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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Grupy społeczne i różne typy zachowań 
organizacyjnych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social groups and various types of 
organizational behavior 

Kierunek studiów  Doradztwo kariery i doradztwo personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Socjologia 100% 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Maciej Hułas 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład 15 IV 2 

Konwersatorium   

Ćwiczenia 25 IV 

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

Praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

Translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość tematyki grupy i problematyki organizacji grupowej na 
poziomie szkoły średniej.  
Rozumienie procesów wyłaniania się i funkcjonowania grup społecznych.  
Rozumienie znaczenia zachowań organizacyjnych dla społeczeństwa jako 
całości. 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Analiza poszczególnych grup społecznych w perspektywie ich zachowań organizacyjnych.  

C2 Analiza porównawcza zachowań organizacyjnych z uwzględnieniem ich osadzenia w czasie i w 
kontekście społeczno-kulturowym.  

C3 Wykazanie historycznej zmienności grup społecznych oraz towarzyszących jej zachowań 
organizacyjnych. 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 
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Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Absolwent ma podstawową wiedzę w zakresie 

identyfikowania grup społecznych i typowych dla nich 
zachowań organizacyjnych. K_W02.  

K_W02. 

W_02 Absolwent posiada wiedzę na temat czynników integrujących 
grupę i rozumie potrzebę zintegrowanego funkcjonowania w 
grupie K_W03. 

K_W03. 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent posiada podstawowe umiejętności w zakresie 
identyfikowania zachowań organizacyjnych grup społecznych  

K_U01. 

U_02 Absolwent rozumie rolę kompromisów dla zabezpieczenia 
integracji grupowej  

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

U_01 Absolwent potrafi krytycznie analizować organizacyjne 
zachowania grup społecznych według priorytetów dobra 
wspólnego  

K_K04. 

U_02 Absolwent posiada wrażliwość i poczucie misji obywatelskiej 
nakazującą budzić kulturę porozumienia i obopólności w 
obrębie grupy społecznej  

K_K03. 

U_03 Student okazuje szacunek wobec osób reprezentujących 
odmienne stanowisko  

K_K07. 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1 Analiza poszczególnych grup społecznych  
2. Kody komunikacyjne zachowań organizacyjnych.  
3. Czynniki aksjonormatywne warunkujące integrację w grupie społecznej i rzutujące na sposób 
zachowań organizacyjnych.  
4. Przywództwo i formuły non/konformizmu w grupach społecznych.  
5. Kompromis, konsens, dialog jako drogi zażegnania kryzysów w grupie społecznej.  
6. Zasada wzajemności (reciprocity) jako podstawa rozwiązywania konfliktów w grupach 
społecznych.  
7. Jednostka w grupie społecznej -- problem autonomiczności. 

 

V. 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 konwencjonalny z 

możliwością zgłaszania 
uwag i pytań 

Egzamin ustny Protokół egzaminacyjny 

W_02 Wykład konwencjonalny z 
możliwością zgłaszania 
uwag i pytań 

Kolokwium  Uzupełnione i ocenione 
kolokwium  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład z elementami 
dyskusji 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 

Protokół egzaminacyjny 
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Obserwacja prowadzącego; 

U_02 Wykład z elementami 
dyskusji 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 

Protokół egzaminacyjny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład z elementami 
dyskusji 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 
Obserwacja prowadzącego; 

Protokół egzaminacyjny 

K_02 Metoda projektu Wykonanie projektu Karta oceny projektu 

K_03 Wykład z elementami 
dyskusji 

Udział w dyskusji na 
zajęciach;  
Protokół egzaminacyjny 

Protokół egzaminacyjny 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 

Wymagania na poziomie oceny dostatecznej: zaliczenie na poziomie dostatecznym (55% z 

maksymalnej liczby punktów) jednego kolokwium w semestrze, obejmującego teksty omawiane 

podczas zajęć; grupowa prezentacja tekstu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na 

poziomie rzetelnego streszczenia, obecność na zajęciach.  

 

Wymagania na poziomie oceny dobrej: zaliczenie na poziomie dobrym (80% z maksymalnej 

liczby punktów) jednego kolokwium w semestrze, obejmującego teksty omawiane podczas zajęć; 

grupowa prezentacja tekstu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na poziomie rzetelnego 

streszczenia wraz z syntetycznym podsumowaniem i sformułowaniem pytań do dyskusji.  

 

Zaliczenie na poziomie bardzo dobrym: (95-100% z maksymalnej liczby punktów) jednego 

kolokwium w semestrze, obejmującego teksty omawiane podczas zajęć; grupowa prezentacja 

tekstu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na poziomie rzetelnego streszczenia, wraz z 

syntetycznym podsumowaniem, przygotowanie i prowadzenie dyskusji, stała aktywność podczas 

zajęć.  

 

Brak zaliczenia - ocena niedostateczna: niezaliczone kolokwium - j.w.; brak zaliczenia grupowej 

prezentacji - j.w. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Piotr Sztompka, Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.  
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Maciej Hułas, Życie publiczne i moralność, [w:] Janusz Mariański (red.) Leksykon socjologii 
moralności, Nomos, 2015, s. 966-973. 

Literatura uzupełniająca 

 
 

 


