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Cele przedmiotu 

C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zjawiskami i procesami 

demograficznymi oraz ich społecznymi następstwami w świetle wybranych teorii 

ludnościowych  

C2 - zapoznanie studentów ze źródłami, metodami i znaczeniem badań ludnościowych;  

C3 - przedstawienie problemów ludnościowych współczesnego świata i Polski, w 

szczególności społecznych uwarunkowań i konsekwencji procesów ruchu naturalnego i 

wędrówkowego oraz polityki ludnościowej 
 

Wymagania wstępne 

brak 
 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA  

Ma podstawową wiedzę o demograficznych wymiarach życia społecznego i zależnościach 

między procesami ludnościowymi a procesami społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi 

(K_W02)  

Zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i analizy danych pozwalające opisywać i 

wyjaśniać zjawiska i procesy demograficzne (K_W03)  

Zna podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie form i dynamiki zmian ludnościowych w 

populacji (K_W04)  

UMIEJĘTNOŚCI  

Posiada podstawowe umiejętności w zakresie obserwacji i identyfikacji zjawisk 

demograficznych (zwłaszcza wzorów ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności) i 

interpretacji ich przebiegu (K_U01)  

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną i dobierać właściwe argumenty w debacie 

publicznej na temat rozwiązywania konkretnych problemów społeczno-demograficznych 

(K_U04)  

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę demograficzną dla samodzielnego identyfikowania 

interesu społecznego w obszarze polityki ludnościowej i formułować własne sądy na temat 

kierunków i celów jej rozwoju (K_U02)  

KOMPETENCJE  

Zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność ciągłego obserwowania zjawisk 

ludnościowych i potrzebę poszerzania wiedzy w tym zakresie (K_02)  

Posiada świadomość i wyrobioną wrażliwość na potrzeby promowania w życiu publicznym 

zachowań i działań sprzyjających rozwojowi populacji i budowania jej dobrostanu i bierze 

udział w takich działaniach (K_K03) 
 



Metody dydaktyczne 

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych, praca z tekstem, dyskusja, 

rozwiązywanie problemu 
 

Treści programowe przedmiotu 

1) Najważniejsze teorie ludnościowe  

2) Źródła danych. Statystyka publiczna  

3) Gęstość zaludnienia. Zmiany liczby i rozmieszczenia ludności Polski, Europy i świata  

4) Współczynniki demograficzne.  

5) Ekonomiczne czynniki rozwoju społecznego  

6) Ruch naturalny ludności - urodzenia, zgony, małżeństwa  

7) Czynniki wpływające na decyzje prokreacyjne  

8) Syntetyczne miary reprodukcji ludności  

9) Tablice trwania życia  

10) Przyrost naturalny. Struktura płci  

11) Ruch wędrówkowy ludności (migracje wewnętrzne i zewnętrzne)  

12) Urbanizacja  

14) Prognozy demograficzne. Metody przewidywania stanu i struktury ludności  

15) Modele ludności zastojowej i ustabilizowanej  

16) Omówienie baz danych Głównego Urzędu Statystycznego  

16) Polityka ludnościowa 
 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, praca zespołowa - panel dyskusyjny; kolokwium - 

zaliczenie na ocenę:  

Na ocenę bardzo dobrą:  

(W) Zna wszystkie metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i analizy danych 

demograficznych  

(U) Potrafi w pełni wykorzystać posiadaną wiedzę i formułować własne sądy na temat 

polityki ludnościowej  

(K) Bardzo często bierze udział w działaniach promujących rozwój populacji  

 

Na ocenę dobrą:  

(W) zna większość metod, techniki i narzędzi pozyskiwania i analizy danych 

demograficznych  

(U) potrafi w znacznym stopniu wykorzystać posiadaną wiedzę i formułować własne sądy na 

temat polityki ludnościowej  

(K) Dość często bierze udział w działaniach promujących rozwój populacji  

 

Na ocenę dostateczną:  

(W) zna wybrane metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i analizy danych 

demograficznych  

(U) potrafi w znikomym stopniu wykorzystać posiadaną wiedzę i formułować własne sądy 

na temat polityki ludnościowej  

(K) Rzadko promuje działania sprzyjające rozwojowi populacji  

 

Na ocenę niedostateczną:  

(W) student nie zna żadnych metod, technik i narzędzi pozyskiwania i analizy danych 

demograficznych  

(U) Nie potrafi wykorzystać posiadanej wiedzy dla formułowania własne sądów na temat 



polityki ludnościowej  

(K) Nigdy nie bierze udziału w działaniach promujących rozwój populacji 
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Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia) 

Lokalizacja w planach rocznych:  

Etap: Rok III - Semestr 5  

Punkty ECTS: 4 

Forma zaliczenia: Zal. na ocenę 
 

 

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=0&etap=5&kid=2741&op=2&wid=11

