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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Socjologia, PG_00037644

Kierunek studiów Ekonomia

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 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 inż. Izabela Borucińska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

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

Socjologia.Wykład.2022/2023 EK1.Sem.4 - Moodle ID: 28723
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28723

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 Nabycie przez Studentów wiedzy z zakresu socjologii i umiejętności jej wykorzystania w zawodzie 
ekonomisty

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U11] posiada umiejętność 
rozumienia, analizowania i oceny 
procesów i zjawisk gospodarczych 
przy wykorzystaniu metod 
ilościowych i jakościowych

w podstawowym zakresie 
rozumienie, analizuje i ocenia 
procesy i zjawiska społeczne w 
gospodarce przy wykorzystaniu 
metod ilościowych i jakościowych

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_K03] rozumie społeczną rolę 
zawodu ekonomisty. Docenia 
znaczenie uczciwości 
intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób

rozumie istotę wartości cenionych 
w danym społeczeństwie oraz rolę 
zawodu ekonomisty w 
społeczeństwie.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_W04] ma podstawową wiedzę 
o rodzajach relacji  ekonomiczno-
społecznych występujących w 
poszczególnych strukturach 
gospodarczych i zna mechanizmy 
społeczne odnoszące się do 
działów gospodarki i instytucji 
ekonomicznych

ma podstawową wiedzę o 
rodzajach relacji społecznych i 
ekonomicznych oraz o 
mechanizmach społeczne w 
gospodarce

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W05] ma podstawową wiedzę 
o człowieku jako podmiocie 
tworzącym organizacje 
gospodarcze i publiczne oraz 
efektach podejmowanych decyzji 
gospodarczych wpływających na 
podejmowane przez niego decyzje

ma podstawową wiedzę o 
funkcjonowaniu społeczeństwa i 
jednostki w nim, zwłaszcza 
człowieka jako twórcy 
społecznych i gospodarczych 
organizacji

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Wprowadzenie do problematyki socjologii
Początki socjologii jako nauki
Metody i techniki badań socjologicznych
Społeczeństwo i struktura społeczna
Jednostka w społeczeństwie
Rola społeczna
Grupy społeczne
Instytucje społeczne
Znaczenie władzy i autorytetu, techniki wpływu społecznego
Mechanizmy kontroli społecznej
Pojęcie społeczności lokalnej i jej rola
Kultura i społeczeństwo
Zróżnicowanie społeczne i nierówności społeczne
Migracje uwarunkowania i konsekwencje społeczne
Zjawiska patologiczne w życiu społecznym

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Test wielokrotnego wyboru 60.0% 60.0%
Zadania do dyskusji 60.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Durkheim, E. (2021). O podziale pracy społecznej. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWNGiddens A., Sutton P. W. (2022). 
Socjologia Kluczowe pojęcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWNGriswold, W. (2020). Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w 
zmieniającym się świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWNHałas, E. (2020). Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst 
znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNKłoskowska, A. 
(2021) Socjologia kultury. Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe 
PWNMorawski, W. (red.). (2022). Socjologia ekonomiczna. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWNNowak, S. (2022). Metodologia badań 
społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNPerek-Białas, 
J., Rószkiewicz, M., Węziak-Białowolska, D., Zięba-Pietrzak, A. (2013). 
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych.Rekomendacje i 
praktyka badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWNSztompka, P. (2021). Socjologia Wykłady o społeczeństwie. 
Kraków: Znak HoryzontSzacki, J. (2023). Historia myśli socjologicznej. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNŚpiewak, P. (2021). 
Klasyczne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWNTurner, J. H. (2021). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWNZnaniecki, F. (2021). Relacje społeczne i 
role społeczne. Nieukończona socjologia systematyczna. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWNWnuk-Lipiński, E. (2020). Socjologia 
życia publicznego. Tom 3. Warszawa: Scholar 

Uzupełniająca lista lektur Babbie, E. (2019). Istota socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWNBorecka-Biernat. D.,  Cywińska, M. (red.) (2015). Konflikt 
społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-
psychologicznej. Warszawa: DifinBudnik, M. (2020). Socjologia pracy w 
zarysie. Warszawa: Wydawca: DifinCreswell, J. W. (2020). 
Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i 
mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
JagiellońskiegoDurkheim, E. (2020). Zasady metody socjologicznej. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNGoodman, N. (2009). Wstęp 
do socjologii. Poznań: Zysk i S-kaKilias, J. (2012). Jak socjologowie 
opowiadali o socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 
WarszawskiegoKłoskowska, A. (2020). Kultury narodowe u korzeni. 
Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe PWNSzacka, B.  (2008). 
Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna NaukowaSztompka, 
P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: ZnakTurowski, 
J. (2001). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: Wydawnictwo 
KULZaręba, S. Choczyński M. (2014).  Od klasycznej do współczesnej 
myśli socjologicznej. Skrypt dla doktorantów. Warszawa: WUKSW 

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Socjologia jest nauką o....

 

Wymień i omów główne teorie socjologiczne

Wyjaśnij poglądy M. Webera na temat władzy

Omów ilościowe i jakościowe metody badań socjologicznych

Wyjaśnij na przykładach istotę i rodzaje organizacji oraz instytucji społecznych

Wyjaśnij pojęcie i elementy więzi społecznej

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


