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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu SOCJOLOGIA, PG_00037154

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Izabela Borucińska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Marta Szeluga-Romańska

dr inż. Izabela Borucińska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Socjologia (ćwiczenia) - Moodle ID: 10108
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=10108

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 15.0 50

Cel przedmiotu Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności jej stosowania w praktyce z zakresu mikro i makrostruktur 
społecznych oraz więzi społecznych - szczególnie istotnych w środowisku gospodarczym

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W12] Ma elementarną wiedzę 
w zakresie ewolucji struktur, 
instytucji i więzi społeczno-
gospodarczych.

Student ma wiedzę z zakresu 
struktur społecznych oraz relacji 
między członkami zbiorowości

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_K02] Ponosi 
odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania.

Student umie współpracować w 
grupie w ramach realizacji 
referatu, case study i dyskusji

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K6_W08] Zna wybrane koncepcje 
dotyczące działalności 
gospodarczej człowieka.

Student zna istotę i determinanty 
funkcjonowania człowieka w 
społeczeństwie

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W06] Ma wiedzę w obszarze 
więzi społecznych wyróżnianych w 
naukach ekonomicznych oraz 
funkcjonujących relacji.

Student ma wiedzę z zakresu 
funkcjonowania w społeczeństwie, 
elementów i procesu budowania 
więzi społecznych, zwłaszcza w 
wymiarze ekonomicznym

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu 1.Wprowadzenie do problematyki socjologii ogólnej 2.Początki socjologii jako nauki 3.Metody i techniki 
badań socjologicznych 4.Społeczeństwo i struktura społeczna – pojęcie społeczeństwa, koncepcje struktury, 
wieź społeczna 5.Jednostka w społeczeństwie - interakcja społeczna a działanie społeczne; socjalizacja i jej 
rodzaje; osobowość społeczna a tożsamość 6.Rola społeczna - pozycja społeczna a rola społeczna; model 
zachowania osoby zajmującej określoną pozycję społeczną 7.Grupy społeczne - pojęcie grupy społecznej; 
odmiany grup społecznych; struktury wewnątrzgrupowe; grupa społeczna a inne całości społeczne 8.Pojęcie 
społeczności lokalnej i jej rola 9.Organizacje i instytucje - sformalizowanego postępowania w celu 
rozwiązywania problemów 10.Znaczenie władzy i autorytetu, techniki wpływu społecznego 11.Mechanizmy 
kontroli społecznej – psychospołeczne, materialno – społeczne, zwyczaj, obyczaj, sankcje 12.Kultura i 
społeczeństwo - socjologiczne pojęcie kultury; treść kultury; dziedziny kultury i kultura symboliczna; system 
symboli; uniwersalia kulturowe; wielość kultur – zróżnicowanie kulturowe, komunikacja społeczna 
13.Zróżnicowanie społeczne - zróżnicowanie a nierówności społeczne; teorie nierówności; funkcje i geneza 
nierówności; pojęcie klasy i warstwy; stratyfikacja społeczna; ruchliwość społeczna; przeobrażenia struktury 
społeczeństwa polskiego 14.Migracje – uwarunkowania i konsekwencje społeczne 15.Zjawiska patologiczne 
w życiu społecznym – dysfunkcja rodziny, alkoholizm, narkomania, zaburzenia w relacjach międzyludzkich, 
przemoc w stosunkach międzyludzkich, przestępczość
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Referat 60.0% 20.0%
Case study 60.0% 20.0%
Test pisemny 60.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004; Sztompka P., Socjologia. 
Analiza społeczeństwa, Kraków 2002; Szacka B., Wprowadzenie do 
socjologii, Warszawa 2008; Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich 
zastosowanie, Poznań 1998; Goodman N., Wstęp do socjologii, 
Poznań 1997.

Uzupełniająca lista lektur Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2003; Augustynka 
A., Maksymowicz A (red.), Podstawy socjologii i psychologii, Kraków 
2002, Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994; 
Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993; 
Marshall G. (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 
2004; Bokszański Z. (red.), Encyklopedia socjologii, Warszawa 1999.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wymień techniki i narzędzia do badań społecznych

 

Wymień elementy więzi społecznej

Podaj przykłady patologii społecznych

Omów struktury społeczne

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


