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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Sociology, PG_00049885

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

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

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Jakub Gużyński
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Jakub Gużyński

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Sociology - Moodle ID: 29280
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29280

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 6.0 39.0 75

Cel przedmiotu Zdobycie wiedzy na temat dorobku, narzędzi i metod socjologii oraz zastosowanie jej w analizie 
społeczeństwa oraz grup społecznych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W05] ma podstawową wiedzę 
na temat różnic w funkcjonowaniu 
organizacji i gospodarek oraz 
społeczeństw w różnych 
kontekstach kulturowych

Zna podstawowe zagadnienia z 
zakresu socjologii kultury. 
Rozumie pojęcia entocentryzmu i 
uniwersaliów kulturowych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W09] zna podstawowe 
uwarunkowania dotyczące norm i 
standardów obejmujących 
poszczególne obszary 
funkcjonowania organizacji z 
uwzględnieniem norm kulturowych

Posiada wiedzę na temat 
procesów socjalizacji oraz 
instytucjonalizacji. Rozumie 
podstawowe mechanizmy 
funkcjonowania grup społecznych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W01] ma podstawową wiedzę 
o charakterze nauk społecznych 
potrzebną do definiowania 
podstawowych pojęć z zakresu 
ekonomii i zarządzania

Rozumie specyfikę nauk 
społecznych oraz posiada wiedzę 
z zakresu socjologii wiedzy 
naukowej oraz socjologii 
ekonomicznej.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U06] prognozuje zjawiska i 
procesy w organizacji z 
uwzględnieniem aspektów 
społecznych

Potrafi posługiwać się 
podstawowymi pojęciami i 
narzędziami socjologicznymi w 
analizie grup społecznych.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji



Data wydruku: 22.05.2023 17:32 Strona 2 z 3

Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie do kursu.

 

2. Historia socjologii: filozofia społeczna, pozytywizm Comte'a, socjologia Marksa, organicyzm Spencera.

3. Główne tradycje: pozytywizm, funkcjonalizm, interakcjonizm. Klasycy socjologii: Durkheim, Weber, Mead.

4. Podstawowe pojęcia. Charakterystyka perspektywy socjologicznej.

5. Metodologia socjologii.

6. Socjologia nauki - od wczesnych koncepcji do mocnego programu socjologii wiedzy naukowej.

7. Socjologia kultury - pojęcia kultury, etnocentryzmu, uniwersaliów kulturowych, socjalizacji.

8. Socjologia płci oraz rodziny.

9. Socjologia ewolucyjna i socjobiologia.

10. Socjologia emocji. Społeczna konstrukcja reakcji emocjonalnych.

11. Socjologia polityki - konflikt, zmiana społeczna, instytucje.

12. Socjologia ekonomiczna - narzędzia socjologiczne w analizie ekonomicznej.

13. Socjologia religii - klasyczne teorie. Od sekularyzmu do postsekularyzmu.

14. Teoria aktora-sieci - od społeczeństwa ludzi do kolektywu ludzi i czynników pozaludzkich.

15. Podsumowanie i test.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Test 40.0% 60.0%
Aktywne uczestnictwo w zajęciach 40.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Peter L. Berger, Invitation to sociology: a humanistic perspective, 
Harmondsworth: Penguin, 1966.

 

Kathleen Odell Korgen (ed.), The Cambridge Handbook of Sociology, 
Vol 1. Core Areas in Sociology and the Development of the Discipline. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Jonathan H. Turner (ed.), Handbook of Sociological Theory, New York: 
Springer, 2001.
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Uzupełniająca lista lektur Thomas Janoski, Robert R. Alford, Alexander M. Hicks, Mildred A. 
Schwartz, The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, 
and Globalization, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

 

Neil J. Smelser, Richard Swedberg, The Handbook of Economic 
Sociology, Princeton University Press, 2005.

John R. Hall, Laura Grindstaff, Ming-cheng Lo, Handbook of Cultural 
Sociology, Routledge, 2010.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Jak przebiega proces instytucjonalizacji?

 

Czym jest kapitał kulturowy?

Jak kultura kształtuje zachowanie jednostki?

Jaka jest społeczna funkcja rodziny?

Czym jest nauka w perspektywie socjologicznej?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


