na nim z możliwością zastosowania wywiadu grupowego w badaniach socjologicznych i 

marketingowych, z prawidłowościami i błędami stosowania takich badań i podstawowymi ich założeniami oraz 

aspektami etycznymi. Poznają zasady projektowania badań fokusowych, doboru próby do takich badań, generowania 

i analizy danych z wywiadów grupowych. Wiedzę ta stosują w praktyce przygotowując samodzielnie scenariusze 

fokusów oraz analizując dane z badan fokusowych. Podstawową umiejętnością nabytą na zajęciach będzie 

zaprojektowanie i przeprowadzenie wywiadu grupowego. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
d)  Ćwiczenia                    liczba godzin     15  

 

Metody dydaktyczne: 

 -dyskusja, rozwiązywanie problemów 

 -  warsztaty 

 -  praca projektowa 

 -  konsultacje 

 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Metody badań jakościowych, Projekt badawczy 

 
Wiedza z zakresu metod badań społecznych i strategii jakościowych badań. 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
  W_01  Student ma pogłębioną wiedzę w 

zakresie  wybranych metod i technik 

prowadzenia badań socjologicznych 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi planować 

oraz organizować pracę 

indywidualną oraz w zespole 

U_02 Student potrafi 

współdziałać i przyjmować różne 

role społeczne 

 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 

rozumienia metodologicznych 

problemów socjologii i jej 

poznawczych ograniczeń 

K_02 Student jest gotów do 

działania zgodnego z zasadami 

etyki i jest rozstrzygania etycznych 

dylematów    związanych z pracą 

socjologa   

 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

ocena z kolokwium (W_01) 

ocena projektu badań fokusowych (U_01, U_02, K_01, K_02). 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Projekty badań fokusowych, pisemne kolokwia 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

1) ocena z kolokwium 30%  
2) ocena projektu badań fokusowych 70% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
1) Lisek-Michalska J., Daniłowicz P., Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007  
2) Barbour R., Badania fokusowe, W-wa 2011,  
3) Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 
4) Maison D.,  Noga-Bogomilski A. (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007. 
5) Gawlik K., Badania fokusowe, w: Badania jakościowe. Podejścia i interpretacje (red. D. Jemielniak), Warszawa 2012, s.129-162. 

 

Lektura uzupełniająca:  

1) Maczmarek M., Olejnik I., Springer A., Badania jakościowe. Metody i zastosowania, Warszawa 2014 
2) Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN Warszawa 2000. 
3) Kvale S., Prowadzenie wywiadów,  PWN, Warszawa 2008.  
4) Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa , 2008. 
5) Flick U., Projektowanie badań jakościowych, W-wa 2010;  
6) Stasik A, Gendżwił A., Projektowanie badania jakościowego, w: D.Jemielniak (red), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, tom 1, W-wa 2012, 

(s. 1-20) 

 

 
 

UWAGI 
Program zajęć przygotowany na podstawie wiedzy i kompetencji prowadzącego zajęcia udokumentowanych certyfikatem ukończenia warsztatów – „Badania 
fokusowe – projektowanie, realizacja, analiza danych.”

 

 
 
 



 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

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:
 

25 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 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 pogłębioną wiedzę w zakresie  wybranych metod i 

technik prowadzenia badań socjologicznych 

KS_W03/ P6S_WG 3 

U_01 Student potrafi planować oraz organizować pracę indywidualną 

oraz w zespole 

 

KS_U11/ P6S_UO 2 

U_02 Student potrafi współdziałać i przyjmować różne role społeczne 

 

KS_U13/ P6S_UO 2 

K_01 Student jest gotów do rozumienia metodologicznych problemów 

socjologii i jej poznawczych ograniczeń 

 

KS_S02/P6S_KK 3 

K_02  

Student jest gotów do działania zgodnego z zasadami etyki i jest 

rozstrzygania etycznych dylematów związanych z pracą socjologa   

KS_S06/ P6S_KR 2 

Nazwa zajęć:  Analiza sieci społecznych ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Social network analysis 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy:  Poziom studiów: studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-01L/2Z-26 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Głównym celem kursu jest wprowadzenie w problematykę badań prowadzonych z zastosowaniem analizy sieci 
społecznych. Przedstawione zostaną teoretyczne założenia tego narzędzia badawczego, jak i sposoby jego 
praktycznego zastosowania. 
Teoria strukturalistyczna. Społeczeństwo sieci. Podłoże teoretyczne analizy sieci (teoria grafów, algebra macierzowa). 
Analiza sieciowa w naukach społecznych – podstawowe pojęcia: punkty i węzły; ogniwa, powiązania i połączenia; 
wzory i konfiguracje powiązań; ukierunkowania, odwzajemnianie powiązań; przechodniość powiązań. Zbieranie i 
przetwarzanie danych sieciowych, typy relacji i ich znaczenie w sieci, zjawisko, siłą słabych więzi, „małych światów”, 
miary centralności i prestiżu, spójność sieci, struktura sieci, analiza makro, mezo i mikro, zastosowanie analizy sieci 
społecznych do badań socjologicznych, politologicznych i marketingowych, wprowadzenie do obsługi programów 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

komputerowych – UCInet; Netdraw. 
 
 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) Wykład   liczba godzin 15 

b) Ćwiczenia   liczba godzin 15 
 

Metody dydaktyczne: Wykład; analiza tekstów 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
brak 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
- ma pogłębioną wiedzę w zakresie 
prowadzenia badań socjologicznych przy 
zastosowaniu analizy sieci społecznych 
- ma wiedzę o sposobach 
interpretowania i wykorzystania wyników 
analizy sieciowej 

Umiejętności: 
- potrafi interpretować i poprawnie 
wykorzystywać wyniki analizy 
sieciowej 
-  potrafi formułować własne pytania 
badawcze i je weryfikować przy 
zastosowaniu analizy sieci 
społecznych 

Kompetencje: 
- rozumienie metodologiczne 
problemy analizy sieciowej i jej 
poznawcze ograniczenia 
-  jest gotów do systematycznego 
aktualizowania swojej wiedzy z 
zakresu analizy sieciowej 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Prace pisemne studentów (W_01, W_02, U_01, K_01) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Egzamin pisemny (50%), kolokwium końcowe pisemne – ćwiczenia (50%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa: 
1) Batorski D., Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji, [w:] Środowisko i warsztat ewaluacji, W. Haber A., Szałaj M. (red.), Warszawa 2009. 
2) Jonak Ł., Analiza sieci społecznych i dynamika sieciowa, [w:] Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych, pod red. K. 
Winkowskiej-Nowak, A. Nowaka, A. Rychwalskiej, Warszawa 2007.  
3) Swacha J., Analiza sieci społecznych jako źródło wiedzy o czynnikach ryzyka dla funkcjonowania organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego” t. 2/ 2011. 
Literatura obowiązkowa: 
4)Batorski D. i M. Zdziarski, Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania, Problemy Zarządzania 2009, nr 4. 
5)Swacha J., Analiza sieci społecznych jako źródło wiedzy o czynnikach ryzyka dla funkcjonowania organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego” t. 2/ 2011.  
6)Swacha P., Zastosowanie analizy sieci społecznych w badaniach elit parlamentarnych (na przykładzie eurodeputowanych z Polski), „Przegląd Europejski” 
2014, nr 2. 
7) Zbieg A., Zastosowanie analizy sieci do oceny struktury organizacji i wyznaczania kierunków jej zmian, „Nauki o Zarzadzaniu” 2015, nr 1. 
8)  Zbieg A., Żak B., Zaręba P, Analiza Sieci w Badaniach Struktury Organizacji, „Nauki o Zarządzaniu” 2014, nr 2. 
 

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: 
1,6 ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 



 

 

W_01 ma pogłębioną wiedzę w zakresie prowadzenia badań 

socjologicznych przy zastosowaniu analizy sieci społecznych 

KS_W03/P6S_WG 3 

W_02 ma wiedzę o sposobach interpretowania i wykorzystania wyników 

analizy sieciowej 

KS_W10/P6S_WK 2 

U_01 interpretować i poprawnie wykorzystywać wyniki analizy sieciowej  KS_U04/P6S_UW 

 

2 

U_02 potrafi formułować własne pytania badawcze i je weryfikować przy 

zastosowaniu analizy sieci społecznych  

KS_U05/ P6S_UW 1 

K_01 rozumienie metodologiczne problemy analizy sieciowej i jej 

poznawcze ograniczenia 

KS_S02/P6S_KK 

 

2 

K_02 jest gotów do systematycznego aktualizowania swojej wiedzy z 

zakresu analizy sieciowej 

KS_S05/ P6S_KR 2 

Nazwa zajęć:  Badania i analizy zachowań konsumenckich
 ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Research and analysis of consumer behavior 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr  zimowy 

 semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-01L/2Z-27 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

     Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką badań i analiz zachowań konsumenckich. Ćwiczenia 

mają na celu wprowadzenie do głównych metod i sposobów analizowania zachowań konsumenckich oraz  mają pobudzić 

do refleksji nad zakresem i skutecznością tego typu badań. 

Tematyka zajęć (wykładów i ćwiczeń): 

1. Badania i analizy zachowań konsumenckich: wprowadzenie w problematykę 

2. Podstawowe metody badań w socjologii konsumpcji. 

3. Styl życia a zachowania konsumpcyjne. 

4. Nowe środki konsumpcji. 

5. Media a zachowania konsumpcyjne. 

6. Etnografia konsumpcji. 

7. Problematyka dóbr luksusowych. 

8. Konsumpcja w gospodarstwach o ograniczonych budżetach. 

9. Badania konsumenckie a badania marketingowe. 

10. Strategie oporu konsumenckiego. 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
c) Wykłady                           liczba godzin  15 
d) Ćwiczenia                        liczba godzin   15  

 

Metody dydaktyczne: 
1. analiza i interpretacja tekstów źródłowych, 
2. dyskusje, grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów, 
3. prezentacje multimedialne 
4. case study 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

5. konsultacje 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
-Student ma pogłębioną wiedzę o socjologii 

konsumpcji obejmującą pojęcia, metody i 

koncepcje składające się  na tę 

subdyscyplinę 

-Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie  

wybranych metod i technik prowadzenia 

badań i analiz zachowań konsumenckich 

 

Umiejętności: 
-Student potrafi interpretować i 

poprawnie wykorzystywać wyniki 

badań dotyczących zachowań 

konsumenckich 

-Student potrafi w sposób pogłębiony 

analizować społeczne zjawisko 

konsumpcjonizmu i konsumpcji, 

formułować własne pytania badawcze i 

je weryfikować. 

 

Kompetencje: 
-Student rozumie metodologiczne 

problemy socjologii konsumpcji i jej 

poznawcze ograniczenia 

-Student jest gotów do  
aktualizowania swojej wiedzy oraz 
kompetencji z zakresu socjologii 
konsumpcji 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

na podstawie „wejściówek”, zadań realizowanych indywidualnie i grupowo przez studentów oraz  przygotowywanych ii 
przedstawianych przez nich na ćwiczeniach prezentacji 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemna i elektroniczna 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

1. ocena znajomości literatury = 40% 
2. ocena zrealizowanych zadań = 60% 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1. A. Duda, Konsumpcja. Teorie i badania, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2016 
2. Wybrane problemy kultury konsumpcyjnej, red. J. Byczkowska-Ślęzak,  E. Kaczyńska, Olsztyn 2015 (fragmenty) 
3. wybrane teksty z kwartalnika „Konsumpcja i rozwój” z lat 2018-2015 
4. M. Cebula,  Konsumpcja statusowa — między praktyczną świadomością a strategicznym działaniem, Kultura i Społeczeństwo 4/2013 
5. M. Douglas, W obronie zakupów, w: P. Sztompka i M. Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności. Kraków: Znak, 2008, strony 334-356. 
6. A. Duda,  Strategie oporu konsumenckiego - dezercja z rynku czy współpraca?, Kultura i Społeczeństwo 4/2013 
7. G. Ritzer: Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2001. 

Lektura uzupełniająca:  

1. M. Cebula,  Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury?, 
Studia Socjologiczne 2/2013 

2. T. Zalega,  Konsumpcja: determinanty, teorie, modele, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa: 2012 
3. wybrane komunikaty z badań (CBOS, GUS) 
4. J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

1981  

 
 

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: 
1,6   ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 



 

 

kierunkowy*
) 

W_02 
Student ma pogłębioną wiedzę o socjologii 

konsumpcji obejmującą pojęcia, metody i 

koncepcje składające się  na tę subdyscyplinę 

KS_W02/ P6S_WG 
2 

W_03 
Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie  

wybranych metod i technik prowadzenia badań i 

analiz zachowań konsumenckich 

KS_W03/ P6S_WG 
2 

U_04 
  Student potrafi interpretować i poprawnie 

wykorzystywać wyniki badań dotyczących 

zachowań konsumenckich 

KS_U04/ P6S_UW 
2 

U_05 
    Student potrafi w sposób pogłębiony analizować 

społeczne zjawisko konsumpcjonizmu i konsumpcji, 

formułować własne pytania badawcze i je 

weryfikować. 

KS_U05/ P6S_UW 
2 

S_02 
Student rozumie metodologiczne problemy 

socjologii konsumpcji i jej poznawcze ograniczenia 
KS_S02/ P6S_KK 

1 

S_05 
Student jest gotów do  aktualizowania swojej 

wiedzy oraz kompetencji z zakresu socjologii 

konsumpcji 

KS_S05/ P6S_KR 
2 

Nazwa zajęć:  Strategie pozyskiwania funduszy na badania i projekty
 ECTS 1 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Strategies of fundraising for research projects 

Zajęcia dla kierunku studiów:  Socjologia 

  

Język wykładowy: Język polski Poziom studiów: Studia II stopnia 

Forma 
studiów:  

x stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć: 
 podstawowe 

X kierunkowe 

X obowiązkowe  

 do wyboru 

Numer semestru: 2 lub 3  semestr zimowy 

 semestr letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-01L/2Z-28 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

     Przedmiot o charakterze praktycznym pogłębiający wiedzę na temat strategii pozyskiwania funduszy na badania 

i projekty. Przedmiot przedstawia główne źródła pozyskiwania funduszy na badania. Przedmiot wprowadza w problematykę 

projektowania, monitorowania i ewaluowania wniosków na badania. W ramach przedmiotu studenci nabywają kompetencje 

praktyczne w zakresie przygotowywania i rozliczania wniosków na badania i projekty.. 

 

Tematyka ćwiczeń: Strategie pozyskiwania funduszy na badania i projekty: wprowadzenie w problematykę. Główne 

źródła funduszy na badania i projekty w Polsce i w Europie. Przykładowe projekty badawcze i ich mocne i słabe 

strony. Struktura wniosków na badania i projekty. Budowanie zespołu badawczego i nawiązywanie kooperacji 

zewnętrznej. Przygotowanie założeń merytorycznych projektu. Przygotowanie harmonogramu projektu. Budowanie 

kalkulacji projektu. Przygotowywanie informacji o wykonawcach wniosku. Przygotowywanie bibliografii wniosku. 

Problemy techniczne kompletowania wniosku badawczego. Sposoby ewaluacji wniosków. Przygotowywanie do 

realizacji projektu. Rozpowszechnianie informacji o projekcie.  



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
e)        Ćwiczenia               liczba godzin   15 

 

Metody dydaktyczne: dyskusje; ćwiczenia praktyczne; praca nad projektem  

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
  W_01 Student posiada wiedzę 

umożliwiającą przygotowanie i realizację 

badań ilościowych i jakościowych; wie jak 

projektować, monitorować i ewaluować 

programy służące rozwiązywaniu 

problemów społecznych. 

 

Umiejętności: 
  U_1 Student potrafi projektować 

badania ilościowe i jakościowe; umie 

projektować, monitorować i ewaluować 

programy służące rozwiązywaniu 

problemów społecznych. 

U_2 Student potrafi planować oraz 

organizować pracę indywidualną oraz 

w zespole w ramach projektów 

badawczych. 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 

aktywnego działania – 

inspirowania, opracowania i 

realizacji projektów społecznych. 

K_02 Student jest gotów do 

uczestnictwa w inicjatywach 

podejmowanych przez różne 

organizacje i instytucje oraz 

działania w sposób przedsiębiorczy. 

 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

praca zaliczeniowa + aktywność na zajęciach 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Prace pisemne studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

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

 

Miejsce realizacji zajęć: 
Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1. M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 [dostępne również w ibuk.pl]; 
2. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003; 
3. M. Hammersley,  P. Atkinson. Metody badań terenowych. Zysk i S-ka. Wydawnictwo, Poznań 2000; 
4. Portal Narodowego Centrum Nauki www.ncn.pl; 

 

Lektura uzupełniająca:  

1. W. Połeć O zasadach pisania prac naukowych. w: M. Makowska. Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR,  Warszawa 2013, strony 55-79. 

2. Portal Fundacji na rzecz Nauki polskiej http://www.fnp.org.pl; 

 

 
 

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:
 

25 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
0,8 ECTS 

http://www.ncn.pl/
http://www.fnp.org.pl/


 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student posiada wiedzę umożliwiającą 

przygotowanie i realizację badań ilościowych i 

jakościowych; wie jak projektować, monitorować i 

ewaluować programy służące rozwiązywaniu 

problemów społecznych. 

KS_W04/ P6S_WG 1 

U_01 Student potrafi projektować badania ilościowe i 

jakościowe; umie projektować, monitorować i 

ewaluować programy służące rozwiązywaniu 

problemów społecznych. 

KS_U03/P6S_UW 3 

U_02 Student potrafi planować oraz organizować pracę 

indywidualną oraz w zespole w ramach projektów 

badawczych. 

KS_U11/P6S_UO 1 

K_01 Student jest gotów do aktywnego działania – 

inspirowania, opracowania i realizacji projektów 

społecznych. 

KS_S02/P6S_KK 1 

K_02 Student jest gotów do uczestnictwa w inicjatywach 

podejmowanych przez różne organizacje i 

instytucje oraz działania w sposób przedsiębiorczy. 

KS_S04/P6S_KO 3 


