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SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ / PRZEDMIOTU  
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa zajęć/przedmiotu: SOCJOLOGIA 
2. Kod zajęć/przedmiotu: 18-Soc-12ged2 
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: GOSPODARKA I EKNOMIA W DZIEJACH 
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): I stopień 
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki 
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): I 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30 h W 
9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: Przemysław 
Pluciński, dr, Plizin@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: j. polski 
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie 

 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć/przedmiotu: 
Zapoznanie słuchaczy z wybranymi i zarazem podstawowymi problemami socjologii jako nauki 
społecznej. Analizowane będą, między innymi, następujące zagadnienia: socjologia jako nauka 
społeczna i jej wewnętrzne zróżnicowanie, socjologia a inne nauki społeczne i humanistyczne, 
rodzaje i sposoby gromadzenia danych w socjologii, kultura jako przedmiot zainteresowania 
socjologii, zmiana społeczno-kulturowa, interakcje społeczne, socjalizacja i kontrola społeczna, 
grupa społeczna i organizacja, rodzina jako przedmiot socjologii, naród w perspektywie 
socjologicznej, państwo – polityka – demokracja, nierówności społeczne. Student rozumie 
charakterystyczne dla życia społecznego procesy, prawidłowości jakie przejawiają w ujęciu 
holistycznym (holizm metodologiczny).  
Student zdobywa umiejętności prowadzenia analizy zagadnień społeczno-gospodarczych w 
nowoczesności (od schyłku cywilizacjj agrarne, przez erę industrialną aż po czasy 
postindustrialne), powiązania procesów przemian zachodzących w różnych dziedzinach 
działalności człowieka z myślą społeczną nowoczesności, przede wszystkim nowoczesnej 
socjologii.  

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): brak 
 
3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:  

 

Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU  
student/ka:  

Symbole EK dla 
kierunku studiów 

EU_01 

Zyskuje wiedzę na temat podstawowych zagadnień i 
perspektyw w ramach socjologii jako nauki,w tym jej relacji z 
innymi naukami, jak historia (w tym gospodarcza) czy 
ekonomia 

K_W03; K_W08; 
K_W14 

EU_02 Poznaje kluczowe pojęcia socjologiczne oraz szerzej: nauk 
społecznych i humanistycznych 

K_W03; K_U07 

EU_03 Uczy się stosować wprowadzone perspektywy i pojęcia w 
analizie problemów empirycznych 

K_U05; K_U07 

EU_04 
Rozumie i potrafi zidentyfikować społeczne tło 
indywidualnych i zbiorowych  zachowań, w tym procesów 
społecznych, historycznych, gospodarczych 

K_W06; K_U05 

EU_05 Umiejętnie korzysta z literatury przedmiotu K_U01; K_K07; 

EU_06 

Potrafi w sposób krytyczny, z uwzględnieniem i 
poszanowaniem różnych kierunków myśli społecznej 
zaprezentować własne poglądy na procesy zachodzące w 
nowoczesności. 

K_U01; K_U05; 
K_U09; K_U10; 
K_K01; K_K04; 
K_K07 
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4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do 

odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu 
 

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu: 
Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu 

Socjologia jako nauka społeczna i jej wewnętrzne zróżnicowanie, socjologia a 
inne nauki społeczne i humanistyczne. Specyfika metodologiczna socjologii: 
rodzaje i sposoby gromadzenia danych 

EU_01; EU_02; 
EU_05; EU_06; 

Kultura jako przedmiot zainteresowania socjologii 
EU_02; EU_03; 
EU_04; EU_05; 
EU_06; 

Zmiana społeczno-kulturowa 
EU_02; EU_03; 
EU_04; EU_05; 
EU_06; 

Interakcje społeczne 
EU_02; EU_03; 
EU_04; EU_05; 
EU_06; 

Socjalizacja i kontrola społeczna 
 EU_02; EU_03; 
EU_04; EU_05; 
EU_06; 

Grupa społeczna i organizacja 
EU_02; EU_03; 
EU_04; EU_05; 
EU_06; 

Rodzina jako przedmiot zainteresowania socjologii 
EU_02; EU_03; 
EU_04; EU_05; 
EU_06; 

Naród w perspektywie socjologicznej 
EU_02; EU_03; 
EU_04; EU_05; 
EU_06; 

Państwo – polityka – demokracja 
EU_02; EU_03; 
EU_04; EU_05; 
EU_06; 

Nierówności społeczne 
EU_02; EU_03; 
EU_04; EU_05; 
EU_06; 

 
 
5. Zalecana literatura: 

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008 [wiele wydań] 
Bauman Z., Socjologia, Znak i S-ka, Poznań 2006 
Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2006 
Machaj I. (red.), Małe struktury społeczne, Wyd. UMCS Lublin 2006 
Oyster C.K., Grupy, Znak i S-ka, Poznań 2002 
Szczepański J., Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa 1969 
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2010 [wiele wydań] 
Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, TN KUL, Lublin 2000 
Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, TN KUL, Lublin 2000 
Tyszka Z., Wachowiak A., Podstawowe pojęcia i zagadnienie socjologii rodziny, Wydawnictwo 

Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 1997 
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III. Informacje dodatkowe  
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z 

proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne) 
 

Metody i formy prowadzenia zajęć X 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień X 

Wykład konwersatoryjny X 

Wykład problemowy X 

Dyskusja X 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)  

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda laboratoryjna  

Metoda badawcza (dociekania naukowego)  

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Pokaz i obserwacja  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach  

Inne (jakie?) -   

…  

 
2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe 

dla danego EU lub/i zaproponować inne) 
 

Sposoby oceniania 

Symbole EU dla zajęć/przedmiotu 

EU_
01 

EU_
02 

EU_
03 

EU_
04 

EU_
05 

EU_
06 

Egzamin pisemny V V V V V V 

Egzamin ustny       

Egzamin z „otwartą książką”       

Kolokwium pisemne       

Kolokwium ustne       

Test       

Projekt       

Esej       

Raport       

Prezentacja multimedialna       

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)       

Portfolio       

Inne (jakie?) -        

…       
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

P
ra

c
a
 w

ła
s
n
a
 s

tu
d
e

n
ta

* 

Przygotowanie do zajęć  

Czytanie wskazanej literatury 20 

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, 
prezentacji, demonstracji, itp.  

 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie pracy semestralnej  

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 10 

Inne (jakie?) -  

…  

SUMA GODZIN 60 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 

2 

 
* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych 
zajęć lub/i zaproponować inne 
 

 
4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: 

 
bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne; 
dobry plus (+db; 4,5): ): bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne; 
dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne; 
dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i 
społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami; 
dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności kompetencje personalne i społeczne, ale 
z licznymi błędami; 
niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i 
społeczne; 

 
 
 


