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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metody badao problemów społecznych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The methods of researches on social problems 

Kierunek studiów  Praca socjalna 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki socjologiczne 
Język wykładowy język polski 
 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr Tomasz Adamczyk 
 

 

Forma zajęd (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 II 3 
konwersatorium   

dwiczenia 15 II 

laboratorium   
warsztaty   

seminarium   

proseminarium   
lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   
 

Wymagania wstępne W1 – posiadanie licencjatu 
 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie studentów z metodami badao problemów społecznych 

C2 – nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przeprowadzania 
badao problemów społecznych 

C3 – aplikowanie kategorii pojęciowych, teorii i metod badao społecznych w analizach i badaniach 
wybranych problemów społecznych 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 student wykazuje się znajomością metod, narzędzi i technik 

pozyskiwania, gromadzenia oraz analizy danych w badaniach 
problemów społecznych 

K_W03 

W_02 student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu klasyfikacji 
zależności pomiędzy pracą socjalną a ekonomią społeczną w 
kontekście ich pokrewnych dyscyplin (np. socjologii, polityki 
społecznej, psychologii, pedagogiki, zrządzania, filozofii, prawa 
etc.) 

K_W04 

W_03 student zna specyfikę pracy pracownika socjalnego oraz metody 
identyfikacji, badao, analizy, pomiaru i oceny problemów 
społecznych 

K_W07 

W_04 student w sposób pogłębiony zna zjawiska i procesy dotyczące 
problemów społecznych i ich społeczno-kulturowych 
uwarunkowao 

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 student posiada umiejętności (w formie pisemnej i ustnej) w 
zakresie rozpoznawania, prezentowania i analizy wybranych 
zjawisk i problemów społecznych, stosuje przy tym właściwe 
metody i narzędzia 

K_U01 

U_02 student potrafi rozpocząd i podjąd dyskusję na temat wybranych 
problemów społecznych i sposobów ich badania 

K_U02 

U_03 student potrafi kierowad pracą zespołu w celu realizacji 
projektu 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 student jest gotowy do wykorzystywania zdobytej wiedzy 
teoretycznej, potrafi pozyskiwad dane do analizy i interpretacji 
wybranych problemów społecznych 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład obejmuje podstawy wiedzy z zakresu metod badao społecznych w ramach dwu 
podstawowych orientacji badawczych (badania ilościowe i jakościowe). Są w nim zawarte techniki 
zbierania, gromadzenia i analizy danych empirycznych.  
 
Dwiczenia stanowią uzupełnienie wykładu i mają charakter praktyczny mający na celu doskonalenie 
warsztatu badawczego studentów.  
 
Treści programowe wykładu: 

1. Wstęp do badao problemów społecznych 
2. Operacjonalizacja i konceptualizacja w badaniach problemów społecznych 
3. Próby badawcze i metody ich doboru 
4. Metody ilościowe w badaniu problemów społecznych 
5. Analiza i wnioskowanie z danych ilościowych 
6. Metody jakościowe w badaniu problemów społecznych 
7. Sposoby interpretacji danych z metod jakościowych 
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8. Etyka w badaniu problemów społecznych 
 
Treści programowe dwiczeo: 

1. Etapy przygotowywania narzędzia badawczego 
2. Budowa narzędzia badawczego 
3. Przeprowadzenie badao własnych metodą ilościową lub jakościową 
4. Analiza otrzymanych wyników  
5.-6. Tworzenie raportu badawczego 
7. Prezentacja otrzymanych wyników z badao ilościowych  
8. Prezentacja otrzymanych wyników z badao jakościowych 

 
 

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, wykład 

konwersatoryjny 
egzamin oceniony egzamin, 

protokół 
W_02 wykład, dyskusja egzamin, obserwacja oceniony egzamin, 

protokół 
W_03 wykład, dyskusja, metoda 

projektu 
egzamin, praca pisemna 
(raport) 

oceniony egzamin, 
protokół, oceniony tekst 
pracy pisemnej (raport) i 
przedstawiona, oceniona, 
zarchiwizowana 
prezentacja 
multimedialna 

W_04 wykład konwersatoryjny, 
dyskusja 

egzamin, obserwacja oceniony egzamin, 
protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 dyskusja, metoda projektu przygotowanie projektu i 

prezentacja jego wyników, 
praca pisemna (raport) 

oceniony tekst pracy 
pisemnej (raport) i 
przedstawiona, oceniona, 
zarchiwizowana 
prezentacja 
multimedialna 

U_02 burza mózgów, dyskusja obserwacja oceniony egzamin, 
protokół 

U_03 metoda projektu przygotowanie projektu i 
prezentacja jego wyników, 
praca pisemna (raport), 
sprawdzanie umiejętności 
praktycznych 

oceniony tekst pracy 
pisemnej (raport) i 
przedstawiona, oceniona, 
zarchiwizowana 
prezentacja 
multimedialna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 dwiczenie praktyczne, 

praca w grupach, metoda 
projektu 

praca pisemna, sprawdzanie 
umiejętności praktycznych 

raport, przedstawiona, 
oceniona, zarchiwizowana  
prezentacja 
multimedialna 
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VI. Kryteria oceny, wagi 

Wykład: egzamin pisemny (80%), aktywnośd (20%) 

Dwiczenia: projekt badawczy i przygotowanie raportu i prezentacji z jego realizacji (80%), 

aktywnośd (20%)  

 

Na ocenę 2: 

(W) - student nie wykazuje się znajomością metod, narzędzi i technik pozyskiwania, gromadzenia 

oraz analizy danych w badaniach problemów społecznych, nie posiada uporządkowanej wiedzy z 

zakresu klasyfikacji zależności pomiędzy pracą socjalną a ekonomią społeczną w kontekście ich 

pokrewnych dyscyplin (np. socjologii, polityki społecznej, psychologii, pedagogiki, zrządzania, filozofii, 

prawa etc.), nie zna specyfiki pracy pracownika socjalnego oraz metody identyfikacji, badao, analizy, 

pomiaru i oceny problemów społecznych, nie zna także zjawisk i procesów dotyczących problemów 

społecznych i ich społeczno-kulturowych uwarunkowao 

(U) – student nie posiada umiejętności (ani w formie pisemnej ani ustnej) w zakresie rozpoznawania, 

prezentowania i analizy wybranych zjawisk i problemów społecznych, nie stosuje przy tym także 

właściwych metod i narzędzi, nie potrafi rozpocząd i podjąd dyskusji na temat wybranych problemów 

społecznych i sposobów ich badania, ani też kierowad pracą zespołu w celu realizacji projektu 

 (K) – student nie jest gotowy do wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej, nie potrafi 

pozyskiwad danych do analizy i interpretacji wybranych problemów społecznych 

 

 Na ocenę 3: 

(W) - student wykazuje się przynajmniej podstawową znajomością metod, narzędzi i technik 

pozyskiwania, gromadzenia oraz analizy danych w badaniach problemów społecznych, posiada 

podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji zależności pomiędzy pracą socjalną a ekonomią społeczną 

w kontekście ich pokrewnych dyscyplin (np. socjologii, polityki społecznej, psychologii, pedagogiki, 

zrządzania, filozofii, prawa etc.), przynajmniej częściowo zna specyfikę pracy pracownika socjalnego 

oraz metody identyfikacji, badao, analizy, pomiaru i oceny problemów społecznych, w jakimś stopniu 

zna także zjawiska i procesy dotyczące problemów społecznych i ich społeczno-kulturowych 

uwarunkowao 

(U) – student posiada przynajmniej podstawowe umiejętności (w formie pisemnej i ustnej) w zakresie 

rozpoznawania, prezentowania i analizy wybranych zjawisk i problemów społecznych, zazwyczaj 

stosuje przy tym także właściwe metody i narzędzia, a także w jakimś stopniu potrafi rozpocząd i 

podjąd dyskusję na temat wybranych problemów społecznych i sposobów ich badania, a także 

chociaż w stopniu podstawowym kierowad pracą zespołu w celu realizacji projektu 
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(K) – student przynajmniej w jakimś stopniu jest gotowy do wykorzystywania zdobytej wiedzy 

teoretycznej i chociaż częściowo potrafi pozyskiwad dane do analizy i interpretacji wybranych 

problemów społecznych 

 

 Na ocenę 4: 

(W) - student zna większośd metod, narzędzi i technik pozyskiwania, gromadzenia oraz analizy 

danych w badaniach problemów społecznych, posiada więcej niż podstawową wiedzę z zakresu 

klasyfikacji zależności pomiędzy pracą socjalną a ekonomią społeczną w kontekście ich pokrewnych 

dyscyplin (np. socjologii, polityki społecznej, psychologii, pedagogiki, zrządzania, filozofii, prawa etc.), 

w większości przypadków zna specyfikę pracy pracownika socjalnego oraz metody identyfikacji, 

badao, analizy, pomiaru i oceny problemów społecznych oraz zjawiska i procesy dotyczące 

problemów społecznych i ich społeczno-kulturowych uwarunkowao 

(U) – student w stopniu dobrym opanował umiejętności (w formie pisemnej i ustnej) w zakresie 

rozpoznawania, prezentowania i analizy wybranych zjawisk i problemów społecznych, w większości 

sytuacji stosuje przy tym także właściwe metody i narzędzia, a także również w większości sytuacji 

potrafi rozpocząd i podjąd dyskusję na temat wybranych problemów społecznych i sposobów ich 

badania oraz w stopniu więcej niż podstawowym potrafi kierowad pracą zespołu w celu realizacji 

projektu 

(K) – student w większości jest gotowy do wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej, zazwyczaj 

potrafi też pozyskiwad dane do analizy i interpretacji wybranych problemów społecznych 

 

 Na ocenę 5: 

(W) - student wykazuje się bardzo dobrą znajomością metod, narzędzi i technik pozyskiwania, 

gromadzenia oraz analizy danych w badaniach problemów społecznych, zna klasyfikację zależności 

pomiędzy pracą socjalną a ekonomią społeczną w kontekście ich pokrewnych dyscyplin (np. 

socjologii, polityki społecznej, psychologii, pedagogiki, zrządzania, filozofii, prawa etc.), bardzo dobrze 

zna też specyfikę pracy pracownika socjalnego oraz metody identyfikacji, badao, analizy, pomiaru i 

oceny problemów społecznych oraz w sposób pogłębiony zna zjawiska i procesy dotyczące 

problemów społecznych i ich społeczno-kulturowych uwarunkowao 

(U) – student w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętności  (w formie pisemnej i ustnej) w 

zakresie rozpoznawania, prezentowania i analizy wybranych zjawisk i problemów społecznych, 

zawsze stosuje przy tym także właściwe metody i narzędzia, bez trudu potrafi rozpocząd i podjąd 

dyskusję na temat wybranych problemów społecznych i sposobów ich badania, potrafi też kierowad 

pracą zespołu w celu realizacji projektu 

(K) – student jest gotowy do wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej, bez trudu pozyskuje też 

dane do analizy i interpretacji wybranych problemów społecznych 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

20 
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