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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami socjologii, kategoriami analitycznymi, metodami
badawczymi oraz nurtami światowej i polskiej socjologii.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie główne pojęcia i kategorie opisu
współczesnych społeczeństw

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

ma wiedzę o podstawowych typach zachowań i działań
społecznych, strukturze społecznej, kulturze,
MMI_K1_W01,
instytucjach społecznych, zjawiskach: etniczności,
MMI_K1_W03
narodu i nacjonalizmu

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

rozpoznaje kierunki zmian społecznych; posiada
wiedzę na temat procesów transformacji
społeczeństw, od społeczeństwa tradycyjnego
do nowoczesnego; zna podstawowe teorie dotyczące
z zachodzących we społeczeństwie.

MMI_K1_W01,
MMI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

MMI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ analizować współczesne procesy społeczne

U2

wyszukuje informacje empiryczne niezbędne
MMI_K1_U02,
do analizy zjawisk społecznych. Potraﬁ, korzystając z
MMI_K1_U04,
dorobku innych autorów, dyskutować na temat zjawisk
MMI_K1_U05
społecznych.

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do samodzielnego formułowania wniosków
i krytycznego podejścia do analizowanych tekstów
i przekazów medialnych

MMI_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

wykazuje się społeczną wrażliwością

MMI_K1_K02,
MMI_K1_K03

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do egzaminu

50

uczestnictwo w egzaminie
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
187

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bloki problemowe omawiane w trakcie wykładu: Przedmiot, zakres socjologii oraz
historyczne warunki powstania dyscypliny; działania społeczne; społeczeństwa
jednostka, kultura, zbiorowości społeczne; instytucje; struktura społeczna, ruchy
społeczne; etniczność narody, nacjonalizmy.
W ramach ćwiczeń: Zachowania, działania społeczne, interakcje; Stosunki
społeczne i więź społeczna; Zbiorowości społeczne; Socjalizacja i kontrola
społeczna; Struktura i stratyﬁkacja społeczna; Kultura; Kapitalizm,
konsumpcjonizm, globalizacja.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków, metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie
ćwiczeń.

zaliczenie na ocenę,
projekt

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: aktywność na zajęciach, projekt
oraz kolokwium. Kolokwium obejmuje treści lektur omawianych i
dyskutowanych podczas ćwiczeń. Dopuszczalne są 2
nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z prowadzącym najpóźniej tydzień przed terminem
kolokwium. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza
możliwość uzyskania zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie
uzgodnionej z prowadzącym. Nieobecność na ponad 5 zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.
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Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012.
P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 2002.
Sztompka P., Kucia M. (red.) Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2009.
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006.

Dodatkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A. Giddens, Czym zajmują się socjologowie, [w] Sztompka P., Kucia M. (red.) Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2009
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
Bauman Z., Socjologia, Poznań 1996.
Encyklopedia Socjologii, (1998-2002), Warszawa Oﬁcyna Naukowa.
Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
Wieviórka M., Dziewięć wykładów z socjologii, Kraków 2011.
Dodatkowe pozycje bibliograﬁczne do poszczególnych zagadnień będą rekomendowane w trakcie kursu.
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zmiany kulturowe, religijne,
MMI_K1_W01 społeczne i polityczne oraz prawne, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących procesów
migracyjnych oraz przeobrażeń etniczności
MMI_K1_W03

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia związane z instytucjami kulturowymi oraz
społeczno-politycznymi w szczególności w kontekście migracji międzynarodowych

MMI_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu genezę, rozwój i mechanizmy rządzące procesami
migracyjnymi w przeszłości i współcześnie

MMI_K1_U01

Absolwent potraﬁ identyﬁkować i rozwiązywać problemy zwiazane z przemianami kulturowymi,
społecznymi i politycznymi oraz ich wpływem na przebieg procesów migracji oraz przeobrażania etniczności

MMI_K1_U02

Absolwent potraﬁ wyszukiwać informacje, formułować wnioski i prognozy dotyczące obecnych i przyszłych
trendów migracyjnych

MMI_K1_U04

Absolwent potraﬁ gromadzić i przedstawiać w formie pisemnej i ustnej, w języku polskim i obcym, wiedzę
na temat mechanizmów migracji oraz posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 wymaganym
przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

MMI_K1_U05

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistycznym językiem oraz podejmować dyskusje na temat przyczyn i
skutków procesów migracyjnych oraz zróżnicowania etnicznego, rasowego i religijnego współczesnych
społeczeństw

MMI_K1_K05

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz korzystania z opinii ekspertów

MMI_K1_K02

Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu zawodowym poprzez wykorzystanie nabytej
wiedzy i umiejętności oraz inicjowania projektów i działań w zakresie migracji i stosunków etnicznych

MMI_K1_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz wykonywania istotnych zadań w
większych grupach społecznych lub organizacjach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie,
w tym w misjach na rzecz migrantów i uchodźców oraz w działaniach zmierzających do rozwiązania
konﬂiktów etnicznych
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