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SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017

(skrajne daty)
1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Współczesne ruchy społeczne
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_3

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Rok i semestr studiów

rok I, semestr II

Rodzaj przedmiotu

podstawowy

Koordynator

dr Anna Pięta-Szawara

Imię i nazwisko osoby
dr Anna Pięta-Szawara
prowadzącej / osób
dr Tomasz Koziełło
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?)
30

Liczba pkt ECTS

30

7

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)
egzamin
zaliczenie z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ Z PRZEDMIOTÓW: MYŚL POLITYCZNA, HISTORIA
POWSZECHNA XX WIEKU, NAUKA I PAŃSTWIE, PRAWIE I POLITYCE.
3.

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1.
C1

Cele przedmiotu/modułu
zapoznanie studentów ze strukturami i koncepcjami współczesnych ruchów politycznych

C2

dokonanie charakterystyki wybranych współczesnych ruchów społecznych, ich kontekstów
i uwarunkowań

C3

ukazanie funkcjonalnego i dysfunkcjonalnego wpływu ruchów społecznych na otoczenie

C4

dostarczenie wiedzy na temat genezy i istoty współczesnych trendów, głównych nurtów, idei,
ideologów i twórców ruchów społecznych

C5

podkreślenie specyfiki ruchów społecznych jako elementu zmiany społecznej kształtującej
współczesne relacje polityczno-społeczno-gospodarcze

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

ma pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem politycznych, ekonomicznych i
kulturowych

K2A_W02

EK_02

ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących
nimi prawidłowościach z perspektywy procesów politycznych.
Rozumie mechanizmy tworzenia więzi społecznych.

K2A_W05

EK_03

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, analizowania
i oceniania zjawisk z zakresu życia publicznego

K2A_U01

EK_04

korzysta z różnych metod i technik badawczych oraz rozwija własny
warsztat badawczy

K2A_U08

EK_05

prezentuje aktywną postawę wobec zagadnień lokalnego i
regionalnego środowiska społecznego

K2A_K04

EK_06

jest wrażliwy na dysfunkcje systemu społecznego
i politycznego

K2A_K05

EK_07

potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę
i umiejętności o wymiar interdyscyplinarny

K2A_K06

3.3

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
Ruchy społeczne: podstawowe definicje, cechy i atrybuty.
Klasyfikacje i typologie współczesnych ruchów społecznych. Wybrane
kryteria klasyfikacji (Sztompka, Offe, Aberle)
Ruchy społeczne jako wytwór nowoczesności
Ruch alterglobalistyczny i antyglobalistyczny: ich cechy, charakterystyka,
znaczenie
Ruchy populistyczne a zagrożenia demokracji we współczesnym świecie.
Wybrane przykłady ruchów populistycznych
Ruchy anarchistyczne
Feminizm
Pacyfizm
Ruchy ekologiczne
New Age i inne nowe ruchy religijne. Najważniejsze odmiany
Ruchy nacjonalistyczne
Ruchy faszyzujące i rasistowskie
Perspektywy i zagrożenia rozwoju ruchów społecznych w Polsce i na świecie:
koncepcja nowego centralnego konfliktu społecznego A. Touraine, kontekst

społeczny, polityczny i kulturowy polskich ruchów społecznych

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
Zajęcia organizacyjne
Ruch społeczny – zagadnienia teoretyczne
Dynamika ruchów społecznych
Działalność ruchów społecznych
Metody i techniki analizy ruchów społecznych
Nowe ruchy religijne
Ruchy globalistyczne
Ruchy anty- i alterglobalistyczne
Ruchy ekologiczne
Ruchy pacyfistyczne
Ruchy anarchistyczne
Feminizm i maskulinizm
Ruch społeczny a system polityczny
Zjawiska instytucjonalizacji nowych ruchów społecznych
Zaliczenie końcowe

3.4

METODY DYDAKTYCZNE

Wykład: wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: wykład z prezentacją multimedialną, praca w grupach, dyskusja, studia przypadków
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_ 01
EK_ 02
EK_ 03
EK_ 04
EK_ 05
EK_ 06
EK_ 07

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
kolokwium, egzamin pisemny, obserwacja w trakcie
zajęć
kolokwium, egzamin pisemny, obserwacja w trakcie
zajęć, udział i efekty pracy studenta w grupie
obserwacja w trakcie zajęć, udział i efekty pracy
studenta w grupie
obserwacja w trakcie zajęć, udział i efekty pracy
studenta w grupie
obserwacja w trakcie zajęć, udział i efekty pracy
studenta w grupie
obserwacja w trakcie zajęć, udział i efekty pracy
studenta w grupie
obserwacja w trakcie zajęć, udział i efekty pracy
studenta w grupie

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

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

SPOSOBY ZALICZENIA: ‒ ZALICZENIE Z OCENĄ, ‒ EGZAMIN
FORMY ZALICZENIA: ‒ KOLOKWIUM USTNE, ‒ EGZAMIN PISEMNY Z PYTANIAMI OTWARTYMI
ORAZ TESTOWYMI

W PRACY PISEMNEJ WARUNKIEM ZALICZENIA JEST POPRAWNE ROZWIĄZANIE 60% ZADAŃ
EGZAMINACYJNYCH. OCENIE PODLEGA TAKŻE AKTYWNOŚĆ STUDENTA PODCZAS ZAJĘĆ.
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

60

przygotowanie do zajęć

30

udział w konsultacjach oraz
e-konsultacjach
czas na napisanie referatu/eseju

4+10
-

przygotowanie do egzaminu

40

udział w egzaminie

1

przygotowanie do zaliczenia

15

samodzielna lektura

15

SUMA GODZIN

175

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

7

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

-
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

