
Socjologia - Studia II stopnia stacjonarne, rok II semestr 4 

Nazwa zajęć:  Teorie i praktyka współczesnych demokracji ECTS 4 

Nazwa zajęć w j. angielskim: Theories and practice of modern democracies 

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: 4  semestr  zimowy 

x semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-02L-19 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną dyskusją na temat demokracji oraz podstawowymi pojęciami 
związanymi z demokracją.  
Tematyka zajęć:   1. definiowanie demokracji; 2. podstawowe pojęcia demokracji; 3. ewolucja pojęcia demokracja i jej 
historyczno-społeczne uwarunkowania; 4. demokracja bezpośrednia i przedstawicielska; 5. ustrój demokratyczny; 6. 
kultura demokratyczna 7. demokracja współczesna – jej uwarunkowania i zmiany, konkurencyjne  interpretacje 
demokracji liberalnej; fale demokratyzacji, demokracja w Polsce. 
 

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

Metody dydaktyczne: Wykład interaktywny z wykorzystaniem multimediów, praca w grupach, dyskusja, praca z tekstem, debata oksfordzka. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
- 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student zna główne stanowiska i 
tematy współczesnej dyskusji na temat 
demokracji.  
W_02 Student ma wiedzę na temat 
socjologicznych koncepcji i badań 
dotyczących demokracji 
 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi analizować i 
interpretować aktualne zjawiska 
dotyczące demokracji. 
U_02 Student potrafi formułować i 
przedstawiać opinie oraz 
argumentować na rzecz danego 
stanowiska 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do ciągłej 
aktualizacji wiedzy na temat 
różnorodnych koncepcji 
demokracji i ich społecznych  
kulturowych i historycznych 
uwarunkowań 
K_02 Student jest gotów do 
podejmowania działań mających 
na celu kształtowanie postaw 
prodemokratycznych  

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

Egzamin pisemny, zaliczenie lektur, udział w debacie oksfordzkiej 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Pisemne prace studentów 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: Egzamin pisemny 50%, zaliczenie lektur 10%, aktywność na zajęciach 20%, udział w debacie oksfordzkiej 20% 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1. J. Barlett, Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację i jak ją możemy ocalić, Warszawa 2019.  

2. R. Dahl, O demokracji, Kraków 2000. 

3. D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010. 
4. G. Sartori Giovanni, Teoria demokracji, Warszawa 1994. 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. M. Król, Jaka demokracja, Warszawa 2017. 

6. J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, Warszawa 2019. 

Literatura uzupełniająca:  
1. J. Grygieńć, Demokracja na rozdrożu, Kraków 2017. 

2. A. Kampka,  Normatywna funkcja retoryki w demokracji, w: Normy komunikacji: między retoryką a językiem,  red. J. Partyka, Warszawa 2017, 

s. 11-25. 
3. A. Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Warszawa 2014. 

4. A. Levistsky, D. Ziblatt, Tak umierają demokracje, Warszawa 2018. 

5. K. Morawski, Dyskurs. Hegemonia. Demokracja, Warszawa 2016. 

6. P. Swacha,  Demokracja w działaniu? Kapitał społeczny i zaufanie w Polsce na początku XXI wieku w świetle badań sondażowych,  „Studia 

Politologiczne” 2018, Vol. 47, s. 285-298. 

7. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka, M. Król, Warszawa 2005.  

UWAGI 

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

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

100 h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,8 ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01  Student zna główne stanowiska i tematy współczesnej dyskusji 

na temat demokracji.  

KS_W06/ P6S_WK 3 

W_02 Student ma wiedzę na temat socjologicznych koncepcji i badań 

dotyczących demokracji 

KS_W10/ P6S_WK 1 

U_01 Student potrafi analizować i interpretować aktualne zjawiska 

dotyczące demokracji. 

KS_U04/ P6S_UW 2 

U_02  Student potrafi formułować i przedstawiać opinie oraz 

argumentować na rzecz danego stanowiska 

KS_U08/ P6S_UK 3 

K_01  Student jest gotów do ciągłej aktualizacji wiedzy na temat 

różnorodnych koncepcji demokracji i ich społecznych  

kulturowych i historycznych uwarunkowań. 

KS_S05/ P6S_KR 3 

K_02 Student jest gotów do podejmowania działań mających na celu 

kształtowanie postaw prodemokratycznych 

KS_S04/ P6S_KO 2 



Nazwa zajęć:  Socjologia ekonomiczna ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na j. angielski: Economic sociology 

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: 4   semestr  zimowy 
 X semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-02L-20 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

      Celem kursu jest wprowadzenie do socjologicznej analizy zjawisk ekonomicznych. Zadaniem kursu jest przedstawienie 

możliwości i rozwijanie umiejętności zastosowania analiz socjologicznych do opisu i wyjaśniania zjawisk ekonomicznych 

       Przedmiot socjologia ekonomiczna należy do grupy przedmiotów kierunkowych. Celem przedmiotu jest wprowadzenie 

do socjologicznej analizy zjawisk ekonomicznych – dokonanie przeglądu różnych alternatywnych i komplementarnych 

względem siebie koncepcji teoretycznych, wskazanie podstawowych różnic w podejściach teoretycznych socjologii i 

ekonomii; przedstawienie możliwości i  rozwijanie umiejętności wykorzystania analiz socjologicznych do opisu i wyjaśniania 

zjawisk ekonomicznych. Tematyka wykładów obejmuje kluczowe teoretyczne zagadnienia podejmowane w  ramach 

socjologii ekonomicznej. W trakcie ćwiczeń zagadnienia te analizowane są w oparciu o źródłowe teksty. Wiedza ta 

odnoszona jest na ćwiczeniach także do praktyki życia codziennego i indywidualnych doświadczeń studentów. 

 

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

 

Metody dydaktyczne: 

1. prezentacja, analiza i interpretacja koncepcji teoretycznych (wykład) 

2. analiza i interpretacja tekstów źródłowych 

3. indywidualne opracowania dot. wybranych zagadnień z dziedziny socjologii  ekonomicznej 

4. prezentacje multimedialne 

5. gry symulacyjne 

6. Case study 

8. Debata oksfordzka 

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 rozbudowaną wiedzę 

na temat złożoności 

współczesnego społeczeństwa i 

dynamiki zachodzących w nim 

zmian 

 

Umiejętności: 
  U_01 Student potrafi w oparciu o 

źródła przygotować 

rozbudowaną pracę pisemną i 

ustną dotyczącą zagadnień 

społecznych w języku polskim   

U_02 Student potrafi prowadzić 

debatę – przedstawiać i 

oceniać różne opinie i 

stanowiska oraz dyskutować o 

nich 

 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotowy do 

rozumienia 

metodologicznych 

problemów socjologii i jej 

poznawczych ograniczeń 

K_02 Student jest gotowy 

systematycznego 

aktualizowania swojej 

wiedzy oraz rozwijania i 

doskonalenia swoich 

kompetencji 

 

 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

ocena z egzaminu pisemnego  (W_01, W_02, K_01) 

ocena indywidualnie przygotowanej pracy pisemnej – eseju ( W_01, W_02, U_01, K_01, K_02) 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć ( W_01, W_02, U_01, U-02,K_02) 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Treść pytań egzaminacyjnych wraz z kryteriami oceny, prace pisemne, prezentacje multimedialne 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

ocena z egzaminu pisemnego (50%) 

łączna ocena pracy pisemnej, kolokwium oraz wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć (50%) 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa 
1. W. Morawski Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2012 

2. J. Gardawski,  L. Gilejko, J. Siewierski,  R. Towalski, Socjologia gospodarki, PWN, Warszawa 2008 

 

Lektura uzupełniająca:  

1. M. Fedorowicz Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenia zmiany ustrojowej po komunizmie, Wyd. IFiS PAN, 2004 

2. F. Fukujama Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, 1987 

3. F. Fukujama Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, Poznań 2005 

4. L. Gilejko Społeczeństwo i gospodarka, Warszawa, 2005 

5. L. E. Harrison, S. Huntington Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczny, Poznań Kraków, 2004 

6. W. Morawski Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo, gospodarka, polityka, PWN Warszawa 1998 

7. E. Paprzycka, D. Orlik, Czy wygląd ma znaczenie? Kapitał seksualny a sukces rekrutacyjny w opiniach kobiet i mężczyzn, Acta Universitatis Lodziensis. 

Folia Sociologica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, nr 55, 2015, s. 5-21 dostępny on-line 

8. W. Połeć Romowie na Słowacji. Marginalizacja i postęp. w: E. Nowicka (red.) Romowie o sobie i dla siebie. Nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa : Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2003, strony 127-150. 

J. Tittenbrum Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Warszawa 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2012 
 

UWAGI 

 
 
 

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

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

100  h 

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

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 
2,8  ECTS 

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

programu studiów dla kierunku 

Oddziaływanie 

zajęć na efekt 

kierunkowy*
) 

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę o  wybranych 

subdyscyplinach w socjologii, obejmującą pojęcia, metody i 

koncepcje 

KS_W02/ P6S_WG 1 

W_02 Student ma rozbudowaną wiedzę na temat złożoności 

współczesnego społeczeństwa i dynamiki zachodzących w 

nim zmian 

KS_W08/ P6S_WK 3 

U_01 Student potrafi w oparciu o źródła przygotować 

rozbudowaną pracę pisemną i ustną dotyczącą zagadnień 

KS_U06/ P6S_UK 2 



 

 

społecznych w języku polskim   

U_02 Student potrafi prowadzić debatę – przedstawiać i oceniać 

różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 

KS_U08/ P6S_UK 2 

K_01 Student jest gotowy do rozumienia metodologicznych 

problemów socjologii i jej poznawczych ograniczeń 

KS_S02/ P6S_KK 2 

K_02 Student jest gotowy systematycznego aktualizowania 

swojej wiedzy oraz rozwijania i doskonalenia swoich 

kompetencji 

KS_S05/ P6S_KR 1 

Nazwa zajęć:  
Seminarium magisterskie II ECTS 2 

Nazwa zajęć w  j. angielskim: Masters Seminar 

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: 4   semestr  zimowy 

 x semestr  letni  

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

katalogowy: 
WNH-S2-S-02L-21 

 

Koordynator zajęć:  

Prowadzący zajęcia:  

Jednostka realizująca:  

Jednostka zlecająca:  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Założenia i cel zajęć: 
Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego zaprojektowania, konceptualizacji, 
operacjonalizacji i realizacji projektu badawczego, o charakterze teoretycznym lub empirycznym, który będzie 
podstawą pracy magisterskiej.  Napisanie pracy.   
 
Opis zajęć: 
Krytyczna analiza przedstawionych rozdziałów pierwszych. Porządek prezentacji rozdziałów II.  
Prezentacja rozdziałów metodologicznych, narzędzi badawczych, badania pilotażowe, 
Ewaluacja narzędzi badawczych do badań własnych  i dyskusja nad nimi 
Realizacja badań oraz redakcja II rozdziału pracy magisterskiej. Zaliczenie semestru. 
Realizacja badań, Opracowywanie wyników. 
Prezentacja rozdziałów empirycznych pracy. 
Prezentacja pierwszych wersji gotowych prac.  
 

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

Metody dydaktyczne: 
Przygotowywanie wystąpień seminaryjnych, prezentacja referatów, dyskusja i krytyczna ocena prezentowanych 
materiałów. Indywidualne konsultacje ze studentami. 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

 
Brak 
 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 Student zna wybrane metody i 

techniki prowadzenia badań 
socjologicznych 

W_02 Student wie jak interpretować i 
wykorzystywać wyniki badań 
socjologicznych 

 

Umiejętności: 
U_01 Student potrafi przedstawiać 

oraz oceniać opinie i poglądy 
odnoszące się do 
różnorodnych problemów 
społecznych 

U_02 Student potrafi przygotować 
pracę pisemną oraz 

Kompetencje: 
K_01 Student jest gotów do 

podjęcia działań służących 
uaktualnianiu wiedzy i 
doskonaleniu kompetencji 
komunikacyjnych 
umożliwiających 
prezentowanie założonych 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

wypowiedź ustną odnoszącą 
się do zagadnień społecznych 
w oparciu o aktualną literaturę 
polskojęzyczną oraz 
obcojęzyczną 

 

celów badawczych 
K_02 Student jest gotów do oceny 

zgodności podejmowanych 
działań z zasadami etyki oraz 
rozstrzygania etycznych 
dylematów przed jakimi 
staje badacz problematyki 
społecznej 

 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się: 

prezentacja założeń teoretycznych i rozdziału teoretycznego pracy  

prezentacja rozdziału metodologicznego pracy, wybór metody i techniki,   

wystąpienia na seminariach, 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów uczenia się: 

Przechowywana przez promotora informacja o uzyskanych zaliczeniach w poszczególnych semestrach, listy obecności   
oraz poszczególne partie tekstu pracy.    

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

Referaty, opracowane narzędzia badawcze,  obecność na seminariach, wygłaszanie referatów, przygotowywanie 
kolejnych partii tekstu pracy 

Miejsce realizacji zajęć: sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Nie przewiduje się korzystania z poradników, jak pisać prace magisterskie.  

Student musi przestudiować literaturę przedmiotu, powiązaną z tematyką pracy, którą ustala, uzgadnia i konsultuje z promotorem 
Wykorzystywane w socjologii podręczniki z zakresu metodologii badań społecznych. 
 

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: 
1,6 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 wybrane metody i techniki prowadzenia 
badań socjologicznych 

 

KS_W03/P6S_WG 3 

W_02 Student wie jak interpretować i wykorzystywać wyniki 
badań socjologicznych 
 

KS_W10/P6S_WK 3 

U_01 Student potrafi przedstawiać oraz oceniać opinie i 
poglądy 

odnoszące się do różnorodnych problemów społecznych 
 

KS_U07/P6S_UK 2 

U_02 Student potrafi przygotować pracę pisemną ora 
wypowiedź ustną odnoszącą się do zagadnień 

społecznych w oparciu o aktualną literaturę 
polskojęzyczną oraz obcojęzyczną 

 

KS_U08/P6S_UK 2 

K_01 Student jest gotów do podjęcia działań służących 
uaktualnianiu wiedzy i doskonaleniu kompetencji 
komunikacyjnych umożliwiających prezentowanie 
założonych celów badawczych 

 

KS_K05/P6S_KR 1 



 

 

 

 

 

 

K_02 Student jest gotów do oceny zgodności podejmowanych 
działań z zasadami etyki oraz rozstrzygania 
etycznych dylematów przed jakimi staje badacz 
problematyki społecznej 

 

KS_K06/P6S_KK 3 


