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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Seminarium obejmuje w perspektywie socjologicznej analizę przemian społecznych, kulturowych,
politycznych oraz gospodarczych, jakie zachodzą współcześnie w Polsce i na świecie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta w ramach poszczególnych
form zajęć i dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

W świetle poznanych koncepcji
teoretycznych z dziedziny nauk
społecznych i humanistycznych zna
ogólne zależności między
kształtowaniem się idei
socjologicznych a zmianami
zachodzącymi w społeczeństwie i
kulturze pod wpływem złożonych
procesów zachodzących we
współczesnym świecie.

SOC1A_W10

Przygotowanie pracy dyplomowej

M_W002

Zna podstawowe koncepcje
teoretyczne i właściwą dla nich
terminologię w socjologii, wie jakie
są różnice pomiędzy
najważniejszymi paradygmatami
analizy rzeczywistości społecznej i
potrafi w oparciu o nie wyjasnić
procesy i zjawska zachodzace we
współczesnym świecie.

SOC1A_W04,
SOC1A_W03,
SOC1A_W01

Przygotowanie pracy dyplomowej
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M_W003

Zna techniki pozyskiwania danych
właściwe dla socjologii oraz
odpowiadające im sposoby analizy
materiału badawczego. Ma wiedzę
na temat etycznych aspektów pracy
naukowej i badawczej oraz
rzetelnego przedstawiania wyników
swojej pracy.

SOC1A_W13,
SOC1A_W12

Przygotowanie pracy dyplomowej

M_W004

Zna przemiany zachodzące we
współczesnej świecie w wymiarach
społecznym, politycznym,
kulturowym i ekonomicznym pod
wpływem technologii oraz
współczesnych procesów
społecznych.

SOC1A_W17,
SOC1A_W14

Przygotowanie pracy dyplomowej

Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi napisać pracę dyplomową w
języku polskim lub obcym, będącą
analizą zjawisk społecznych
zachodzacych we współczesnym
swiecie, w oparciu o samodzielnie
znalezione źródła poddane starannej
selekcji

SOC1A_U15,
SOC1A_U18,
SOC1A_U17

Przygotowanie pracy dyplomowej

M_U002

W oparciu o poznane teorie z
zakresu nauk społecznych i
humanistycznych posiada
umiejętność krytycznego
analizowania zjawisk społecznych w
kategoriach socjologicznych z
uwzględnieniem szerszego
kontekstu ekonomicznego,
politycznego i kulturowego, za
pomocą odpowiednich metod
socjologicznych.

SOC1A_U03,
SOC1A_U02

Przygotowanie pracy dyplomowej

M_U003

Potrafi zinterpretować działania
instytucji społecznych, przedstawić
procesy ich przemian na tle zmian
społecznych posługując się
terminologią właściwą naukom
społecznym i humanistycznym.

SOC1A_U01,
SOC1A_U04

Aktywność na zajęciach

M_U004

Za pomocą odpowiednich narzędzi
informatycznych potrafi
przeprowadzic analizę zebranego
materiału badawczego i
zaprezentować go w odpowiedniej
formie.

SOC1A_U14

Przygotowanie pracy dyplomowej

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju
zawodowego, zna stan swojej
dotychczasowej wiedzy i potrafi
poprawnie posługiwać się językiem
polskim w wypowiedziach ustnych i
pisemnych.

SOC1A_K01,
SOC1A_K02

Aktywność na zajęciach

M_K002

Ma świadomość znaczenia analizy
socjologicznej oraz refleksji
humanistycznej dla rozumienia
współczesnych procesów
społecznych, politycznych,
gospodarczych i kulturowych.

SOC1A_K08

Przygotowanie pracy dyplomowej
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Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć
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M_W002

Zna podstawowe koncepcje
teoretyczne i właściwą dla nich
terminologię w socjologii, wie
jakie są różnice pomiędzy
najważniejszymi paradygmatami
analizy rzeczywistości społecznej
i potrafi w oparciu o nie wyjasnić
procesy i zjawska zachodzace we
współczesnym świecie.
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M_W003

Zna techniki pozyskiwania
danych właściwe dla socjologii
oraz odpowiadające im sposoby
analizy materiału badawczego.
Ma wiedzę na temat etycznych
aspektów pracy naukowej i
badawczej oraz rzetelnego
przedstawiania wyników swojej
pracy.
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Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

W świetle poznanych koncepcji
teoretycznych z dziedziny nauk
społecznych i humanistycznych
zna ogólne zależności między
kształtowaniem się idei
socjologicznych a zmianami
zachodzącymi w społeczeństwie i
kulturze pod wpływem złożonych
procesów zachodzących we
współczesnym świecie.

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie
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M_W004

Zna przemiany zachodzące we
współczesnej świecie w
wymiarach społecznym,
politycznym, kulturowym i
ekonomicznym pod wpływem
technologii oraz współczesnych
procesów społecznych.
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Umiejętności: potrafi
M_U001

Potrafi napisać pracę dyplomową
w języku polskim lub obcym,
będącą analizą zjawisk
społecznych zachodzacych we
współczesnym swiecie, w oparciu
o samodzielnie znalezione źródła
poddane starannej selekcji
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M_U002

W oparciu o poznane teorie z
zakresu nauk społecznych i
humanistycznych posiada
umiejętność krytycznego
analizowania zjawisk
społecznych w kategoriach
socjologicznych z
uwzględnieniem szerszego
kontekstu ekonomicznego,
politycznego i kulturowego, za
pomocą odpowiednich metod
socjologicznych.
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M_U003

Potrafi zinterpretować działania
instytucji społecznych,
przedstawić procesy ich
przemian na tle zmian
społecznych posługując się
terminologią właściwą naukom
społecznym i humanistycznym.
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M_U004

Za pomocą odpowiednich
narzędzi informatycznych potrafi
przeprowadzic analizę zebranego
materiału badawczego i
zaprezentować go w
odpowiedniej formie.
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Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju
zawodowego, zna stan swojej
dotychczasowej wiedzy i potrafi
poprawnie posługiwać się
językiem polskim w
wypowiedziach ustnych i
pisemnych.
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M_K002

Ma świadomość znaczenia
analizy socjologicznej oraz
refleksji humanistycznej dla
rozumienia współczesnych
procesów społecznych,
politycznych, gospodarczych i
kulturowych.
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

30 godz

Przygotowanie do zajęć

160 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

157 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

5 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

352 godz

Punkty ECTS za moduł

14 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne

Zakres tematyczny seminarium obejmuje szeroką problematykę procesów i przemian
społecznych, kulturowych, politycznych oraz gospodarczych, jakie zachodzą
współcześnie w Polsce i na świecie – zarówno w zakresie przeobrażeń instytucji
społecznych, jak i codziennego życia jednostkowego. Szczegółowe informacje
dotyczące wyboru tematów prac przez studentów oraz trybu pracy w ramach
seminarium zostaną przedstawione na pierwszych spotkaniach.

Metody i techniki kształcenia:
Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna
prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe
pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Napisanie pracy. W terminie drugim i trzecim warunki zaliczenia nie ulegają zmianie.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Zajęcia seminaryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego
oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna
prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.

Sposób obliczania oceny końcowej
-Ocena pracy 100%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
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studenta na zajęciach:
Prezentacja kolejnych etapów pisanej pracy w uzgodnionym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Sukcesywne prezentowanie kolejnych etapów pisanej pracy dyplomowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe
Babbie E., 2009, Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN;
Oliver P., 1999, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków: Wydawnictwo
Literackie;
Oppenheim A.N., 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań: Zysk i S-ka;
Steiner K., 2010, Prowadzenie wywiadów, Warszawa: PWN;
Turner J.H., 2004, Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa: PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
1. Krzysztof Matuszek, Zmienność i ciągłość w perspektywie teorii socjologicznych, w: “Studia
Humanistyczne”, wyd. AGH, Kraków 2004;
2. Krzysztof Matuszek, O świecie przeżywanym, w: “Stawanie się społeczeństwa”, red. Andrzej Flis,
UNIVERSITAS, Kraków 2006.

Informacje dodatkowe
– Informacje szczegółowe dotyczące seminarium i prac dyplomowych znajdują się stronie internetowej
Wydziału Humanistycznego w katalogu “Materiały dydaktyczne”.
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