
KARTA PRZEDMIOTU  

 

Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metody badań społecznych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social research methods 

Kierunek studiów  Stosunki międzynarodowe 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Studia I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina  

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr Damian Liszatyński 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium 30 4 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Zainteresowanie przedmiotem i podstawowa wiedza z zakresu nauk 
społecznych 

 

 

Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badawczymi nauk społecznych 

C2. Przygotowanie studentów do samodzielnego planowania i wykonywania badań 

C3. Uświadomienie studentom ważności stosowania odpowiednich metod naukowych 

 

 

 



 

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 posiadawiedzęz dziedziny nauk społecznych,  zwłaszcza 

dotyczącąbadań w zakresie stosunków międzynarodowych z 
wykorzystaniem metod  badawczych 

K_W03 

W_02 znaprawawłasności intelektualnej oraz wynikającez tego 
konsekwencje 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 umie samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności 
związane z dziedziną nauk społecznych oraz rozumie potrzebę 
stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji 
zawodowych 

K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 jest gotów do dokonania oceny i samooceny wiedzy we 
wskazanym zakresie 

K_K03 

 

Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pojęcie metody naukowej 
2. Podział metod naukowych i ich charakterystyka 
3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 
4. Przebieg procesu badawczego 
5. Analiza i krytyka piśmiennictwa 
6. Metoda badania dokumentów 
7. Analiza treści 
8. Analiza narracji 
9. Badania sondażowe 
10. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) 
11. Studiumprzypadku 
12. Źródła danych statystycznych 

 

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja, praca w grupach, 
analiza tekstu 

Kolokwium / Test  Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test  

W_02 Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja, praca w grupach, 
analiza tekstu 

Kolokwium / Test  Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test  



UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja, praca w grupach, 
analiza tekstu 

Obserwacja Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny / Raport z 
obserwacji 

 

 

Kryteria oceny, wagi… 

Na ocenę składają się: obecność na zajęciach, aktywność, ocena z kolokwium  

 

Ocena niedostateczna  

(W) - Student nie zna terminów z zakresu metod badań społecznych  

(U) - Student nie potrafi zidentyfikować metod badań społecznych  

(K) - Student nie widzi potrzeby dokształcania się  

 

Ocena dostateczna  

(W) - Student zna podstawowe terminy z zakresu metod badań społecznych  

(U) - Student identyfikuje metody badań społecznych, ale nie potrafi ich zastosować  

(K) - Student rozumie potrzebę dokształcania się  

 

Ocena dobra  

(W)- Student zna większość terminów z zakresu metod badań społecznych  

(U)- Student identyfikuje metody badań społecznych i potrafi je zastosować  

(K)- Student ma umiejętność poszerzania nabytej wiedzy  

 

Ocena bardzo dobra  

(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu metod badań społecznych  

(U)- Student identyfikuje metody badań społecznych, potrafi je zastosować i dokonać krytycznej analizy 

zastosowanej metody  

(K)- Student samodzielnie poszerza nabytą wiedzę i dokształca się  

 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 
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