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1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy socjologii
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_42

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny UR

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

politologia

Poziom kształcenia

I stopnia

Profil

ogólnoakademicki

Forma studiów

studia stacjonarne

Rok i semestr studiów

rok I, semestr II

Rodzaj przedmiotu

przedmiot do wyboru

Koordynator

dr Katarzyna M. Cwynar

Imię i nazwisko osoby
dr Katarzyna M. Cwynar
prowadzącej / osób
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)

Liczba pkt ECTS

30

2

1.3. Sposób realizacji zajęć

⊠ zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
zaliczenie z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
brak
3.

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1.
C1

Cele przedmiotu/modułu
przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu socjologii

C2

poznanie przez studentów podstawowych pojęć oraz teorii socjologicznych

C3

wyrobienie umiejętności stosowania kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)
EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)

EK_01
EK_02
EK_03
EK_04
EK_05
EK_06
EK_07
3.3

posiada wiedzę o roli człowieka w społeczeństwie
rozróżnia mikro i makro struktury społeczne
wie co jest przedmiotem socjologii jako nauki społecznej
analizuje i wyjaśnia przyczyny i skutki zachowań zbiorowych
i ruchów społecznych
wyjaśnia rolę mikro i makro struktur społecznych
rozumie na czym polega proces socjalizacji
szanuje poglądy innych

K1A_W02
K1A_W04
K1A_W07
K1A_U01
K1A_U04
K1A_U05
K1A_U07
K1A_K03

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
Socjologia jako nauka społeczna
a) jednostka i społeczeństwo – refleksja przedsocjologiczna
b) początki i rozwój socjologii jako nauki
c) teoria a empiria w socjologii
Kultura jako przedmiot badań socjologii
a) ujęcia definicyjne i współczesne rozumienie kultury
b) dziedziny kultury
c) różnorodność kulturowa
d) przedmiot badań socjologii kultury
Mikro i makro struktury społeczne
a) grupa społeczna
b) organizacja formalna
c) społeczność lokalna
d) zbiorowość terytorialna
g) zbiorowość etniczna
h) naród
i) typy społeczeństw
Interakcje i tworzenie rzeczywistości społecznej
a) teorie interakcji społecznych
b) role, więzi i stosunki społeczne
Socjalizacja
a) kształtowanie człowieka jako istoty społecznej – czynniki socjalizacji
b) rodzaje socjalizacji
c) resocjalizacja
d) socjalizacja a role społeczne
Kontrola społeczna
a) rodzaje kontroli społecznej
b) anomia jako zjawisko społeczne – przyczyny i przejawy
c) dewiacje i ich społeczne konsekwencje

Zachowania zbiorowe
a) cechy zachowań zbiorowych
b) tłum – rodzaje i dynamika
c) publiczność
d) panika i histeria
Ruchy społeczne
a) rodzaje, cechy i fazy ruchów społecznych
b) teorie ruchów społecznych
Nierówności społeczne
a) teorie i systemy stratyfikacji społecznej
b) zmiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne i ich wpływ na
nierówności społeczne
c) ruchliwość społeczna
d) marginalizacja społeczna
Płeć i wiek w stratyfikacji społecznej
a) role społeczne przypisywane płciom
b) dyskryminacje ze względu na płeć
c) feminizm
d) gender – płeć społeczno-kulturowa
e) dyskryminacja ze względu na wiek a starzejące się społeczeństwo
Modernizacja jako proces zmian społecznych
a) wpływ kultury i tradycji na postawy wobec zmiany
b) bariery modernizacji
c) społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne
Globalizacja
a) społeczne, gospodarcze i polityczne konsekwencje procesu globalizacji
b) kulturowe przejawy globalizacji
Światowe tendencje zmian ludności
a) przyrost ludności
b) starzejące się społeczeństwa
b) polityka ludnościowa
Metody badań socjologicznych
a) związek teorii i badań empirycznych
b) proces badawczy
c) podstawowe techniki zbierania i analizy danych
d) problemy badawcze

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

analiza tekstów z dyskusją, analiza i interpretacja materiału empirycznego, analiza przypadków, metaplan
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_ 01
EK_ 02
EK_ 03

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
obserwacja w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie zajęć

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium

EK_ 04
EK_ 05
EK_ 06
EK_ 07

obserwacja w trakcie zajęć, ocena wniosków z analizy
przypadków
obserwacja w trakcie zajęć, ocena wniosków z analizy
przypadków
obserwacja w trakcie zajęć, ocena wniosków z analizy
przypadków
obserwacja w trakcie zajęć

konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
aktywny udział w zajęciach
5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

30

przygotowanie do zajęć

19

udział w konsultacjach

1

czas na napisanie referatu/eseju

-

przygotowanie do egzaminu

-

udział w egzaminie

-

Inne (jakie?)
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

50
2

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

-
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

