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Założenia i cele przedmiotu):

Wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia socjologii: od źródeł i etapów
rozwoju tej dziedziny wiedzy, poprzez jej przedstawicieli, zarysowanie podstawowych
teorii socjologicznych, socjologicznych metod badawczych do ukazania specyfiki
socjologii – jej specyfiki wyjaśniania zjawisk społecznych. To także systematyzacja
podstawowej terminologii socjologicznej.
a)

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:

Pełny opis przedmiotu:

c) stacjonarne

wykład…………………………………………………………; liczba godzin 15;

b) ćwiczenia...………………………………………………….; liczba godzin 15;
Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, konsultacje.
Wykłady
Celem kursu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia socjologii, a w
tym m.in.: przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej; rozróżnienie socjologii
naukowej od myślenia zdroworozsądkowego; prezentacja prekursorów socjologii w
powiązaniu ze zjawiskami i procesami po nowoczesności; charakterystyka
współczesnych perspektyw socjologicznych w zarysie; badania nad człowiekiem człowiek istotą społeczną; procesy społeczne; stratyfikacja społeczna; media dla
człowieka czy człowiek dla mediów?; zmiana społeczna. Studenci w trakcie zajęć
zapoznają się z socjologicznym spojrzeniem na zagadnienia z wybranych sfer
rzeczywistości społecznej.
Tematy ćwiczeń
(1) Spotkanie organizacyjne - omówienie sylabusa (literatura podstawowa i
uzupełniająca, warunki zaliczenia ćwiczeń; kwestia obecności). Wyobraźnia
socjologiczna.
(2) Czym zajmują się socjologowie? Socjologiczne pytania i odpowiedzi
Literatura:
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2012, rozdz. 2:
Socjologiczne pytania i odpowiedzi, s. 34-63.
(3) Proces socjalizacji
Literatura:
Turner J.H., Socjologia: koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i Spółka,
Poznań 1998, s. 83-92.
(4) Interakcje społeczne
Literatura:
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2012, rozdz. 7: Interakcje
społeczne i życie codzienne, s. 247-270
(5) Kultura w ujęciu socjologicznym
Literatura:
Brown I.C., Człowiek i kultura, w: Sztompka P., Kucia M. (red)., Socjologia. Lektury,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s.277-288.
(6) Kontrola społeczna, dewiacja i anomia
Literatura:
Becker H.S., Rodzaje dewiacji. Model sekwencyjny, [w:] Sztompka P., Kucia M. (red).,
1

Socjologia. Lektury, Znak, Kraków 2005, s. 596-608.
(7) Klasy, stratyfikacja i nierówności społeczne
Literatura:
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2012, rozdz. 11:
Stratyfikacja i klasa społeczna, s. 449-473.
(8) Bieda, ubóstwo i wykluczenie społeczne
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2012, rozdz. 12: Ubóstwo,
wykluczenie i państwo opiekuńcze, s. 475-507.
(9) Asymetria procesów ludnościowych
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2012, rozdz. 8: Bieg życia,
s. 303-325.
(10) Seksualność i płeć
Literatura:
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2012, rozdz. 14:
Seksualność i płeć, s. 575-625.
(11) Przemiany współczesnych rodzin
Literatura:
Kwak A., Od i do małżeństwa i rodziny: "czas" rodziny - "czas" jednostki, [w:] Kwak
A., Bieńko M. (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwo UW,
Warszawa 2012, s. 39-60.
(12) Jednostka a społeczeństwo.
Literatura:
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa
2004, rozdz. V: Indywidualizacja, instytucjonalizacja i standaryzacja położeń
życiowych i wzorów biografii, s. 192-205.
(13) Koniec pracy?
Literatura:
Jasińska-Kania A., Praca bez etosu i etos bez pracy: o przemianach pracy w czasach
globalnego kapitalizmu, [w:] Lewicki M., Mandes S., Przybylska A., Sikorska M.,
Trutkowski C. (red.), Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor
Mirosławie Marody, Scholar, Warszawa 2015, s. 243-262.
(14) Kolokwium - termin I.
(15) Omówienie wyników kolokwium. Kolokwium - termin II. Wystawienie ocen
końcowych z ćwiczeń.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające):
Założenia wstępne:

Efekty kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia:

Brak
Brak
03 – student potrafi zastosować
podstawowe terminy i kategorie
01 – student zna i rozumie podstawowe pojęcia
socjologiczne
do
analizy
socjologiczne,
społeczeństwa,
samodzielnie
02 – student ma wiedzę o podstawowych
interpretuje dane empiryczne i
problemach społecznych
wyciąga wnioski
01, 02, 03 – Kolokwium końcowe z wykładów oraz z ćwiczeń; obserwacja w trakcie
dyskusji zdefiniowanego problemu oraz
pisemne wypowiedzi studentów na
zagadnienie testujące zrozumienie treści wybranych zagadnień; aktywność własna.

Forma dokumentacji osiągniętych
1. Treść odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z oceną.
efektów kształcenia:
2. Karta imienna zawierająca oceny aktywności studentów.
Elementy i wagi mające wpływ na
1. Ocena z kolokwium (wykłady) – 40%.
ocenę końcową:
2. Ocena z ćwiczeń -– 60%
Miejsce realizacji zajęć:
sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Warszawa 2005.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004 (wybrane rozdziały).
Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013.
CBOS - komunikaty, http://www.cbos.pl; lata 2010-2015.
Domański H., Struktura społeczna, Warszawa 2004.
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 (wybrane rozdziały).
Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, Warszawa 2012.
Herudzińska M.H., Rodzina w świadomości społecznej. Co (kto) tak naprawdę stanowi rodzinę? Społeczne (re)konstruowanie
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definicji rodziny, w: Ferenz K., Kowalska E., Wychowanie w rodzinie. Odmienne sytuacje i nowe zadania, Esus, Jelenia
Góra 2012, s. 15-41.
Kwak A., Bieńko M. (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012 (wybrane
rozdziały).
Lewicki M., Mandes S., Przybylska A., Sikorska M., Trutkowski C. (red.), Socjologia uspołecznienia. Księga
dedykowana Profesor Mirosławie Marody, Scholar, Warszawa 2015 (wybrane rozdziały).
Jasińska-Kania A., Nijakowski L., Szacki J., Ziółkowski M. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1 i 2, Warszawa 2006.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
Sztompka P., Kucia M. (red)., Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006 (wybrane rozdziały).
Turner J.H., Socjologia: koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 1998, (wybrane rozdziały).
UWAGI:
WARUNKI ZALICZENIA ćwiczeń:
1) aktywność na zajęciach, w tym przygotowanie do zajęć - 30% oceny końcowej
2) kolokwium końcowe - 70% oceny końcowej
4) obecności - dopuszczalne 2 nieobecności na semestr; powyżej jednej nieobecności, bez względu na powód, należy ją
odrobić w ciągu dwóch tygodni w czasie dyżuru prowadzącego na podstawie znajomości treści tekstów omawianych na
danych ćwiczeniach. NIEOBECNOŚCI PONADWYMIAROWE MUSZĄ ZOSTAĆ ODROBIONE.
UWAGA! powyżej 20% nieobecności uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.
Zakłada się możliwość uczestniczenia studentów w wydarzeniach związanych z przedmiotem/tematyką zajęć.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia :
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak
zajęcia laboratoryjne, projektowe itp.:

50 h
1,2 ECTS
0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr
/symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

student zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

Odniesienie do efektów dla
programu kształcenia na
kierunku
K W06

02

student ma wiedzę o podstawowych problemach społecznych

K W09

03

student potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do
analizy społeczeństwa, samodzielnie interpretuje dane empiryczne i wyciąga
wnioski

K W14

04
05
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