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Informacja o Wydziale
1.1. Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Adres korespondencyjny:
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Dziekanat
tel.: +48 68 328 32 30/31/32/33
email: dziekanat@wnps.uz.zgora.pl
Sekretariat Dziekana
tel./fax : +48 68 328 32 36
email: sekretariat@wnps.uz.zgora.pl
Sekretariat Wydzia u
Al. Wojska Polskiego 69, pokój nr 225,
tel. +48 68 328 32 56
Instytut Socjologii
al. Wojska Polskiego 65
65-762 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 328 31 10
email: sekretariat@is.uz.zgora.pl,
www.is.uz.zgora.pl
Lokalizacja wydzia u: http://www.uz.zgora.pl/mapa/

1.2. W adze wydzia u
DZIEKAN
dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. UZ
tel.: +48 (68) 328 32 36, email: sekretariat@wnps.uz.zgora.pl
Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec
tel.: +48 (68) 328 4745, email: enarkiew@ips.uz.zgora.pl
Prodziekan ds. Kszta cenia
dr El bieta Ko odziejska
tel.: +48 (68) 328 4745, email: e.kolodziejska@ips.uz.zgora.pl
Prodziekan ds. Studenckich
dr Mariusz Kwiatkowski tel.: +48 (68) 328 32 53,
email: Mariusz.tak@wp.pl

2

1.3. Ogólne informacje o wydziale
Wydzia nale y do najstarszych w zielonogórskim rodowisku naukowym. Jego
pocz tki si gaj roku 1971, kiedy to utworzono Wy sz Szko
Nauczycielsk ,
przekszta con dwa lata pó niej w Wy sz Szko Pedagogiczn .
Obecnie Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Zielonogórskiego ma w swej strukturze:
Instytut Socjologii
Katedry:
o Katedr Wychowania Fizycznego,
o Katedr Mediów i Technologii Informacyjnych
o Katedr Zdrowia Publicznego.
Zak ady:
o Zak ad Pedagogiki Spo ecznej,
o Zak ad Resocjalizacji i Psychologii,
o Zak ad Animacji Kultury i Andragogiki,
o Zak ad Opieki, Terapii i Profilaktyki Spo ecznej,
o Zak ad Teorii Wychowania i Pedeutologii,
o Zak ad Edukacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania
Wydzia zatrudnia 162 nauczycieli akademickich i 21 pracowników administracji. W
roku akademickim 2008/2009 na Wydziale studiuje 3500 studentów, z czego 1947 na
studiach stacjonarnych. Pod wzgl dem liczby kszta conych studentów wydzia jest drugim
w kolejno ci po Wydziale Humanistycznym. Do 1.10.2007 roku na Wydziale dyplom
zdoby o przesz o 26 000 absolwentów.
Wydzia Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu prowadzi cztery kierunki studiów:
Socjologia, Pedagogika (z sze cioma specjalno ciami: Animacja kultury i sportu, Edukacja
medialna i informatyczna, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Opieka i profilaktyka
niedostosowania spo ecznego, Pomoc spo eczna, Resocjalizacja z poradnictwem
specjalistycznym), Wychowanie fizyczne oraz Piel gniarstwo. Wszystkie kierunki
nauczania posiadaj akredytacj Pa stwowej Komisji Akredytacyjnej.
Wydzia oferuje mo liwo
podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.
Pe na oferta znajduje si na stronie internetowej wydzia u:
http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/s/oferta.html/.
Od 1994 roku wydzia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk
humanistycznych w zakresie pedagogiki, legitymuje si II kategori KBN.
W Instytucie Socjologii realizowane s ró norodne badania zarówno o charakterze
teoretycznym, jak praktycznym dotycz ce problemów wspó czesnego spo ecze stwa
polskiego: badania przemian struktury spo ecznej, spo eczno ci lokalnych, rynku pracy,
odzie y, instytucji i ruchów spo ecznych. Wa nym kierunkiem zainteresowa s studia
nad problematyk pogranicza – kulturowe, ekonomiczne i socjo-polityczne konteksty
stosunków spo ecznych na polsko-niemieckim i innych pograniczach wspó czesnej Polski.
Instytut Socjologii oferuje swoim pracownikom i studentom mo liwo
udzia u w
badaniach i sonda ach prowadzonych przez Lubuski O rodek Bada Spo ecznych, który
przygotowuje, realizuje i opracowuje projekty badawcze zlecane przez ró norodne
instytucje publiczne, firmy i organizacje spo eczne.
Na wydziale dzia aj studenckie ko a naukowe:
Ko o Naukowe Socjologów
Studenckie Ko o Naukowe „Kooperacja”
Ko o Pedagogiki Opieku czej
Ko o Naukowe “In Corpore”
Ko o Naukowe Pedagogów Wolontariuszy
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Studenckie Seksuologiczne Ko o Naukowe
Studenckie Ko o Naukowe “KONTAKT"
Ko o Naukowe “NOWINA" (Nowe Oblicze Wychowania i Nauczycielskiej
Aktywno ci)
Ko o Naukowe Pomocy Dzieciom z Trudno ciami Eduakcyjnymi
Ko o Naukowe „reAnimacja”
Ko o Naukowe „Info Arche”
Rada Studentów Niepe nosprawnych
Wi cej informacji na temat kó naukowych znajduje si na stronie:
http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/s/kola.html

1.4. Organizacja roku akademickiego 2008/2009
Rok akademicki trwa od 1 pa dziernika 2008 do 30 wrze nia 2009.
Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 1 pa dziernika 2008.

STUDIA STACJONARNE
Semestr zimowy
1. Semestr zimowy: 01.10.2008 do 30.01.2009.
2. W rod 12.11.2008 zaj cia realizowane wed ug planu na poniedzia ek
W czwartek 13.11.2008 zaj cia realizowane wed ug planu na wtorek.
3. Zimowa sesja egzaminacyjna: od 02.02.2009 do 15.02.2009.
4. Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 16.02.2009 do 27.02.2009.
5. Przerwa wi teczna: od 22.12.2008 do 02.01.2009.
Semestr letni
1. Semestr letni: 23.02.2009 do 16.06.2009.
2. W poniedzia ek 15.06.2009 zaj cia realizowane wed ug planu na czwartek
we wtorek 16.06.2009 zaj cia realizowane wed ug planu na pi tek.
3. Letnia sesja egzaminacyjna: od 17.06.2009 do 30.06.2009.
4. Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 01.09.2009 do 14.09.2009.
5. Przerwa wi teczna: od 09.04.2009 do 15.04.2009.

STUDIA NIESTACJONARNE
Zaj cia dydaktyczne uj te w planach na rok akademicki 2008/2009 realizowane w
terminach wed ug harmonogramów zjazdów:
Semestr zimowy
1.
2.
3.
4.

Semestr zimowy: 03.10.2008 do 30.01.2009.
Zimowa sesja egzaminacyjna: od 02.02.2009 do 13.02.2009.
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 14.02.2009 do 01.03.2009.
Przerwa wi teczna: od 22.12.2008 do 02.01.2009.

Semestr letni
1. Semestr letni: 01.032.2009 do 14.06.2009.
2. Letnia sesja egzaminacyjna: od 17.06.2009 do 30.06.2009.
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3. Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 01.09.2009 do 14.09.2009.
4. Przerwa wi teczna: od 09.04.2009 do 15.04.2009.

1.5. Kierunki i specjalno ci
STUDIA STACJONARNE
Studia pierwszego stopnia – 3 letnie licencjackie
SOCJOLOGIA
PEDAGOGIKA
Specjalno ci :
Animacja kultury
Edukacja medialna i informatyczna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Opieka i profilaktyka niedostosowania spo ecznego
Pomoc spo eczna
Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym
PIEL GNIARSTWO
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Studia drugiego stopnia - 2 letnie magisterskie uzupe niaj ce
SOCJOLOGIA
PEDAGOGIKA
Specjalno ci:
Opieka i profilaktyka niedostosowania spo ecznego
Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym
Studia jednolite magisterskie – 5 letnie (tylko kontynuacja)
SOCJOLOGIA
PEDAGOGIKA

STUDIA NIESTACJONARNE
Studia pierwszego stopnia – 3 letnie licencjackie
SOCJOLOGIA
PEDAGOGIKA
Specjalno ci:
Edukacja medialna i informatyczna.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Opieka i profilaktyka niedostosowania spo ecznego
Pomoc spo eczna
Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym
WYCHOWANIE FIZYCZNE
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Studia drugiego stopnia - 2 letnie magisterskie uzupe niaj ce
SOCJOLOGIA
PEDAGOGIKA
Specjalno ci:
Edukacja medialna i informatyczna.
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Opieka i profilaktyka niedostosowania spo ecznego
Pomoc spo eczna
Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym
Studia jednolite magisterskie – 5 letnie (tylko kontynuacja)
SOCJOLOGIA
PEDAGOGIKA
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Cz

II. A

INFORMACJE O STUDIACH
NA KIERUNKU SOCJOLOGIA

STUDIA I STOPNIA
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II.A.1

Studia pierwszego stopnia

Studia na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu prowadzone s
dwustopniowo.
Studia pierwszego stopnia na kierunku Socjologia trwaj 3 lata (6 semestrów).
Minimalna liczba godzin wnosi 2200 (wg standardów opublikowanych w za czniku nr
96 do Rozporz dzenia MNiSW z dnia 12 lipca 2007). Student powinien uzyska
minimum 60 punktów ECTS w roku akademickim, 27-33 w ka dym semestrze.
Studia ko cz si uzyskaniem tytu u licencjata. Student kierunku Socjologia uzyskuje
tytu zawodowy licencjata, gdy:
zaliczy kursy przewidziane planem studiów, w okre lonym w planach w
wymiarze i zgromadzi co najmniej 180 punktów ECTS,
odb dzie praktyk zawodow w wymiarze co najmniej 3 tygodni (70 godzin),
z y prac dyplomow ,
zda egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym.
II.A.2

Warunki przyj

Warunkiem przyj cia na studia jest posiadanie wiadectwa dojrza ci. Rekrutacj na
Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzi SEKCJA REKRUTACJI
(http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/rekrutacja.html). W jej serwisie internetowym znajduj
si najwa niejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekrutacji.
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
SEKCJA REKRUTACJI
65-762 Zielona Góra al. Wojska Polskiego 69, pok.101R, I pi tro
poniedzia ek - pi tek 8:00-14:00
telefon: (068) 328 32 70 , 328 29 36, 328 29 37
w.borowczak@adm.uz.zgora.pl
a.laszczowska@adm.uz.zgora.pl
II.A.3

Sylwetka absolwenta

I.

Ogólna charakterystyka sylwetki absolwenta.

Studia socjologiczne przygotowuj do pe nienia licznych ról spo ecznych. Ich
szczególna warto polega na tym, e ucz harmonijnego czenia wiedzy teoretycznej
i praktycznej. Absolwent posiada umiej tno gromadzenia i przetwarzania informacji
oraz projektowania bada
s
cych rozwi zywaniu konkretnych problemów
spo ecznych. Umie wykonywa podstawowe analizy statystyczne z pomoc narz dzi
informatycznych. Program studiów uwzgl dnia specyfik miejsca i czasu, w których
przebiega proces kszta cenia oraz przysz ej aktywno ci zawodowej absolwentów. T
specyfik wyznacza przede wszystkim blisko granicy, s siedztwo Niemiec i innych
krajów UE oraz lokalne problemy spo eczne, a szczególnie problemy rynku pracy.
Absolwent studiów socjologicznych prowadzonych przez Instytut Socjologii UZ
jest przygotowywany do pe nienia roli badacza procesów spo eczno - kulturowych
zwi zanych z blisko ci granicy, roli animatora wspó pracy mi dzynarodowej w
dziedzinie kultury i w zakresie rozwi zywania problemów spo ecznych oraz doradcy
zawodowego.

II.

Instytucje zatrudniaj ce absolwentów socjologii:

Absolwenci socjologii s przygotowani do pracy:
1) w instytucjach administracji pa stwowej ró nych szczebli,
2) w placówkach opieku czo - wychowawczych,
3) w instytucjach zajmuj cych si doradztwem i consultingiem,
4) w o rodkach badania opinii publicznej,
5) jako specjali ci w zakresie marketingu, social relation, zarz dzania i kierowania
zespo ami ludzkimi, pomocy spo ecznej, profilaktyki, resocjalizacji itp.
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II.A.4

Warunki przyj cia na dalsze studia

Absolwent Socjologii z tytu em licencjata mo e pog bi swoj wiedz rozpoczynaj c
studia II stopnia w naukach humanistycznych.
Szczegó owe zasady przyjmowania na studia II stopnia znajduj si na stronach:
(http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/wykaz_studiow_pl.html?t=st2)
http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/rekrutacja.html
II.A.5

Struktura programu wraz z liczb punktów

Program studiów I stopnia (licencjackich) obejmuje przedmioty podstawowe i
kierunkowe zgodne ze standardami kszta cenia na kierunku Socjologia oraz przedmioty
uzupe niaj ce.
Kszta cenie (tre ci) podstawowe

Liczba
godzin

ECTS

Wst p do socjologii

120

11

Historia my li socjologicznej

120

11

Wprowadzenie do antropologii

30

3

Psychologia spo eczna

60

5

Ekonomia

60

5

Procesy zmiany spo ecznej

60

5

Makrostruktury

120

9

Mikrostruktury

120

9

Wspó czesne spo ecze stwo polskie

45

7

735

65

Liczba
godzin

ECTS

Statystyka

60

6

Demografia

30

3

Metody bada ilo ciowych

60

7

Metody bada jako ciowych

60

6

Przygotowanie i realizacja bada terenowych

60

6

Etyczne problemy zawodu socjologa

30

2

Wspó czesne teorie socjologiczne

60

7

Przedmiot fakultatywny

30

2

390

39

Przedmioty (tre ci) kierunkowe

Przedmioty uzupe niaj ce (obligatoryjne i fakultatywne) obejmuj 1080 godzin zaj ,
za które przys uguje 77 pkt. ECTS. Szczegó owy rozk ad przedmiotów w
poszczególnych semestrach studiów wraz z punktacj ECTS przedstawiaj diagramy.
Wymiar godzin przewidziany dla studiów niestacjonarnych jest ni szy i w
poszczególnych grupach przedmiotów wynosi: przedmioty podstawowe – 350 godzin i
63 pkt. ECTS, przedmioty kierunkowe – 305 godzin i 30 pkt. ECTS, przedmioty
uzupe niaj ce – 665 godzin i 87 pkt. ECTS.
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II.A.6

Egzamin ko cowy

Studia licencjackie ko cz si uzyskaniem tytu u licencjata.
Warunkiem przyst pienia do egzaminu ko cowego jest zaliczenie kursów
przewidzianych planem studiów oraz przygotowanie pracy licencjackiej.
Egzamin licencjacki prowadzony jest w formie ustnej. Obejmuje ogólne zagadnienia z
zakresu nauk spo ecznych oraz tre ci zawartych w pracy dyplomowej. Student w
oparciu o wiedz teoretyczn i praktyczn powinien wykaza si umiej tno ci analizy i
syntezy badanych w pracy dyplomowej zjawisk, umiej tno ci wnioskowania i
uogólniania. O ocenie ko cowej decyduje ocena z pracy dyplomowej, ocena egzaminu
licencjackiego i rednia ocen przebiegu studiów.
II.A.7

Zasady oceniania i egzaminowania

Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów ko cz si zaliczeniem z ocen . W
wyj tkowych przypadkach np. wyk ad monograficzny mo liwe jest zaliczenie bez oceny.
Wykaz zalicze i egzaminów znajduje si w diagramach. Egzaminy odbywaj si w
formie ustnej b
pisemnej.
Szczegó y na ten temat mo na odnale w REGULAMINIE STUDIÓW na
Uniwersytecie Zielonogórskim (http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/regulamin-studiowUZ2007.pdf).
II.A.8

Wydzia owy koordynator ECTS

dr El bieta Ko odziejska
al. Wojska Polskiego 69, pokój nr 225,
65-001 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 328 4745
W Instytucie Socjologii:
dr Lech Szczegó a
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Plany Studiów Stacjonarnych

PLAN ST UDIÓW

obowi zuje od roku akademickiego

SEMESTR
liczba
godzin

ECTS

liczba godzin

Podstawowe

W

K/S

1

SEMESTR 2

Forma
ECTS
zal.

liczba godzin
W

K/S

SEMESTR

Forma
ECTS
zal.

WST P DO SOCJOLOGII

120

11

30

30

ZO

5

30

30

E

6

HISTORIA MY LI SOCJOLOGICZNEJ

120

10

30

30

ZO

5

30

30

E

5

WPROWADZENIE DO
ANTROPOLOGII

30

3

30

E

3

30

E

5

PSYCHOLOGIA SPO ECZNA

60

5

EKONOMIA

60

5

30

30

E

5

PROCESY ZMIANY SPO ECZNEJ

60

5

30

30

E

5

30

liczba godzin
W

K/S

3

SEMESTR 4

Forma
ECTS
zal.

liczba godzin
W

K/S

SEMESTR

Forma
ECTS
zal.

SOCJOLOGIA – MAKROSTRUKTURY

120

9

30

30

ZO

4

30

30

E

5

SOCJOLOGIA – MIKROSTRUKTURY

120

9

30

30

ZO

4

30

30

E

5

WSPÓ CZESNE SPO ECZE STWO
POLSKIE

45

7

STATYSTYKA

60

6

DEMOGRAFIA

30

3

METODY BADA

2008/2009

I stopnia - LICENCJACKIE
3 lata

NAZWA PRZEDMIOTU

Kierunkowe

STACJONARNYCH

SOCJOLOGIA

KIERUNEK:
SPECJALNO :
TYP STUDIÓW:
CZAS TRWANIA

60

7

F 1: ZACHOWANIA KONSUMENTA
NA RYNKU
F 2: SPO ECZNO-KULTUROWE
ASPEKTY STARO CI

ILO CIOWYCH

30

2

METODY BADA JAKO CIOWYCH

60

6

30

ZO

3

30
30

ZO

3

ZO

3
30

30

E

30

ZO

30

ZO

liczba godzin
W

K/S

5

SEMESTR 6

Forma
ECTS
zal.

W

K/S

Forma
ECTS
zal.

15

30

E

7

30

30

E

7

7

2

30

30

E

6

30

ZO

3

PRZYGOTOWANIE DO BADA
TERENOWYCH

30

3

BADANIA TERENOWE

30

3

30

ZO

3

30

2

30

ZO

2

60

7

ETYCZNE PROBLEMY ZAWODU
SOCJOLOGA
WSPÓ CZESNE TEORIE
SOCJOLOGICZNE

liczba godzin

12

ZYK OBCY

120

5

30

ZO

1

30

ZO

1

TECHNIKI INFORMACYJNE

60

4

30

ZO

2

30

ZO

2

W-F

60

0

30

ZO

0

30

ZO

0

WST P DO METODOLOGII

45

6

E

6

60

4

30

15

30

F 1: SOCJOLOGIA PRACY I ZAWODU
F 2 :SOCJOLOGIA MA
STWA I
RODZINY
F 1: SOCJOLOGIA INSTYTUCJI I
ORGANIZACJI
F 2: SPO ECZNE ASPEKTY
ZACHOWA SEKSUALNYCH
PROSEMINARIUM SOCJOLOGICZNE

60

Uzupe niaj ce

SEMINARIUM LICENCJACKIE
METODY BADA OPINII
SPO ECZNEJ
F1. METODY BADA
MARKETINGOWYCH

ZO

30

ZO

30

ZO

1

30

ZO

30

ZO

30

ZO

30

ZO

30

ZO

2

9

2

ZO
30

ZO

2

2

2

4

F 1: SOCJOLOGIA EKONOMICZNA
F 2: PSYCHOLOGIA WP YWU
SPO ECZNEGO
F 1: TECHNIKI KSZTA TOWANIA
WIZERUNKU PR
F 2: SOCJOLOGIA DEWIACJI I
PATOLOGII SPO ECZNEJ

30

30
120

ZO

3

30

Z.O.

2

30

ZAL

3

30

ZO

2

30

Z.O.

2

45

30

ZAL.

3

30
30

3

3
30

30

30

ZO

30

ZO

2

2

105

10

45

5

45

5

15

4

E

5

15

ZO

15

ZO

30

ZO

F1. STRATEGIE PERSONALNE

30

30

ZO

30

ZO

3

ZO

30

ZO

30

ZO

3

3

ELEMENTY FILOZOFII SPO ECZNEJ

30

1

SOCJOLOGIA ZBIOROWO CI
TERYTORIALNYCH

60

4

KOMUNIKOWANIE MASOWE

30

30

ZO

30

E

4

1

30

ZO

1

30

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

30

2

KOMPUTEROWE OPRACOWANIE
DANYCH - SPSS

30

2

WYK AD MONOGRAFICZNY

30
Razem 2205

ZO

3

F1. SOCJOLOGIA REKLAMY
30

ZO

30

2

5

F2. POLITYKA SPO ECZNA

F2. SOCJOLOGIA ZDROWIA I
CHOROBY

30
2

F2. SOCJOLOGIA M ODZIE Y

60

ZAL

30

30

1

ZO

2

30

ZO

2

105

0

30

2
180

30
150

105

120

0

30

120

150

120

0

30

150

330

60

0

30

90

240

90

0

30

45

300

75

240

60

ZAL

2

0

30
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PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Wst p do socjologii
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

1/I

stacjonarne

30

30

-

-

-

5

1/II

stacjonarne

30

30

-

-

-

6

1/I-II

niestacjonarne

20

40

-

-

-

10

Efekty kszta cenia Zapoznanie studentów z systemem podstawowych kategorii analizy
socjologicznej. Kszta towanie praktycznej umiej tno ci stosowania kategorii
i kompetencje
opisu i wyja niania rzeczywisto ci spo ecznej.
Tre ci merytoryczneWiedza spo eczna a socjologia. Przedmiot i zadania socjologii wspó czesnej.
Teorie w socjologii. ad spo eczny i jego komponenty. Kultura a cywilizacja.
Struktura spo eczna. Spo ecze stwo a pa stwo. Typy spo ecze stw. Naród
jako wspólnota diasporyczna. Mniejszo ci narodowe. Grupy spo eczne. T um
– typy i rodzaje. Klasyfikacja ruchów spo ecznych.
owa kluczoweWyobra nia socjologiczna, metody i techniki socjologiczne, teorie
socjologiczne, kultura, ad spo eczny, struktura spo eczna.
Wymagania wst pnePodstawowe wiadomo ci z zakresu wiedzy o spo ecze stwie.
LiteraturaBerger P. (1999), Zaproszenie do socjologii. Warszawa.
Dyoniziak R. i in. (1997), Spo ecze stwo w procesie zmian. Zarys socjologii
ogólnej. Kraków.
Filipiak M. (1996), Socjologia kultury. Zarys zagadnie . Lublin.
Giddens A. (2004), Socjologia. Warszawa.
Mayntz R., Holm K., Hübner P. (1985), Wprowadzenie do metod socjologii
empirycznej. Warszawa.
Sztompka P. (2002), Socjologa. Analiza spo ecze stwa. Kraków.
Warunki zaliczeniaZaliczenie 2 kolokwiów w semestrze, egzamin roczny
Prowadz cy

dr Barbara Zagórska
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Historia my li socjologicznej
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

F orm y z aj

polski

– li cz ba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

Lab.

Sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

1/I

stacjonarne

30

30

-

-

-

5

1/II

stacjonarne

30

30

-

-

-

5

1/I-II

niestacjonarne

20

40

-

-

-

11

Efekty kszta cenia Studenci powinni orientowa si z zakresie g ównych koncepcji my li
socjologicznej, pozna najwa niejsze teorie, które wp yn y na my l
i kompetencje
socjologiczn
i potrafi
wykorzysta
t
wiedz
w swoich pracach
pisemnych.
Tre ci merytoryczne Historia my li socjologicznej to przedmiot, który ma zapozna studentów z
klasycznymi teoriami socjologicznymi. Wyk ady i wiczenia po wi cone s
u prezentacji tre ci zwi zanych z rozwojem tematyki i koncepcji
spo ecznych w ramach poszczególnych epok i pr dów my lowych.
owa kluczowe Polis,
spo ecze stwo
obywatelskie,
doktryny
prawnonaturalne,
konserwatyzm, liberalizm, utopijny socjalizm i komunizm.
Wymagania wst pne Podstawowe wiadomo ci z zakresu historii powszechnej i historii filozofii,
umiej tno analizy tekstów.
Literatura Bacon F. (1954) Nowa Atlantyda, Warszawa
Durkheim E. (1986) Zasady metody socjologicznej, Warszawa
Ko akowski L. (1966) Filozofia pozytywistyczna, Warszawa
Ritzer G. (2004) Klasyczna teoria socjologiczna, Pozna
Szacki. J. (2003) Historia my li socjologicznej, Warszawa
Szczepa ski J. (1967) Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa
Pareto V. (1994) Uczucia i dzia ania, Warszawa
Warunki zaliczenia wiczenia: zaliczenie z ocen ; aktywno
uczestników wicze oceniana
sukcesywnie na ka dych zaj ciach, pozytywne oceny z dwóch kolokwiów
zaliczeniowych (w I i II semestrze), roczna praca pisemna – esej. Wyk ad:
pozytywna ocena z egzaminu
Odpowiedzialni Dr prof. Miros aw Cha ubi ski, prof. UZ, dr Dorota Bazu ,
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Wprowadzenie do antropologii
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

F orm y z aj

polski

– li cz ba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

Lab.

Sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

1/I

stacjonarne

30

0

-

-

-

3

1/I

niestacjonarne

10

20

-

-

-

6

Efekty kszta cenia Nabycie przez studenta kompetencji antropologicznej w celu unikni cia
i kompetencje przesocjologizowanej wizji kultury i spo ecze stwa.
Tre ci merytoryczne Antynaturalistyczny charakter antropologii kulturowe. Historyczne i
merytoryczne pocz tki my li antropologicznej. Wdro enie relatywistycznego
stanowiska w ocenie obcych kultur. Ideacyjne rozumienie kultury
w
opozycji do naturalizmu antropologii fizycznej i etologii, których
podstawowe zagadnienia tak e b
przedstawione.
owa kluczowe Cz owiek- kultura- relatywizm kulturowy.
Wymagania wst pne Znajomo historii na poziomie maturalnym.
Literatura Konrad J. (1971), Cz owiek, rasa, kultura, prze . A. Kreczmar. Warszawa.
Bursza W.J. (1998), Antropologia kultury. Pozna 1998.
Baryle N. (1997), Niewinny antropolog, prze . E.T. Szyler. Warszawa.
Barnard A. (2006), Antropologia. Zarys teorii i historii, prze . S. Szama ski.
Warszawa.
Warunki zaliczenia egzamin
Odpowiedzialny dr Dorota Angutek
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Psychologia spo eczna
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

1/I

stacjonarne

30

30

-

-

-

5

1/I

niestacjonarne

10

20

-

-

-

5

Efekty kszta cenia Nabycie umiej tno ci stosowania wiedzy z zakresu psychologii spo ecznej
i kompetencje jako narz dzia w pracy socjologa; przygotowanie do budowania strategii
rozwi zywania problemów.
Tre ci merytoryczne Zakres, cele i metody bada psychologii spo ecznej. Stereotypy spo eczne.
Spostrzeganie spo eczne i s dy o wiecie spo ecznym. Wp yw spo eczny
Postawy, ich geneza i korelaty. Dysonans poznawczy. Relacja: sytuacja –
osobowo a zachowanie cz owieka. Wp yw spo eczny. Relacja ja-inni.
owa kluczowe Poznanie potoczne, spostrzeganie spo eczne, konformizm; postawy,
perswazja.
Wymagania wst pne Podstawowa wiedza z zakresu socjologii, systematyczne zaznajamianie si
z literatur przedmiotu;
Literatura Aronson E. i in. (1997), Psychologia spo eczna. Serce i umys . Pozna .
Cialdini R.(1993), Wywieranie wp ywu na ludzi. Gda sk.
Clark D., Zachowania prospo eczne i antyspo eczne, Gda sk 2005.
Doli ski D. (2005), Techniki wp ywu spo ecznego. Warszawa.
Macrae C.N. i in. (1999), Stereotypy i uprzedzenia. Gda sk.
Nelson T.D. (2003), Psychologia uprzedze . Gda sk.
Zimbardo Ph., Ruch F.L. (1998), Psychologia i ycie. Warszawa.
Warunki zaliczenia Egzamin
Odpowiedzialny Dr Danuta Chmielewska-Banaszak
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Ekonomia
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

1/II

stacjonarne

30

30

-

-

-

5

1/I

niestacjonarne

10

20

-

-

-

5

Efekty
kszta cenia
i kompetencje
Tre ci merytoryczne

Przekazanie wiedzy o podstawowych mechanizmach rynkowych i ich
uwarunkowa we wspó czesnej gospodarce rynkowej, zasad wyborów
ekonomicznych podmiotów gospodarczych.
Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej:
– rynek, ceny, konkurencja, podmioty gospodarcze, gospodarstwa
domowe, gospodarka rynkowa;
– funkcje produkcji, koszty produkcji, optimum producenta, konkurencja
doskona a , monopol, konkurencja niedoskona a;
– asymetria informacyjna, efekty zewn trzne, dobra publiczne, gospodarka
narodowa, popyt globalny, poda globalna, rachunek produktu i dochodu
narodowego, bud et pa stwa.
owa kluczowe Ekonomia, rynek, równowaga rynkowa, wzrost gospodarczy.

Wymagania wst pne Umiej tno

logicznego my lenia i wyci gania wniosków.

Literatura Gulcz M.(2000), Ekonomia cz
I i II. Pozna .
Kalina–Prysznic U. (red.) (2003), Regulowana gospodarka rynkowa.
Kraków.
Ksi yk M. (2000), Podstawowe zagadnienia ekonomii. Kantor Wydawniczy
Zakamycze.
Milewski R. (red.), (2000), Podstawy ekonomii. Warszawa.
Reykowski M. (2002), Wprowadzenie do mikroekonomii. Pozna .
Warunki zaliczenia Ocena pozytywna z dwóch kolokwiów zaliczeniowych oraz aktywno na
zaj ciach.
Odpowiedzialny Dr Joanna Wyrwa, mgr Alina Pi tyszek, mgr in . Robert Arczewski
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Procesy zmiany spo ecznej
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

1/II

stacjonarne

30

30

-

-

-

5

1/II

niestacjonarne

10

20

-

-

-

6

Efekty kszta cenia
i kompetencje

Tre ci merytoryczne

owa kluczowe
Wymagania wst pne

Literatura

Warunki zaliczenia
Odpowiedzialny

Zapoznanie studentów z problematyk
zmiany spo ecznej, dynamiki
struktur i instytucji spo ecznych, z wyst puj cymi w teoriach i koncepcjach
socjologicznych dynamicznymi/procesualnymi kategoriami socjologicznymi.
Kszta towanie umiej tno ci diagnozowania: opisu, analizy i prognozowania
zmian spo ecznych (m.in. we wspó czesnym spo ecze stwie polskim).
Przegl d kluczowych dla problematyki procesów spo ecznych teorii rozwoju
spo ecznego. Analiza takich procesualnych kategorii socjologicznych jak:
zmiana
spo eczna,
rozwój,
post p,
nowoczesno ,
globalizacja.
Problematyka czasu jako aspektu zmian spo ecznych; jednostek oraz idei
jako podmiotów / si zmian spo ecznych. Analiza ruchów spo ecznych oraz
rewolucji jako no ników zmian spo ecznych.
Proces spo eczny, zmiana, rozwój, post p spo eczny, ewolucja,
modernizacja spo eczna.
Zaliczenie pierwszego semestru studiów. Znajomo
podstawowych
kategorii socjologicznych oraz umiej tno
wykorzystywania ich w opisie
zjawisk spo ecznych.
Jelonek A.W., Tyszka K. (2001), Koncepcje rozwoju spo ecznego.
Warszawa.
Kurczewska J. (red.), (1999), Zmiana spo eczna. Teorie i do wiadczenia
polskie. Warszawa.
Naisbitt J. (1997), Megatrendy. Pozna .
Sztompka P. (2002), Socjologia. Kraków.
Sztompka P. (2005), Socjologia zmian spo ecznych. Kraków.
Sztompka P. (2000), Trauma wielkiej zmiany. Warszawa.
Szczepa ski M.(1989), Modernizacja, rozwój zale ny, rozwój endogenny –
socjologiczne studium teorii rozwoju spo ecznego. Katowice.
wiczenia – kolokwium zaliczeniowe; wyk ady - egzamin
dr Lech Szczegó a, dr Szymon Krzy aniak, mgr Izabela Ka mierczakKa na
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SOCJOLOGIA - MAKROSTRUKTURY
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

2/III

stacjonarne

30

30

-

-

-

4

2/IV

stacjonarne

30

30

-

-

-

5

2/IV

niestacjonarne

20

20

-

-

-

6

Efekty kszta cenia Zapoznanie
zagadnieniami
dotycz cymi
studentów
z
g ównymi
makrostruktur spo ecznych, opis elementów struktury spo ecznej. Dyskusja
i kompetencje
nad g ównymi uj ciami teoretycznymi o charakterze makrostrukturalnym.
Wykszta cenie umiej tno ci analizy tekstów z przedstawionego zakresu
Tre ci merytoryczne Znaczenie poj cia „struktura spo eczna” w teorii socjologicznej. Ogólna
charakterystyka systemów uwarstwienia. Klasy spo eczne. Tradycja
marksowska i weberowska. Teoria stanów Maxa webera. Wspó czesne
podej cia w badaniach klas spo ecznych. Stanowisko neomarksistowskie.
Wspó czesne nawi zania do mysie weberowskiej.
owa kluczowe Struktura spo eczna, klasa spo eczna, warstwa spo eczna, stratyfikacja
Wymagania wst pne Znajomo

socjologii ogólnej i podstawowych teorii spo ecze stwa.

Literatura Doma ski H. (2004), Struktura spo eczna. Warszawa.
Doma ski H. (2004), O ruchliwo ci spo ecznej w Polsce. Warszawa.
Hamilton, M., Hirszowicz M. (1995), Klasy i nierówno ci spo eczne.
Warszawa.
Turner, J. H. (2004), Struktura teorii socjologicznej. Warszawa.
Turowski J. (1994), Socjologia. Wielkie struktury spo eczne. Lublin.
Sztompka P. (1973), Teoria i wyja nienie. Warszawa.
Warunki zaliczenia Zaliczenie wicze , pozytywna ocena z egzaminu
Odpowiedzialny Dr Szymon Krzy aniak
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SOCJOLOGIA – MIKROSTRUKTURY
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

F orm y z aj

polski

– li cz ba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

Lab.

Sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

2/III

stacjonarne

30

30

-

-

-

4

2/IV

stacjonarne

30

30

-

-

-

5

2/III

niestacjonarne

20

20

-

-

-

7

Efekty kszta cenia Zaznajomienie z podstawowymi koncepcjami oraz teoriami le cymi u
podstaw wyodr bnienia socjologii ma ych struktur spo ecznych. Zapoznanie
i kompetencje
z podstawowymi procesami spo ecznymi.
Tre ci merytoryczne Emergentny strukturalizm socjologiczny, jako podstawowy paradygmat
analizy mikrostruktur spo ecznych – mikrosocjologia jako dzia socjologii.
Koncepcja ma ej grupy spo ecznej w socjologii E.Durkheima. Koncepcja diad
i triad G.Simmel’a. Ch.H.Cooley – grupa pierwotna i jej status teoretyczny.
Socjolingwistyczna teoria socjalizacji B.Bernsteina Kontekstualny model
socjalizacji – modele relacji jednostki ze
rodowiskiem spo ecznym.
Tworzenie i krystalizowanie si uk adów statusów. Zachowania i dzia ania
ludzkie.
owa kluczowe Mikrostruktury spo eczne, emergentny strukturalizm socjologiczny, przymus
strukturalny, struktura grupy.
Wymagania wst pne Znajomo podstawowych poj socjologicznych.
Literatura Szmatka J. (1989),Ma e struktury spo eczne. Warszawa.
Turowski J. (1993), Socjologia. Ma e struktury spo eczne. Lublin.
Rybicki P. (1979) Struktura spo ecznego wiata. Studia z teorii spo ecznej,
Warszawa.
Machaj I. (1998), Ma e struktury spo eczne. Lublin.
Sztompka P., Ku M. (red.) (2005), Socjologia. Lektury. Kraków.
Merton R.K. (red.), Teoria socjologiczna i struktura spo eczna. Warszawa.
Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany wi zi spo ecznych.
Warszawa.
Warunki zaliczenia Egzamin ustny b
pisemny
Odpowiedzialny Dr

ywia Leszkowicz-Baczy ska, mgr Izabela Ka

na
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WSPÓ CZESNE SPO ECZE STWO POLSKIE
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/VI

stacjonarne

15

30

-

-

-

7

3/V

niestacjonarne

10

20

-

-

-

7

Efekty kszta cenia Zaznajomienie studentów z najnowszymi wynikami bada empirycznych na
temat spo ecze stwa polskiego. Kszta towanie umiej tno ci analizy
i kompetencje
bie cych wydarze i zjawisk spo ecznych. Przygotowanie studentów do
krytycznej analizy wyników bada opinii publicznej.
Tre ci merytoryczne Zapoznanie studentów z takimi aspektami spo ecze stwa polskiego jak:
stan spo ecze stwa obywatelskiego w Polsce, struktura spo eczna, struktura
zawodowa, transformacja spo eczno-ustrojowa, analiza wyników bada
opinii publicznej na wybrane tematy. Zapoznanie studentów z wynikami
bada dotycz cymi takich problemów jak bezrobocie, zaawansowanie w
dziedzinie korzystania z komputerów i Internetu w spo ecze stwie polskim.
owa kluczowe Zmiana
spo eczna,
transformacja
ustrojowa,
opinia
publiczna,
spo ecze stwo obywatelskie, struktura spo eczna.
Wymagania wst pne Umiej tno poszukiwania informacji na temat wspó czesnego
spo ecze stwa polskiego i korzystania z ró norodnych róde .
Literatura Doma ski H., Rychard A. (red.) (1997) Elementy nowego adu. Warszawa.
Doma ski H. (2004) Struktura spo eczna. Wyk ady z socjologii. Warszawa.
Giddens A. (2004) Socjologia. Warszawa.
Szacka B. (2003) Wprowadzenie do socjologii. Warszawa
Sztompka P. (2002) Socjologia, Kraków Wasilewski J. (red.), Wspó czesne
spo ecze stwo polskie. Dynamika zmian. Warszawa.
Wnuk-Lipi ski E., M. Zió kowski (2002) Pierwsza dekada niepodleg ci,
Warszawa.
Warunki zaliczenia Pozytywna oceny z kolokwium, egzamin.
Odpowiedzialny Dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, mgr A. Kinal
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PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
STATYSTYKA
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

1/I

stacjonarne

-

-

30

-

-

3

1/II

stacjonarne

-

-

30

-

-

3

1/I-II

niestacjonarne

-

-

60

-

-

6

Efekty kszta cenia Zapoznanie studenta z metodami opisu zbiorowo ci statystycznej.
i kompetencje ,Zdobycie umiej tno ci przeprowadzenia analizy statystycznej danych, ich
opisu i prezentacji oraz interpretacji zgodnej z wynikami stosowanych
procedur statystycznych.
Tre ci merytoryczne Podstawowe poj cia statystyki i zapis statystyczny. Zmienne i ich
klasyfikacja. Metody doboru próby do bada , Rodzaje bada
statystycznych. Regresja liniowa prosta i wielokrotna. Korelacja. Rozk ady
prawdopodobie stwa. Korzystanie z tablic rozk adów prawdopodobie stwa
Estymacja parametrów – budowa przedzia ów ufno ci. Testowanie hipotez
statystycznych. Analiza dynamiki zjawisk.
owa kluczowe Zmienne, regresja, korelacja, prawdopodobie stwo, interpretacja
Wymagania wst pne Podstawowa znajomo wiedzy o spo ecze stwie, umiej tno pos ugiwania
si zapisem symbolicznym oraz przeprowadzania podstawowych dzia
algebraicznych i arytmetycznych.
Literatura Ferguson G., Takane Y. (2003), Analiza statystyczna w psychologii i
pedagogice. Warszawa.
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.(2001), Metody badawcze w
socjologii. Pozna .
Sobczyk M. (2006),Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne. Lublin.
Starzy ska W. (2004), Statystyka praktyczna. Warszawa.
Wieczorkowska G. (2003), Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych
sonda owych i eksperymentalnych. Warszawa.
Warunki zaliczenia Kolokwium zaliczeniowe
Odpowiedzialny mgr Marek Zieli ski
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DEMOGRAFIA
Kod
prz edm i ot u:

Typ
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

1/II

stacjonarne

-

30

-

-

-

3

1/II

niestacjonarne

-

30

-

-

-

3

Efekty kszta cenia
i kompetencje
Tre ci merytoryczne

owa kluczowe
Wymagania wst pne
Literatura

Warunki zaliczenia
Odpowiedzialny

Podstawowa znajomo
zjawisk, zdarze i procesów demograficznych we
wspó czesnym wiecie. Przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu
zjawisk spo ecznych i demograficznych oraz ich wzajemnych powi za .
Podstawowe poj cia i teorie demograficzne. Teorie ludno ciowe.
ród a
informacji demograficznej. Metody i techniki bada demograficznych. Analiza
danych statystycznych dotycz cych rodzin i gospodarstw domowych.
Struktura ludno ci wed ug p ci i wieku. Podstawowe zjawiska demograficzne.
Starzenie si spo ecze stwa. Liczba i rozmieszczenie ludno ci wiata. Ruch
drówkowy ludno ci – migracje. Podstawowe procesy we wspó czesnym
wiecie.
Ruch naturalny ludno ci, ruch w drówkowy ludno ci, reprodukcja ludno ci,
eksplozja ludno ciowa, proces starzenia si spo ecze stwa.
Znajomo
podstawowych poj
i teorii demograficznych. Analiza danych
demograficzno-spo ecznych.
M. Okólski. Demografia. Wydawnictwo Scholar. Warszawa 2005.
M.Okólski. Demografia zmiany spo ecznej. Wydawnictwo Scholar. Warszawa
2004.
J. Holzer. Demografia. PWE. 2004
Roczniki statystyczne i demograficzne 1990-2006. GUS. Warszawa
wiczenia: obecno , czynne uczestnictwo w zaj ciach, uzyskanie
pozytywnych ocen z kolokwium.
mgr Marek Zieli ski
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METODY BADA
Kod
prz edm i ot u:

ILO CIOWYCH

Typ
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

2/III

stacjonarne

30

30

-

-

-

7

2/III

niestacjonarne

20

20

-

-

-

5

Efekty kszta cenia
i kompetencje

owa kluczowe
Wymagania wst pne
Literatura

Zapoznanie studenta z metodami i technikami bada
ilo ciowych
(surveyowych). Student powinien opanowa
wiedz
i umiej tno ci
prowadzenia bada ilo ciowych i samodzielnie przygotowa projekt .
Badania ilo ciowe w socjologii. Badania reprezentatywne. Próby w badaniach
ilo ciowych. Rodzaje pyta kwestionariuszowych. Budowa kwestionariusza.
Wywiad kwestionariuszowy. Ankieta pocztowa. Badania CAPI, CATI, CAWI.
Wp yw ankieterski.
Badania ilo ciowe, reprezentatywno , analiza statystyczna, ankieta.
Nie ma
Babbie E. (2003), Badania spo eczne w praktyce. Warszawa.
Malikowski M., Niezgoda M. (1997), Badania empiryczne w socjologii. Wybór
tekstów, Tom II. Tyczyn.
Nowak S. (1965), Metody bada socjologicznych. Warszawa.
Su ek A. (2001), Sonda polski. Warszawa.
Szreder M. (2004), Metody i techniki sonda owych bada opinii.Warszawa.
Sztabi ski P., Sztabi ski Skawi ski., Skawi ski Z. (red.), (2004). Nowe
metody, nowe podej cia w naukach spo ecznych. Warszawa.

Warunki zaliczenia
Odpowiedzialny

Zaliczone kolokwia i projekt badawczy.
dr Krzysztof Lisowski, mgr Dorota Szaban

Tre ci merytoryczne
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ZACHOWANIA KONSUMENTA NA RYNKU
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

F orm y z aj

zyk
wyk ado wy:

polski

– li cz ba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

Lab.

Sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

2/III

stacjonarne

-

30

-

-

-

2

2/III

niestacjonarne

-

20

-

-

-

3

Efekty kszta cenia Znajomo mechanizmów post powania konsumentów na rynku, ich
i kompetencje wyznaczników i determinantów. Umiej tno praktycznego
wykorzystywania wiedzy na temat czynników maj cych wp yw na
zachowania ludzi w sytuacji zakupów.
Tre ci merytoryczne Osobowo
konsumenta a jego zachowanie si na rynku. Percepcja i jej
wp yw na zachowanie si konsumenta. Psychologiczne modele zachowania
si
konsumenta na rynku. Satysfakcja i jej wp yw na zachowanie
konsumenta. Wp yw rodziny na zachowania konsumenta. Konsument jako
cz onek klasy spo ecznej. Kultura i jej wp yw na zachowanie konsumenta.
owa kluczowe Konsument, osobowo , percepcja, proces decyzyjny, satysfakcja
konsumencka.
Wymagania wst pne Podstawowe wiadomo ci z zakresu psychologii spo ecznej, socjologii
procesów spo ecznych, socjologii rodziny, socjologii kultury.
Literatura Doli ski D. (2003), Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gda sk.
Falkowski A., Tyszka T. (2003), Psychologia zachowa konsumenckich.
Gda sk.
Jachnis A., Terelak J.F. (1998), Psychologia konsumenta i reklamy.
Bydgoszcz.
Laszczak M. (1998), Psychologia przekazu reklamowego. Kraków.
odygowska E., Rajewska K.(2001), Psychologia kontaktu z klientem.
Warszawa
Warunki zaliczenia Kolokwium zaliczeniowe
Odpowiedzialny Dr in . Patrycja achmus
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SPO ECZNO-KULTUROWE ASPEKTY STARO CI
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr
2/III

Typ
prz edm i ot u:

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

-

30

-

-

-

2

Typ studiów
stacjonarne

f akul t at ywny

Efekty kszta cenia Zapoznanie si z podstawowymi koncepcjami staro ci. Przygotowanie do
i kompetencje ewentualnych bada dotycz cych problemów ludzi starych.
Tre ci merytoryczne Rola cz owieka starego w spo ecze stwie, spo eczno ci lokalnej oraz
rodzinie. Sytuacja spo eczna cz owieka starego. Jako
ycia ludzi starych.
Indywidualna aktywno
ludzi starych. Polityka spo eczna wobec ludzi
starych. Stereotypy a staro . Staro na tle struktury spo ecznej w Polsce.
owa kluczowe Staro , jako
ycia, cykl ycia.
Wymagania wst pne Nabycie kompetencji zwi zanych z praktycznym zastosowaniem teorii z
zakresu problematyki dotycz cej cz owieka starego.
Literatura Szatur-Jaworska B. (2000), Ludzie starzy i staro
w polityce spo ecznej,
Warszawa.
St.Steuden,M.Marczuk St. (2006), Starzenie si a satysfakcja z ycia.
Lublin.
Dyczewski L. (1994), Ludzie starzy i staro w spo ecze stwie i kulturze,
Lublin.
Piotrowski J. (1973), (red), Miejsce cz owieka starego w rodzinie i
spo ecze stwie. Warszawa.
Warunki zaliczenia Zaliczenie z ocen
na podstawie kolokwium oraz eseju z zakresu
problematyki dotycz cej starzenia si i staro ci ludzi w Polsce.
Odpowiedzialny Dr ywia Leszkowicz-Baczy ska
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METODY BADA
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

JAKO CIOWYCH

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

2/IV

stacjonarne

30

30

-

-

-

6

2/IV

niestacjonarne

10

20

-

-

-

5

Efekty kszta cenia Zapoznanie studenta z metodami i technikami bada jako ciowych.
i kompetencje Student powinien opanowa wiedz dotycz
prowadzenia bada
jako ciowych i przygotowa projekt badawczy.
Tre ci merytoryczne Badania jako ciowe w socjologii. Wywiad swobodny. Wywiad narracyjny.
Zogniskowany wywiad grupowy. Obserwacja. Fotografia jako metoda
badawcza. Metoda biograficzna. Analiza tre ci. Analiza danych
jako ciowych.
owa kluczowe Badania jako ciowe, próby nieprobabilistyczne, analiza jako ciowa,
wywiad, obserwacja.
Wymagania wst pne Nie ma
Literatura Babbie E. (2003), Badania spo eczne w praktyce. Warszawa.
Malikowski M., Niezgoda M. (1997), Badania empiryczne w socjologii.
Wybór tekstów, Tom II. Tyczyn.
Konecki K. (2000), Studia z metodologii bada jako ciowych. Teoria
ugruntowana. Warszawa.
Sici ski A., Anna Wyka A. (1988), Badania rozumiej ce stylu ycia:
narz dzia. Warszawa.
Sztompka P. (2005), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda
badawcza. Warszawa.
Warunki zaliczenia Zaliczone kolokwia i projekt badawczy.
Odpowiedzialny Dr Krzysztof Lisowski, mgr Dorota Szaban
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PRZYGOTOWANIE DO BADA
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr
2/IV

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

-

30

-

-

-

3

Typ studiów
stacjonarne

TERENOWYCH

Efekty kszta cenia Celem zaj
jest opanowanie przez uczestników umiej tno ci niezb dnych
w prowadzeniu bada terenowych dotycz cych tematu Lubuskie Trójmiasto.
i kompetencje
Kwalifikacje a rynek pracy.
Tre ci merytoryczne Cele, metody i zasady organizacji bada . Zasady prowadzenia kwerendy
bibliotecznej na temat obiektu bada . Zasady i sposoby gromadzenia
danych na temat terenu bada . Zasady konstruowania i testowania
narz dzi bada . Zasady pracy ankieterów. Aran acja wywiadu.
Rozwi zywanie problemów zwi zanych z prowadzeniem bada terenowych
owa kluczowe Metody bada socjologicznych, narz dzia badawcze, sposoby gromadzenia
danych, aran acja wywiadu, pilota narz dzia.
Wymagania wst pne Znajomo
podstaw metodologii oraz metod i technik bada
socjologicznych
Literatura Adamczak I. (2005), Problemy bezrobocia w ród absolwentów na lokalnym
rynku pracy na przyk adzie województwa lubuskiego. Zielona Góra.
Borkowski T., Marcinkowski A. (red.), (1999), Socjologia bezrobocia.
Katowice
Gelpi E. (2002), Praca: utopia na co dzie , um. D. Wandzioch, ód .
Szylko – Skoczny M. (red). (1999), Ró ne oblicza bezrobocia. Warszawa.
omczy ski K. M., Janicka K. (2005), P kni ta struktura spo ecze stwa
polskiego, w: Polska. Ale jaka? Warszawa.
Warunki zaliczenia Zaliczenie z ocen
Odpowiedzialny dr Krzysztof Lisowski, dr Magdalena Pokrzy ska
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BADANIA TERENOWE/PRAKTYKA ZAWODOWA
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr
3/I

Typ
prz edm i ot u:

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

-

30

-

-

-

3

Typ studiów
stacjonarne

zyk
wyk ado wy:

st a y

Efekty kszta cenia Nabycie umiej tno ci przeprowadzania bada jako ciowych
i kompetencje
Tre ci merytoryczne W V semestrze studenci b
konstruowa kwestionariusz i robi próbne
wywiady kwestionariuszowe na temat stereotypu Bukowianina i Ukrai ca. W
VI semestrze studenci b
zbiera materia y do kwestionariusza pt.
„Percepcja przestrzeni miejskiej”.
owa kluczowe Wywiad kwestionariuszowy, stereotyp „obcego”, percepcja w mie cie
Wymagania wst pne Zaliczenie z Przygotowania do bada terenowych
Literatura Hamersley M., Atkinson P. (2000), Metody bada terenowych, prze . S.
Dymczyk. Pozna .
M. Kostera M. (2005), Antropologia organizacji. Metodologia bada
terenowych. Warszawa.
Warunki zaliczenia Zaliczenie z ocen po ka dym semestrze.
Odpowiedzialny dr Krzysztof Lisowski, dr Magdalena Pokrzy ska
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ETYCZNE PROBLEMY ZAWODU SOCJOLOGA
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/V

stacjonarne

-

30

-

-

-

3

3/VI

niestacjonarne

-

30

-

-

-

2

Efekty kszta cenia
i kompetencje

Tre ci
merytoryczne/
tematyka przedmiotu
owa
kluczowe
Wymagania
wst pne
Literatura
podstawowa
Warunki
zaliczenia
Wyk adowca

Zapoznanie studentów z problemami etycznymi, które mog pojawi si
w zwi zku z wykonywaniem zawodu socjologa. Zapoznanie studentów z
istniej cymi kodeksami etycznymi, którymi posi kuj
si instytucje
realizuj ce badania spo eczne. Dyskusja na tematy zwi zane z
dylematami etycznymi, które mog pojawi si w zwi zku z realizacj
bada , gromadzeniem danych, docieraniem do kontrowersyjnych
informacji, doborem metod i technik badawczych.
Zapoznanie studentów z kodeksami etycznymi instytucji zajmuj cych si badaniami
spo ecznymi. Prezentacja sytuacji, które mog wynika z podejmowania tematów
trudnych czy kontrowersyjnych. Kwestie ochrony prywatno ci osób
uczestnicz cych w badaniach i odpowiedniego przechowywania danych.
Konsekwencje manipulowania wynikami bada .
Etyka, kodeks etyczny, badania spo eczne, narz dzia badawcze, metody i techniki
bada , ochrona danych osobowych
Znajomo
metod i technik badawczych stosowanych w socjologii,
wiedza z zakresu przebiegu procesu badawczego, umiej tno
samodzielnego poszukiwania informacji.
BABBIE E. (2003) Badania spo eczne w praktyce, Warszawa
SILVERMAN D. (2007) Interpretacja danych jako ciowych, Warszawa
Pozytywnie zaliczone kolokwium sprawdzaj ce wiadomo ci
Dr Dorota Bazu
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WSPÓ CZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/VI

stacjonarne

30

30

-

-

-

7

3/VI

niestacjonarne

10

20

-

-

-

5

Efekty kszt cenia Zapoznanie
studenta
z
wspó czesnymi
teoriami
socjologicznymi.
Umiej tno
analizy klasycznych koncepcji socjologicznych i ich
i kompetencje
wspó czesnych kontynuacji.
Tre ci merytoryczne Zakres materia u wyk adów i wicze wi e si z prezentacj i dyskusj na
temat wybranych teorii wspó czesnych, takich jak: teoria funkcjonalna,
teoria konfliktu, teoria wymiany, teoria interakcjonistyczna, dramaturgizm,
etnometodologia, teoria strukturacji, strukturalizm konstruktywistyczny,
teoria krytyczna, postmodernizm.
owa kluczowe Teoria, ja , struktura spo eczna, podmiot dzia aj cy, jednostka, funkcje.
Wymagania wst pne Wiedza z zakresu: historii my li socjologicznej, wprowadzenia do socjologii.
Umiej tno samodzielnej analizy tekstów naukowych.
Literatura Bauman Z. Socjologia i ponowo ytno , Warszawa Turner J.H. (2004),
Struktura teorii socjologicznej, Warszawa
Szacki J. (2003) Historia my li socjologicznej, Warszawa
Misztal B. (2000) Teoria socjologiczna a praktyka spo eczna, Kraków
Habermas J. (1999) Teoria dzia ania komunikacyjnego, T. 1 i 2 Warszawa
Tittenbrun J. (1981), O etnometodologicznej koncepcji rzeczywisto ci
spo ecznej, (w:) Studia Socjologiczne 1981, 4(83).
Warunki zaliczenia wiczenia: zaliczenie z ocen ; aktywno
uczestników wicze oceniana
sukcesywnie na ka dych zaj ciach, pozytywne oceny z kolokwium
zaliczeniowego i pracy pisemnej – eseju.
Wyk ad: pozytywna ocena z egzaminu
Odpowiedzialny Dr hab. Miros aw Cha ubi ski, prof. UZ, dr Dorota Bazu
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PRZEDMIOTY UZUPE NIAJ CE
Seminarium licencjackie
Kod
prz edm i ot u:

Typ
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

obowi zkowy

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

2 / IV

stacjonarne

-

-

-

-

30

3

3 / V-VI

stacjonarne

-

-

-

-

75

7

2/IV

niestacjonarne

-

-

-

-

30

3

3/V-VI

niestacjonarne

-

-

-

-

60

7

Efekty kszta cenia
i kompetencje

Celem przedmiotu jest przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy
licencjackiej w postaci projektu badawczego, tzn. (1) wyja nienie podstawowych
poj
kluczowych dla problemu badawczego, (2) konceptualizacja i
operacjonalizacja
(sformu owanie
problemu
badawczego,
problemów
szczegó owych oraz hipotez, dobór zmiennych i wska ników, skonstruowanie
narz dzia badawczego), (3) zrealizowanie bada
w asnych, (4) analiza
zebranego materia u i weryfikacja przyj tych za
zako czona wnioskami, (5)
interpretacja uzyskanych wyników.

Tre ci
merytoryczne/
tematyka
przedmiotu

W zale no ci od tematu pracy licencjackiej

owa
kluczowe

W zale no ci od tematu pracy licencjackiej

Wymagania
wst pne

Wiedza z zakresu socjologii ogólnej, wspó czesnych teorii socjologicznych, metod
ilo ciowych i jako ciowych, metodologii socjologii, znajomo programu SPSS
Literatura podstawowa z zakresu metodologii oraz metod i technik bada socjologicznych a
tak e literatura z zakresu problematyki w zale no ci od tematu pracy licencjackiej

[1]
[2]
[3]
[4]
Literatura [5]
podstawowa

Babbie E. (2003), Badania spo eczne w praktyce, PWN, Warszawa
Badania empiryczne w socjologii, red. M.Malikowski, M. Niezgoda, tom 2, Tyczyn 1997.
Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN Warszawa
Cz owiek i spo ecze stwo w perspektywie zmiany spo ecznej. Polskie i niemieckie badania
pod ne, (2003), red. E. Narkiewicz-Niedbalec, E. Hajduk, B. Idzikowski, Zielona Góra

[6]

Doma ski H., Ostrowska A., Sztabi ski P., (red.) (2006), W
europejskiego sonda u spo ecznego. IFiS PAN, Warszawa

[7]
[8]

Frankfort - Nachmias Ch. i Nachmias D. (2001), Metody badawcze w socjologii, Pozna

[9]
Warunki
zaliczenia

Badania empiryczne w socjologii, red. M.Malikowski, M. Niezgoda, tom 1, Tyczyn 1999

rodku Europy? Wyniki

Mayntz R., Holm K., Hübner P. (1985), Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej,
PWN, Warszawa
Oppenheim A. N. (2004), Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka,
Pozna

Zaliczanie na podstawie post pów w pisaniu pracy licencjackiej
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Wyk adowca

Dr hab. Maria Zieli ska
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TECHNIKI INFORMACYJNE
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

1/I

stacjonarne

-

-

30

-

-

2

1/II

stacjonarne

-

-

30

-

-

2

1/I-II

niestacjonarne

-

-

30

-

-

2

Efekty kszta cenia Nabycie umiej tno ci i bieg
ci w wykorzystaniu standardowych
i kompetencje technik komputerowych w pracy socjologa. Zapoznanie studentów z

zaawansowanymi
technikami
edycji
tekstów,
zasadami
korespondencji biurowej.
Tre ci merytoryczne Edycja tekstu. Projektowanie prezentacji. Edycja grafiki. Korzystanie
z sieci rozproszonych do poszukiwania informacji zwi zanych
z bie
dzia alno ci
instytucji.
Projektowanie
arkuszy
kalkulacyjnych, obliczenia statystyczne. Bazy danych. Wspó praca i
wymiana danych mi dzy aplikacjami.
owa kluczowe Korespondencja biurowa, korespondencja seryjna, wzory pism,
szablonów, formularzy.
Wymagania wst pne Podstawowe umiej tno ci w zakresie pos ugiwania si technikami
komputerowymi.
Literatura Abdulezer L. (2005), Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie. Helion.
Groszek M. (2003), Excel 2003 PL. Kurs. Helion
Flanczewski S. (2004), Word w biurze i nie tylko. Helion.
Flanczewski S. (2004), Excel w biurze i nie tylko, HELION.
Kolberg M. (2001), Excel w firmie. Przyk ady zastosowa , Robomatic 2001
Tanger M. (2003), Po prostu WORD 2003. Helion
Microsoft Office. Word 2003 krok po kroku, Read Me 2004
Warunki zaliczenia Poprawne wykonanie wszystkich wicze przewidzianych

programem; uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Odpowiedzialny Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych
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WST P DO METODOLOGII
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

1/I

stacjonarne

30

15

-

-

-

6

1/II

niestacjonarne

20

-

-

-

-

4

Efekty kszta cenia Zapoznanie studenta z g ównymi za eniami metodologii ogólnej specyfik
i kompetencje metodologii nauk spo ecznych.
Tre ci merytoryczne Poj cia w badaniach spo ecznych. Specyfika poj . Funkcje poj .
Teoretyczne podstawy bada spo ecznych. Filozofia pozytywistyczna i jej
za enia. Filozofia interpretatywna. Teoria naukowa. Prawa nauki.
Paradygmaty bada naukowych. Paradygmat pozytywistyczny. Paradygmat
interpretatywny. Paradygmat krytyczny. Paradygmat postmodernistyczny.
owa kluczowe Nauka, proces badania, teoria naukowa, wnioskowanie.
Wymagania wst pne Znajomo
podstawowych regu logiki, orientacja w problematyce
badawczej nauk spo ecznych.
Literatura Nowak S. (1985) Metodologia bada spo ecznych. Warszawa.
Babbie E. (2003) Badania spo eczne w praktyce. Warszawa.
Malikowski M., Niezgoda M. (red.), (1997), Badania empiryczne w
socjologii. Wybór tekstów. Tyczyn.
Popper K. (1977), Logika odkrycia naukowego. Warszawa.
Fayerabend P. K. (1996) Przeciw metodzie. Wroc aw.
Su ek A. (1983) Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów. Warszawa
Warunki zaliczenia Pozytywna ocena z egzaminu ko cowego
Odpowiedzialny Dr Szymon Krzy aniak, dr Dorota Szaban
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SOCJOLOGIA PRACY I ZAWODU
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

2/III

stacjonarne

-

30

-

-

-

2

2/IV

stacjonarne

-

30

-

-

-

2

niestacjonarne

-

40

-

-

-

6

2/III-IV

Efekty kszta cenia Zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami dotycz cymi rynku
pracy, zatrudnienia, sukcesu zawodowego. Zdobycie umiej tno ci
i kompetencje
poszukiwania i analizy danych dotycz cych rynku pracy, postaw wobec
pracy, stosunków spo ecznych w zak adzie pracy, etosu zawodowego i
przebiegu biografii zawodowych.
Tre ci merytoryczne Analiza rynku pracy. Obraz rynku pracy w badaniach opinii publicznej.
Migracje na rynku pracy. Analiza sytuacji ró nych kategorii spo ecznych na
rynku pracy. Sukces zawodowy. Wsparcie i aktywizacja bezrobotnych.
Elastyczny rynek pracy – flaxicurity po polsku.
owa kluczowe Rynek pracy, praca, zawód, migracje, bezrobocie.
Wymagania wst pne Ogólna orientacja w sytuacji na polskim rynku pracy, znajomo
róde
wiedzy o rynku pracy.
Literatura Dietl J., Gasparski W. (red.), (1997), Etyka biznesu. Warszawa.
Ja owiecki B (1998). Zagraniczne migracje pracowników naukowych. w:
Spo ecze stwo polskie wobec wyzwa
transformacji systemowej.
Warszawa 1998.
Kabaj M. (1997), Strategie i programy przeciwdzia ania bezrobociu.
Studium porównawcze. Warszawa.
Marody M. (red.), (2000), Mi dzy rynkiem a etatem. Spo eczne
negocjowanie rzeczywisto ci.
Szylko – Skoczny M. Sytuacja m odzie y na rynkach pracy w wybranych
krajach Europy rodkowej i Wschodniej. Warszawa 1998.
Warunki zaliczenia Zaliczenie z ocen
Odpowiedzialny Mgr Joanna Fr tczak-Müller
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SOCJOLOGIA MA
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

STWA I RODZINY

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

2/III

stacjonarne

-

30

-

-

-

2

2/IV

stacjonarne

-

30

-

-

-

2

stwa i
Efekty kszta cenia Zapoznanie si z podstawowymi koncepcjami dotycz cymi ma
rodziny. Przygotowanie do bada oraz diagnozy dotycz cej ma
stwa i
i kompetencje
rodziny. Zaznajomienie z odmiennymi paradygmatami teoretycznymi
dotycz cymi ma
stwa i rodziny oraz sposobami ich diagnozowania.
Tre ci merytoryczne Historyczne uwarunkowani rozwoju ma
stwa i rodziny. Koncepcje
teoretyczne. Wspó czesne problemy rodziny. Alternatywne formy ycia
ma
sko-rodzinnego. Katolicki i laicki model ma
stwa i rodziny.
Dzieci jako nowa jako
wspó czesnej rodziny. Rodzina z problemem a
rodzina wieloproblemowa i dewiacyjna. Zmiana funkcji rodziny –
dzielenie funkcji.
owa kluczowe Rodzina, ma
stwo, funkcje rodziny, struktura rodziny.
Wymagania wst pne Umiej tno

operowania podstawowymi poj ciami socjologicznymi.

Literatura Duch-Krzystoszek D.(1998), Ma
stwo, seks, prokreacja. Analiza
socjologiczna. Warszawa
Ga kowska A. (1999), Percepcja powodzenia ma
stwa rodziców a
spo eczny obraz samego siebie ich doros ych dzieci. Lublin.
Kryczka P. (red.), (1997), Rodzina w zmieniaj cym si spo ecze stwie.
Lublin
Marynowicz-Hetka E. (1985), Praca socjalno-wychowawcza z rodzin
niepe n . Warszawa.
Slany K. (2002), Alternatywne formy ycia ma e sko-rodzinnego w
ponowoczesnym wiecie. Kraków.
Tyszka Z. (1997), System metodologiczny pozna skiej szko y
socjologicznych bada nad rodzin . Pozna .
Warunki zaliczenia Zaliczenie z ocen na podstawie kolokwium oraz pracy zawieraj cej
interpretacj wyników bada (CBOS, OBOP) dotycz cych ma
stwa i
rodziny
Odpowiedzialny Dr ywia Leszkowicz-Baczy ska
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SOCJOLOGIA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

- liczba godzi n

polski

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

2/III

stacjonarne

-

30

-

-

-

2

2/IV

stacjonarne

-

30

-

-

-

2

2/III

niestacjonarne

-

20

-

-

-

3

Efekty kszta cenia Zapoznanie studentów z problematyk
funkcjonowania organizacji
spo ecznych, przedstawianie g ównych teorii i problemów badawczych
i kompetencje
dziedziny. Kszta towanie umiej tno ci rozumienia dzia ania organizacji i
wiedzy o ich typach, procesach w nich zachodz cych i zachowaniach
organizacyjnych ludzi
Tre ci merytoryczne Przedstawienie poj : organizacja, system spo eczny, struktury
organizacyjne, zrzeszenia i instytucje. Proces instytucjonalizacji,
aszczyzny ycia spo ecznego, rozrost i formalizacja wspó czesnych
zrzesze . Mechanizmy funkcjonowania organizacji spo ecznych, podstawy
prawne dzia alno ci gospodarczej, spo eczne struktury organizacyjne,
organizacja wyborów i g osowa . Omówienie podstawowych typów
organizacji. Komunikacja w organizacji, konflikty, negocjacje, metody
zarz dzania konfliktami w organizacjach
owa kluczowe Organizacja, instytucjonalizacja, kultura organizacyjna, zarz dzanie,
zasoby ludzkie
Wymagania wst pne Ogólna orientacja w sytuacji na polskim rynku pracy, znajomo g ównych
typów organizacji
Literatura Gryffin E. (1998), Podstawy zarz dzania organizacjami. Warszawa.
Gli ski P., Lewenstein B., Sici ski A. (2002), Samoorganizacja
spo ecze stwa polskiego: trzeci sektor.Warszawa 2002.
Fr czkiewicz–Wronka A. (2002), Samorz dowa polityka spo eczna.
Warszawa.
Jaczynowski L. (2000), Kierowanie w organizacjach spo ecznych.
Warszawa.
Klich J. (2000), Nadzieja rynku pracy. Ma e i rednie przedsi biorstwa w
gospodarce. Warszawa.
Ko mi ski A., Piotrowski W. (1998), Zarz dzanie. Teoria i praktyka.
Warszawa.
Sowa K.Z. (1988), Wst p do socjologicznej teorii zrzesze . Warszawa.
Marody M. (2000), Mi dzy rynkiem a etatem. Spo eczne negocjowanie
rzeczywisto ci. Warszawa.
Warunki zaliczenia Zaliczenie z ocen
Odpowiedzialny Mgr Joanna Fr tczak - Müller
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Proseminarium socjologiczne
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

2/III

stacjonarne

-

-

-

-

30

3

2/IV

stacjonarne

-

-

-

-

30

2

3/V

stacjonarne

-

-

-

-

30

2

3/VI

stacjonarne

-

-

-

-

30

2

niestacjonarne

-

-

-

20

4

2/III i IV

Efekty kszta cenia
i kompetencje

Celem zaj jest nabycie umiej tno ci formu owania problemu badawczego,
nabycia do wiadczenia w przeprowadzaniu analizy socjologicznej, jak równie
zaznajomienie studenta z problematyk , jakiej po wi cone jest dane
proseminarium. Du y nacisk k adziony jest na prac w asn studenta, a g ównie
samodzielne zbieranie materia ów niezb dnych do napisania pracy na wybrany
temat. Efektem proseminarium s umiej tno ci zwi zane z budowaniem pisemnej
wypowiedzi socjologicznej.

Tre ci
merytoryczne/
tematyka przedmiotu

Tematyka przedmiotu nie ma charakteru sta ego. Tre ci merytoryczne poruszane
podczas zaj nale do wybranej przez prowadz cego subdyscypliny socjologii.
Ka de proseminarium stanowi indywidualn propozycj wysuwan przez
prowadz cego, podejmuj
wybrany problem socjologiczny. Przyk adowy temat:
Kszta towanie si ycia spo ecznego w Polsce Zachodniej w drugiej po owie XX
wieku.

owa
kluczowe
Wymagania
wst pne

Literatura
podstawowa

Problem badawczy, badania socjologiczne, analiza danych empirycznych.

Znajomo podstawowych poj
socjologicznych.

Literatura pozostaje w zwi zku z podejmowan podczas danego proseminarium
problematyk . Istotnymi pozycjami bibliograficznymi s opracowania prezentuj ce
metody i techniki bada socjologicznych i sposoby analizy danych empirycznych,
np.:
[10] Babbie E., Podstawy bada spo ecznych, Warszawa 2008

[11]
[12]
Warunki
zaliczenia
Wyk adowca

socjologicznych, metod i technik bada

Hammersley M., Atkinson P., Metody bada terenowych, Pozna 2000
Silverman D., Interpretacja danych jako ciowych, Warszawa 2007

Zaliczenie na podstawie napisanej pracy.
Prowadzenie przedmiotu nie ma charakteru sta ego.
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SOCJOLOGIA EKONOMICZNA
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr
2/III
2/III-IV

Typ
prz edm i ot u:

Form y zaj

niestacjonarne

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

30

-

-

-

-

3

-

40

-

-

-

6

Typ studiów
stacjonarne

f akul t at ywny

Efekty kszta cenia Poznanie przez studentów zasad stosunków gospodarczych, które s
i kompetencje spo ecznie „koordynowane” i „osadzone” i jednocze nie oddzia uj na
spo ecze stwo. Zapoznanie studentów z dorobkiem przedstawicieli
zajmuj cych si powy szymi zagadnieniami, takimi jak A. Smith, K.
Marx, M. Weber, E. Durkheim, J. Schumpeter, K. Polanyi, A. Etzioni, M.
Granovetter
Tre ci merytoryczne Zasada samoregulacji. Ekonomiczne zasady ruchliwo ci spo ecznej.
Fenomeny i tendencje urynkowienia spo ecze stwa. Podzia pracy i
socjalna kohezja. Kontrola przez demokracj i planowanie. Warunki
socjalne. Komunitaryzm. Spo eczne odtwarzanie
owa kluczowe Liberalizm, komunizm, socjalizm, racjonalizm, solidaryzm,
komunitaryzm
Wymagania wst pne Dobra znajomo j zyka angielskiego, gotowo do systematycznego
udzia u w wyk adach
Literatura Granovetter M. (1985): Economic Action and Social Structure.
Durkheim E. (1893), De la Division du Travail.
Marx K. (1867), Das Kapital, Bd. 1, 1867
Polanyi K. (1977), The Great Transformation, 1977
Schumpter J. (1942), Capitalis, Socialism, Democracy.
Smith A. (1776), Wealth of nations.
Weber M. (1921), Wirtschaft und Gesellschaft.
Warunki zaliczenia Zaliczenie testu w j zyku angielskim
Odpowiedzialny Dr hab. Hans – Peter Mueller, prof. UZ
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PSYCHOLOGIA WP YWU SPO ECZNEGO
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr
2/II

Typ
prz edm i ot u:

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

30

-

-

-

-

3

Typ studiów
stacjonarne

f akul t at ywny

Efekty kszta cenia Znajomo
podstaw teorii i praktyki wp ywu spo ecznego w reklamie,
i kompetencje polityce i zarz dzaniu zasobami ludzkimi.
Tre ci merytoryczne Wp yw spo eczny – teoria i praktyka. Psychologia reklamy. Psychologia
polityki. Zarz dzanie zasobami ludzkimi – podstawowe zagadnienia
dotycz ce efektywnego zarz dzania.
owa kluczowe Wp yw spo eczny, socjotechnika, reklama, sukces w zarz dzaniu.
Wymagania wst pne Znajomo teorii i bada z obszaru psychologii spo ecznej.
Literatura Doli ski D. (2005), Techniki wp ywu spo ecznego. Warszawa.
Jachnis A., Terelak J.F. (1998), Psychologia konsumenta i reklamy.
Bydgoszcz.
Skar y ska K. (2005), Cz owiek a polityka. Zarys psychologii politycznej.
Warszawa.
Witkowski S. (1998), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarz dzaniu>
Wroc aw.
Warunki zaliczenia Egzamin
Odpowiedzialny Dr Danuta Chmielewska-Banaszak
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TECHNIKI KSZTA TOWANIA WIZERUNKU
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr
2/III
2/III-IV

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

stacjonarne

-

30

-

-

-

2

niestacjonarne

-

20

-

-

-

5

Typ studiów

Efekty kszta cenia Zaj cia przygotowuj do wykorzystania wiedzy z zakresu socjologii,
psychologii spo ecznej i dyscyplin pokrewnych w kszta towaniu
i kompetencje
wizerunku organizacji gospodarczych, politycznych i kulturalnych.
Uczestnicy zdobywaj
nast puj ce umiej tno ci: autoprezentacji,
wywierania wp ywu na innych, prowadzenia publicznych dyskusji, obrony
przed manipulacj , projektowania i prowadzenia kampanii spo ecznych.
Tre ci merytoryczne Techniki autoprezentacji. Techniki erystyczne. Wspó praca z mediami.
Organizacja zebra . Kszta towanie wizerunku osoby. Kszta towanie
wizerunku instytucji publicznej. Publiczna krytyka i obrona wizerunku.
owa kluczowe Wizerunek, autoprezentacja, dyskredytacja, erystyka
Wymagania wst pne Podstawowa wiedza z zakresu socjologii i psychologii spo ecznej
Literatura Gadzi ski P. (2000), Imperium plotki. Warszawa.
Golinowski J. (2005), Dylematy wizerunku instytucji publicznej.
Warszawa.
Karwat M. (2006), O z o liwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem
przeciwnika. Warszawa.
Kochan M. (2005), Pojedynek na s owa. Techniki erystyczne w
publicznych sporach. Kraków.
Leary M. (2002), Wywieranie wra enia na innych. O sztuce
autoprezentacji. Gda sk.
Lull J., Hinerman S. (red.), (1997), Media Scandals. Morality and Desire
in the Popular Culture Marketplace. New York.
Warunki zaliczenia Opracowanie projektu, aktywny udzia w zaj ciach
Odpowiedzialny Dr Mariusz Kwiatkowski
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SOCJOLOGIA DEWIACJI I PATOLOGII SPO ECZNEJ
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr
2/III

Typ
prz edm i ot u:

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

-

30

-

-

-

2

Typ studiów
stacjonarne

f akul t at ywny

Efekty kszta cenia Zapoznanie studenta z zapoznanie s uchaczy z podstawowymi teoriami
i kompetencje dotycz cymi dewiacji, patologii; prezentacja rozmaitych typologii
dewiacji oraz mechanizmów, które sk aniaj ludzi do pope niania czynów
zabronionych; dyskusja nad podstawowymi teoriami przest pczo ci;
statystyczna analiza dynamiki i zmian jako ciowych dotycz cych
przest pczo ci
Tre ci merytoryczne Podstawowe teorie dotycz ce dezorganizacji
ycia spo ecznego.
Definiowanie podstawowych poj : dewiacja, patologia spo eczna,
anomia oraz zachowania adaptacyjne w/g R.Mertona. Przegl d
ekonomicznych i psychologicznych teorii przest pczo ci. Przegl d
socjologicznych teorii przest pczo ci, Analiza czynnikowa zachowa
patologicznych dzieci i m odzie y. Omówienia wybranych typów
zachowa przest pczych – pedofilia, prostytucja, pornografia. Zasady
dzia ania systemu penitencjarnego.
owa kluczowe Dewiacja, patologia spo eczna, kontrola spo eczna, system
penitencjarny.
Wymagania wst pne Podstawowa znajomo
takich poj jak excluzja, anomia, deprywacja,
dezorganizacja ycia spo ecznego, marginalizacja
Literatura Gaberle A. (2003), Nieroz czna triada: przest pczo , przest pca,
Spo ecze stwo. Gda sk.
Ho yst B. (2002), Kryminologia. Warszawa 2002
Kurz pa J. (1998), M odzie pogranicza- juma, Zielona Góra 1998
Kurz pa J. (2001), M odzie pogranicza- winki, Kraków.
Merton R.K. (2002),Teoria socjologiczna i struktura spo eczna,
Warszawa.
Warunki zaliczenia zaliczenie z ocen
Odpowiedzialny dr Jacek Kurz pa
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METODY BADA
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr
3/V
3/V-VI

OPINII SPO ECZNEJ

Typ
prz edm i ot u:

Form y zaj

niestacjonarne

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

15

30

-

-

-

5

-

30

-

-

-

5

Typ studiów
stacjonarne

zyk
wyk ado wy:

st a y

Efekty kszta cenia Zapoznanie studenta z metodami i technikami bada opinii spo ecznej.
i kompetencje Student powinien opanowa wiedz i umiej tno ci prowadzenia bada opinii
spo ecznej i przygotowa projekt.
Tre ci merytoryczne Badania opinii spo ecznej. Funkcje bada opinii spo ecznej. Metody i
techniki bada opinii spo ecznej. Badania przedwyborcze. Dynamiczne
badania opinii spo ecznej. Archiwa danych spo ecznych. Zasady
publikowania wyników bada w mediach
owa kluczowe Badania
opinii
publicznej,
ankieta,
analiza
ilo ciowa,
badania
reprezentatywne, badania przedwyborcze
Wymagania wst pne Nie ma
Literatura Babbie E. (2003), Badania spo eczne w praktyce. Warszawa.
Su ek A. (2001), Sonda polski, IFiS PAN, Warszawa 2001.
Nachmias Ch.F., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach. Pozna
Malikowski M., Niezgoda M. (1997), Badania empiryczne w socjologii.
Tyczyn
Nowak S. (1965), Metody bada socjologicznych. Warszawa.
Szreder M. (2004), Metody i techniki sonda owych bada opinii. Warszawa.
Sztabi ski F.B., Sawi ski Z. (red.) (2004), Nowe metody, nowe podej cia w
naukach spo ecznych. Warszawa.
Warunki zaliczenia Zaliczone kolokwia i projekt badawczy.
Odpowiedzialny dr Krzysztof Lisowski, mgr Anna Mielczarek- ejmo
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METODY BADA
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

MARKETINGOWYCH

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/V

stacjonarne

-

15

-

-

-

2

3/VI

stacjonarne

-

30

-

-

-

3

3/V

niestacjonarne

-

20

-

-

-

3

Efekty kszta cenia Zapoznanie studentów z metodami i technikami bada marketingowych.
i kompetencje Student powinien opanowa
wiedz
dotycz
prowadzenia bada
marketingowych a tak e przygotowa projekt badania marketingowego
Tre ci merytoryczne Badania marketingowe – historia i stan obecny. Badania mediów – radio,
prasa, telewizja, Internet. Focus – jako ciowa metoda bada
marketingowych. Badania trackingowe i panelowe. Etyka bada
marketingowych
owa kluczowe Metoda, marketing, produkt badawczy, test, tracking, focus, problem
decyzyjny.
Wymagania wst pne Zaliczenie metod i technik bada jako ciowych i ilo ciowych.
Literatura Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe – podstawy metodologiczne.
Warszawa.
Sztabi ski P.B., Sztabi ski F., Skawi ski Z. (2004), Nowe metody, nowe
podej cia badawcze w naukach spo ecznych. Warszawa.
Mason D., Noga-Bogomilski A. (2007), Badania marketingowe. Od teorii do
praktyki. Gda sk.
Mazurek- opaci ska K. (red.), (2005), Badania marketingowe, teoria i
praktyka. Warszawa.
Sztabi ski P.B., Sztabi ski F., Skawi ski Z. (2005), Fieldwork jest sztuk .
Warszawa.
Warunki zaliczenia Zaliczone kolokwia i projekt badawczy.
Odpowiedzialny dr Krzysztof Lisowski
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SOCJOLOGIA M ODZIE Y
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/V

stacjonarne

-

15

-

-

-

2

3/VI

stacjonarne

-

30

-

-

-

3

3/V

niestacjonarne

-

20

-

-

-

3

Efekty kszta cenia
i kompetencje
Tre ci merytoryczne

owa kluczowe
Wymagania wst pne

Literatura

Warunki zaliczenia
Odpowiedzialny

Zapoznanie studenta z zapoznanie s uchaczy z podstawowymi
koncepcjami teoretycznymi dotycz cymi fenomenu m odo ci i
odzie y.
Podstawowe teorie socjologiczne dotycz ce m odzie y. Definiowanie
poj
generacja. Pookolenie, m odo i m odzie . Bia a ksi ga m odzie y
Polskiej. Bia a Ksi ga M odziezy Europejskiej. M odzi doro li- wyzwania i
zagro enia rozwojowe. Globalny nastolatek- portret ssocjokulturowy.
Zachowanie ryzykowne dzieci i m odzie y
odzie , pokolenie, generacja, konflikt pokole , cykl ycia, akceleracja
biopsychiczna
Podstawowa znajomo poj z socjologii wychowania socjalizacja, wychowanie,
proces wychowania, magnetyzm si y rówie niczej; kierownik procesu wychowania,
ukryty program oddzia ywa wychowawczych, transmisja kultury
Bauman Z. (2004), ycie na przemia . Warszawa.
Bauman Z. (2004), Razem osobno. Warszawa.
Kurz pa J. (1998), M odzie pogranicza- juma, Zielona Góra.
Kurz pa J. (2001), M odzie pogranicza- winki, Kraków.
Tillman K.J, (1996), Teorie socjalizacji. Toru .
Zaliczenie z ocen
Dr Martyna Roszkowska
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STRATEGIE PERSONALNE
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

F orm y z aj

zyk
wyk ado wy:

polski

– li cz ba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

Lab.

Sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/V

stacjonarne

-

30

-

-

-

2

3/VI

stacjonarne

-

30

-

-

-

3

niestacjonarne

-

30

-

-

-

5

3/V-VI

Efekty kszta cenia
i kompetencje
Tre ci merytoryczne

owa kluczowe
Wymagania wst pne
Literatura

Warunki zaliczenia
Odpowiedzialny

Przygotowanie uczestników do pe nienia funkcji specjalisty do spraw
personalnych i innych funkcji zwi zanych z kierowaniem lud mi.
Teoretyczne podstawy strategii personalnych. Koncepcje cz owieka a
strategie personalne. Koncepcje organizacji a strategie personalne.
Kultura a rozwój. Dzia ania zbiorowe a rozwój. Kierowanie lud mi i praca
zespo owa. Planowanie zasobów ludzkich. Rekrutacja i selekcja. Rozwój
pracowników i zarz dzanie prac . Szkolenia i rozwój osobisty.
Strategie personalne, rekrutacja, selekcja, zasób, kapita spo eczny,
przywództwo, dzia anie zbiorowe
Podstawowa znajomo poj i teorii z zakresu socjologii, a szczególnie
socjologii pracy i zawodu.
Janowska Z., Cewi ska K., Wojtaszek K. (2005). Zarz dzania zasobami
ludzkimi. ód .
Kostera M. (2000), Zarz dzanie personelem. Warszawa.
Listwan T. (red.), (2004) Zarz dzanie kadrami. Warszawa.
Mas yk – Musia E., Spo ecze stwo i organizacje. Socjologia organizacji i
zarz dzania. Lublin.
Stocki R. (2003), Zarz dzanie dobrami. Kraków.
Udzia w zaj ciach, wykonywanie zada zgodnie z ustalonym
harmonogramem
Dr Mariusz Kwiatkowski
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POLITYKA SPO ECZNA
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

F orm y z aj

zyk
wyk ado wy:

polski

– li cz ba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

Lab.

Sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/V

stacjonarne

-

30

-

-

-

2

3/VI

stacjonarne

-

30

-

-

-

3

niestacjonarne

-

30

-

-

-

5

3/V-VI

Efekty kszta cenia
i kompetencje

Zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami dotycz cymi polityki
spo ecznej. Dyskusja nad podstawowymi problemami spo ecznymi w

Polsce.
Tre ci merytoryczne

owa kluczowe
Wymagania wst pne
Literatura

Warunki zaliczenia
Odpowiedzialny

Polityka spo eczna, dyscypliny polityki spo ecznej, doktryny polityki
spo ecznej. Podmioty polityki spo ecznej i ich aktywno . Przemiany
demograficzne w Polsce i województwie lubuskim. Kwestie spo eczne w
Polsce. Strategia polityki spo ecznej województwa lubuskiego na lata 20052013.
Polityka spo eczna, kwestie spo eczne, rynek pracy, bezrobocie, bieda,
wykluczenie spo eczne.
Znajomo podstaw demografii spo ecznej oraz mikro- i makrosocjologii
Auleytner J. M. (1996) Instytucje polityki spo ecznej. Warszawa.
Auleytner J. M. (2003), Polityka spo eczna, czyli ujarzmianie chaosu
socjalnego. Warszawa.
Maria ski J. (1994), Ethos pracy bezrobotnych. Lublin.
Tarkowska E. (2002), Przeciw biedzie. Programy, pomys y, inicjatywy.
Warszawa.
Warzywoda – Kruszy ska W., Grotowska – Leder J. (red.), (2000), Ryzyka
transformacji systemowej. ód .
Zaliczenie z ocen
Mgr Joanna Fr tczak - Müller
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ELEMENTY FILOZOFII SPO ECZNEJ
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr
3/I
3/VI

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

stacjonarne

-

30

-

-

-

1

niestacjonarne

-

30

-

-

-

2

Typ studiów

Efekty kszta cenia
i kompetencje
Tre ci
merytoryczne/
tematyka przedmiotu
owa
kluczowe
Wymagania
wst pne
Literatura
podstawowa
Warunki
zaliczenia
Wyk adowca

Zapoznanie studentów ze specyfik podej cia do kwestii spo ecznych w
ramach filozofii spo ecznej. Ukazanie problematyki cz owieka, jako istoty
spo ecznej z jej systemami warto ci i norm.
Prezentacja g ównych nurtów filozofii spo ecznej: liberalizm,
komunitaryzm, kolektywizm, faszyzm a rasizm, postmodernizm,
feminizm, chrze cija ska nauka spo eczna.
Liberalizm, kolektywizm, feminizm, faszyzm
Znajomo klasycznych teorii socjologicznych (historii my li
socjologicznej), wiedza z zakresu makro i mikro struktur spo ecznych
oraz wprowadzenia do socjologii.
Kowalczyk S. (1996) Cz owiek a spo eczno
Lublin

. Zarys filozofii spo ecznej.

Pozytywnie zaliczone kolokwium z materia u zrealizowanego na zaj ciach
Dr Dorota Bazu
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SOCJOLOGIA REKLAMY
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/VI

stacjonarne

-

30

-

-

-

3

3/VI

niestacjonarne

-

20

-

-

-

2

Efekty kszta cenia
i kompetencje

Student powinien posiada umiej tno ci socjologicznej analizy przekazów
reklamowych, poprawne okre lenie typu reklamy i jego grupy docelowej odbiorców.
Podstawowe kwestie definicyjne zwi zane z reklam .
Psychologiczne i spo eczne aspekty reklamy.

Tre ci
merytoryczne/
tematyka przedmiotu

Przegl d podstawowych typów przekazów reklamowych.
Przyk ady „wojen” w reklamie.
Analiza wybranych kampanii reklamowych.
Socjologiczne odkodowanie reklamy.
Rola bada marketingowych w „ yciu” reklamy.

owa
kluczowe
Wymagania
wst pne
Literatura
podstawowa
Warunki
zaliczenia
Wyk adowca

Reklama, badania marketingowe, grupa docelowa
Wiedza teoretyczna dotycz ca bada w naukach spo ecznych oraz bada
marketingowych, wiedza z zakresu struktury spo ecznej i komunikacji.

[13]
[14]

J. Kall, Reklama, Warszawa 1998
D. Doli ski, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Sopot 2003 red. D.
Maison, A. Noga - Bogomilski, Badania marketingowe. Od teorii do praktyki,
Gda sk 2007

Opanowanie wiedzy teoretycznej, udzia w przygotowaniu prezentacji grupowych z
wybranych zagadnie
Dr Beata Trzop
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SOCJOLOGA ZDROWIA I CHOROBY
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/VI

stacjonarne

-

30

-

-

-

3

3/VI

niestacjonarne

-

20

-

-

-

2

Efekty kszta cenia Wiedza na temat socjologicznych kontekstów chorób somatycznych i
i kompetencje psychicznych.
Tre ci merytoryczne Socjologiczne
koncepcje
choroby.
Spo eczny
kontekst
chorób
psychosomatycznych
i
przewlek ych.
Zaburzenia
funkcjonowania
spo ecznego a zaburzenia emocjonalne. Kontekst spo eczny chorób
psychicznych. Wspó czesne koncepcje dotycz ce relacji zdrowie – choroba.
Aktywno prozdrowotna.
owa kluczowe Socjologia
medycyny,
zdrowie
publiczne,
psychologia
zdrowia,
psychopatologia
Wymagania wst pne Systematyczne zaznajamianie si z literatur przedmiotu
Literatura Puchalski K. (1997). Zdrowe w wiadomo ci spo ecznej. ód .
Leowski J. (2004). Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne: ochrona zdrowia
w gospodarce rynkowej. Warszawa.
Bara ski J. (2002). Zdrowie i choroba: wybrane problemy socjologii
medycyny.
Pi tkowski W. (2004). Zdrowie, choroba, spo ecze stwo: studia z socjologii
medycyny. Lublin.
Doli ska-Zygmunt G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wroc aw.
Warunki zaliczenia Zaliczenie z ocen
Odpowiedzialny Dr Danuta Chmielewska-Banaszak

54

SOCJOLOGIA ZBIOROWO CI TERYTORIALNYCH
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/V

stacjonarne

30

30

-

-

-

4

3/VI

niestacjonarne

10

10

-

-

-

5

Efekty kszta cenia
Znajomo
problematyki terytorialnych postaci ycia spo ecznego oraz
i kompetencje umiej tno
ujmowania problemów lokalnych i regionalnych z perspektywy
socjologicznej.
Tre ci merytoryczne Zbiorowo
terytorialna – koncepcje i uj cia teoretyczne. Elementy
konstytuuj ce ten typ zbiorowo ci. Wie jako spo eczno
lokalna. Region,
regionalizm a regionalizacja. ad makrospo eczny a ad lokalny. Aktywizacja
spo eczno ci lokalnych. Problemy rozwoju lokalnego. Procesy migracji.
Specyfika zbiorowo ci terytorialnej we Polsce zachodniej.
owa kluczowe
Zbiorowo terytorialna, spo eczno lokalna, lokalizm, wie , miasto, region.
Wymagania wst pne Znajomo podstawowych poj socjologicznych.
Literatura
Dyoniziak i R.i inni (1999), Spo stwo w procesie zmian, Zielona Góra.
Leszkowicz-Baczy ska ., Machaj I., Zdulski M. (2001), Zielona Góra.
Socjologiczne studium miasta i jego mieszka ców. Kraków.
Ja owiecki B., Majer A., Szczepa ski M.S, (red.), (2005), Przemiany miasta,
Wokó socjologii Aleksandra Wallisa. Warszawa.
Starosta P. (2005), Poza metropoli . Warszawa.
Malikowski M., Solecki S.(red.), (1999), Socjologia miasta. Wybór tekstów.
Rzeszów.
Turowski J.(1993), Socjologia. Wielkie struktury spo eczne. Lublin.
Warunki zaliczenia
Zaliczenie z ocen na podstawie aktywnego uczestnictwa w zaj ciach,
kolokwium. Egzamin.
Odpowiedzialny
dr Magdalena Pokrzy ska
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KOMUNIKOWANIE MASOWE
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr
3/V

Typ
prz edm i ot u:

Form y zaj

Efekty kszta cenia
i kompetencje

pol ski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

-

30

-

-

-

1

Typ studiów
stacjonarne

zyk
wyk ado wy:

st a y

Student powinien posiada umiej tno ci analizy przekazów medialnych w
kontek cie wybranych koncepcji teoretycznych i metodologicznych
Uwarunkowania narodzin mass mediów-analiza historycznych czynników.
Mass media w kontek cie kultury masowej-rola rodków masowego komunikowania
w rozpowszechnianiu kultury popularnej.

Tre ci
merytoryczne/
tematyka przedmiotu

Komunikowanie spo eczne-ogólne zasady interakcji i komunikacji.
Komunikowanie masowe – zasady, modele, instytucje.
Nadawcy i odbiorcy-wzajemne relacje .
Telewizja, radio, Internet, wysokonak adowa prasa brukowa-analiza wybranych
przekazów medialnych.

owa
kluczowe
Wymagania
wst pne

Mass media, komunikacja, interakcja
Wiedza socjologiczna dotycz ca zagadnie interakcji spo ecznych, komunikacji
symbolicznej.
M. Mrozowski, Media masowe: w adz, rozrywka i biznes, Warszawa 2001
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 1999

Literatura M. Castells, Galaktyka Internetu, Pozna 2003
podstawowa
W. Godzic, Zrozumie telewizj , Kraków 2001

Warunki
zaliczenia
Wyk adowca

Praca z tekstami ród owymi, analiza zawarto ci telewizji, prasy i Internetu
Dr Beata Trzop
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ANALIZA DANYCH ZASTANYCH
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

zyk
wyk ado wy:

st a y

Form y zaj

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/V

stacjonarne

-

30

-

-

-

2

3/V

niestacjonarne

-

30

-

-

-

4

Efekty kszta cenia Umiej tno
przygotowania i realizacji projektów badawczych z
i kompetencje wykorzystaniem danych zastanych
Tre ci merytoryczne Dane zastane: rodzaje i zastosowanie i ich ograniczenia. Wiarygodno
róde i rzetelno
danych zastanych. Dokumenty urz dowe jako ród o
danych zastanych. Raporty z bada sonda owych jako ród o danych
zastanych. Zastosowanie danych pochodz cych z Narodowego Spisu
Powszechnego
owa kluczowe Dane zastane, dokumenty urz dowe, raporty z bada sonda owych,
Narodowy Spis Powszechny
Wymagania wst pne Znajomo
podstawowych zagadnie
z zakresu metodologii bada
spo ecznych
Literatura Babbie E. (2003), Badania spo eczne w praktyce, Warszawa.
Badania empiryczne w socjologii (1999), red. M. Malikowski, M. Niezgoda,
tom 1, Tyczyn.
Badania empiryczne w socjologii (1997), red. M. Malikowski, M. Niezgoda,
tom 2, Tyczyn.
Su ek A., (2002), Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa.
Warunki zaliczenia Przygotowanie projektu badawczego z wykorzystaniem danych zastanych
Znajomo literatury
Odpowiedzialny Dr Dorota Szaban
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KOMPUTEROWE OPRACOWANIE DANYCH - SPSS
Kod
prz edm i ot u:
Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

Form y zaj

Typ studiów
wyk ad

zyk
wyk ado wy:

st a y

wiczenia

polski

- liczba godzi n
konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

3/V

stacjonarne

30

2

3/VI

niestacjonarne

20

2

Efekty kszta cenia
i kompetencje

Umiej tno ci i kompetencje w zakresie:; stosowania podstawowych procedur
analizy danych sonda owych i ich praktycznego wykorzystania: obliczania, analizy i
interpretacji wyników bada empirycznych. Nabycie umiej tno ci korzystania z
pakietu statystycznego SPSS

Przygotowanie bada ilo ciowych: -, konstrukcja narz dzia pomiaru (ankieta).
Przygotowanie danych sonda owych do analizy: Zak adanie baz danych.
Podstawowa analiza zgromadzonych danych: wst pna analiza rozk adów - obliczenie
cz sto ci, miar tendencji centralnej i miar rozproszenia, obliczanie cz sto ci
w oparciu o zestawy wielokrotnych odpowiedzi.
Przekszta canie danych: rekodowanie warto ci zmiennych, zliczanie wyst pie
Tre ci warto ci, obliczanie nowych warto ci, transformacje warunkowe.
merytoryczne/ Testowanie zale no ci mi dzy zmiennymi: konstrukcja tabel krzy owych, miara
tematyka przedmiotu istotno ci zwi zku, Chi-kwadrat, test t Studenta w próbach niezale nych i w próbach
zale nych
Tabele krzy owe w oparciu o zestawy wielokrotnych wypowiedzi.
Korelacja zmiennych.
Budowanie indeksów: konstruowanie indeksu, analiza rzetelno ci.
Raport z bada : analiza uzyskanych wyników - przygotowanie raportu.

owa
kluczowe

Wymagania
wst pne

Literatura
podstawowa

Warunki
zaliczenia
Wyk adowca

SPSS, pakiet statystyczny, badania ilo ciowe, narz dzia pomiaru, klucz kodowy,
analiza statystyczna, skale pomiarowe, analiza cz sto ci, rekodowanie danych,
tabele krzy owe, testy statystyczne, istotno statystyczna, interpretacja wyników
bada , raport z bada
Podstawowa znajomo aplikacji rodowiska MS Office; praca z arkuszem
kalkulacyjnym, edycja tekstów, szczególnie umiej tno konstrukcji i formatowania
tabel. Wiedza z metodologii, metod i technik bada spo ecznych; umiej tno
doboru skal pomiaru, itp. Podstawowa znajomo miar statystycznych i umiej tno
ich interpretacji.
Babbie E. (2006) Badania spo eczne w praktyce, Warszawa.
Bedy ska S., Brzezicka A (2007) Statystyczny drogowskaz, Warszawa.
Brzezi ski J. (red.) Wielozmiennowe modele statystyczne w badaniach
psychologicznych, Warszawa-Pozna 1987
P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedz , sk d pochodz . Przewodnik po
metodologii i statystyce. Nie tylko dla psychologów, Lublin 2004
Górniak J., Wachnicki J. (2000) Pierwsze kroki w analizie danych. Kraków.
Nawojczyk M. (2004) Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków.
Pavkov T. W., Pierce K. A. (2005) Do biegu, gotowi – start. Wprowadzenie do SPSS
dla Windows, Gda sk.
Wieczorkowska G. (2004) Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych
sonda owych i eksperymentalnych, Warszawa.
Zakrzewska M., Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli
psychologicznych, Pozna 1994
Podstaw zaliczenia jest poprawne wykonanie wszystkich wicze przewidzianych
programem; uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.
dr El bieta Papiór
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WYK AD MONOGRAFICZNY
Kulturowy czas i przestrze a percepcja
Kod
prz edm i ot u:

Rok studiów
semestr

Typ
prz edm i ot u:

f akul t at ywny

Form y zaj

zyk
wyk ado wy:

polski

- liczba godzi n

wyk ad

wiczenia

konwers.

lab.

sem.

Punkty
ECTS

Typ studiów

3/VI

stacjonarne

30

-

-

-

-

2

3/V

niestacjonarne

10

-

-

-

-

2

Efekty kszta cenia Rozumienie wzgl dno ci i zmienno ci kulturowej czasu i przestrzeni.
i kompetencje Rozumienie relatywno ci percepcji w dziejach kultury.
Tre ci merytoryczne Koncepcje antropologiczne, socjologiczne i filozoficzne na temat zwi zku
recepcji przestrzeni z percepcj . Przek adalno
przestrzeni na kulturowy
czas i mit. Kulturowy wymiar recepcji krajobrazu w niektórych polskich
spo eczno ciach lokalnych.
owa kluczowe Czas, przestrze , percepcja
Wymagania wst pne Uko czenie kursu z Wprowadzenia do antropologii
Literatura Angutek D. Kulturowy wymiar krajobrazu (w druku).
Eliade M. (1970), Sacrum – mit – historia, prze . A. Tatarkiewicz.
Warszawa
Fleischer M. (2002), Konstrukcja rzeczywisto ci. Wroc aw.
Merleau-Ponty M. (2001), Fenomenologia percepcji, prze . M. Kowalska,
J. Migasi ski. Warszawa.
Warunki zaliczenia Zaliczenie bez oceny.
Odpowiedzialny dr Dorota Angutek
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