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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Socjologia problemów społecznych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sociology of social problems 

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

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   3 
konwersatorium 30 I 

dwiczenia   

laboratorium   
warsztaty   

seminarium   

proseminarium   
lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   
 

Wymagania wstępne brak 
 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie studentów z wybranymi problemami społecznymi 

C2 – zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami i perspektywami badawczymi wybranych 
problemów społecznych   

C3 – nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie dostrzegania 
czynników i uwarunkowao wybranych problemów społecznych 
 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA  
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W_01 student zna kategorie pojęciowe *terminologię+, teorie i 
metodologię z zakresu socjologii problemów społecznych 
uwzględniając kontekst pracy socjalnej i polityki społecznej  

K_W01 

W_02 student posiada wiedzę na temat kierunków zmian 
zachodzących w świecie współczesnym  

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 student posiada umiejętnośd posługiwania się wybranymi 
ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów 
społecznych w celu ich opisywania, wyszukiwania i analizowania 
ich przyczyn 

K_U01 

U_02 student potrafi zaproponowad sposoby rozwiązania wybranych 
problemów społecznych, dokonad ich analizy a także uzasadnid 
swoje stanowisko  

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 student wykazuje się zaangażowaniem i współpracą na rzecz 
otoczenia społecznego i interesu publicznego 

K_K01 

K_02 student wykazuje się pewną samodzielnością w procesie 
rozwiązywania problemów społecznych 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Konwersatorium porusza kwestie podstawowych pojęd i uwarunkowao problemów społecznych. 
Omówione zostaną wybrane teorie wyjaśniające ich mechanizmy z perspektywy socjologicznej. 
Przedstawiona zostanie też kwestia wybranych problemów grupowych, a także niektóre patologie 
indywidualne (mobbing, bezdomnośd, dzieci ulicy, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od środków 
przekazu, samobójstwo). 

 
Treści programowe: 

1. Problemy społeczne z perspektywy socjologicznej  
2. Struktura społeczna a zjawisko dewiacji (teorie anomii w ujęciach E. Durkheima i R. K. 

Mertona) 
3. Teoria stygmatyzacji i teoria neutralizacji  
4. Teoria kontroli Hirscha i dewiacja jako akt wyboru 
5. Jednośd i wielośd przejawów problemu ubóstwa 
6. Dzieci ulicy – kierunki interwencji pracy socjalnej 
7. Alkohol i przemoc – między akceptacją a odrzuceniem 
8. Bezdomnośd – pojęcie, klasyfikacja i skala zjawiska 
9. Uzależnienia i ich kulturowo-społeczne uwarunkowania 
10. Mobbing jako przykład wykluczenia społecznego 
11. Zjawisko handlu ludźmi 
12. Socjologiczna teoria samobójstw 
13. Korupcja jako problem społeczny   
14. Przestępczośd – rodzaje, przyczyny, skutki 
15. Profilaktyka – poziomy, cele, odmiany. 

 
 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 
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WIEDZA 

W_01 praca pod kierunkiem, 
praca z tekstem 

kolokwium sprawdzone kolokwium 

W_02 praca pod kierunkiem, 
burza mózgów 

kolokwium, prezentacja sprawdzone kolokwium, 
przedstawiona 
zarchiwizowana 
prezentacja 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 burza mózgów, giełda 
pomysłów, praca pod 
kierunkiem  

kolokwium, prezentacja sprawdzone kolokwium, 
przedstawiona 
zarchiwizowana 
prezentacja 

U_02 studium przypadku, burza 
mózgów, praca pod 
kierunkiem 

sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 giełda pomysłów, dyskusja, 
metoda problemowa 

sprawdzenie umiejętności 
praktycznych, obserwacja 

protokół 

K_02 giełda pomysłów, dyskusja, 
metoda problemowa 

sprawdzenie umiejętności 
praktycznych, obserwacja 

protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Kolokwium (50%), prezentacja multimedialna (30%), aktywnośd (20%) 

 

Na ocenę 2: 

(W) – student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu problemów 

społecznych i nie potrafi wskazad kierunków zmian zachodzących w świecie współczesnym 

(U) – student nie posiada podstawowych umiejętności posługiwania się ujęciami teoretycznymi z 

zakresu socjologii problemów społecznych w celu ich opisywania, wyszukiwania i analizowania ich 

przyczyn, nie potrafi też zaproponowad sposobów ich rozwiązania, dokonad ich analizy, a także 

uzasadnid swojego stanowiska 

(K) – student nie wykazuje się zaangażowaniem i współpracą na rzecz otoczenia społecznego i 

interesu publicznego, nie jest też samodzielny w procesie rozwiązywania problemów społecznych 

 

Na ocenę 3: 

(W) – student zna przynajmniej podstawową terminologię, teorie i metodologię z zakresu problemów 

społecznych i przynajmniej w jakimś stopniu potrafi wskazad kierunki zmian zachodzące w świecie 

współczesnym 

(U) – student posiada podstawowe umiejętności posługiwania się ujęciami teoretycznymi z zakresu 

socjologii problemów społecznych w celu ich opisywania, wyszukiwania i analizowania ich przyczyn, 
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potrafi przynajmniej częściowo zaproponowad sposoby rozwiązania ich i chociaż pobieżnie dokonad 

ich analizy i w jakimś stopniu uzasadnid swoje stanowisko 

 (K) – student przynajmniej w jakimś stopniu wykazuje się zaangażowaniem i współpracą na rzecz 

otoczenia społecznego i interesu publicznego, jest chociaż częściowo samodzielny w procesie 

rozwiązywania problemów społecznych 

 

 

Na ocenę 4: 

(W) – student zna większośd terminów, teorii i metodologii z zakresu problemów społecznych i w 

większości potrafi wskazad kierunki zmian zachodzące w świecie współczesnym 

(U) – student posiada umiejętności posługiwania się większością ujęd teoretycznych z zakresu 

socjologii problemów społecznych w celu ich opisywania, wyszukiwania i analizowania ich przyczyn, a 

także w większości potrafi zaproponowad sposoby ich rozwiązania i dokonad ich analizy, zazwyczaj 

uzasadniając przy tym swoje stanowisko 

(K) – student w większości wykazuje się zaangażowaniem i współpracą na rzecz otoczenia 

społecznego i interesu publicznego, zazwyczaj jest też samodzielny w procesie rozwiązywania 

problemów społecznych 

 

Na ocenę 5: 

(W) – student zna wszystkie wymagane terminy, teorie i metodologię z zakresu problemów 

społecznych i bez trudu potrafi wskazad kierunki zmian zachodzące w świecie współczesnym 

(U) – student posiada umiejętności posługiwania się wszystkimi wymaganymi ujęciami teoretycznymi 

z zakresu socjologii problemów społecznych w celu ich opisywania, wyszukiwania i analizowania ich 

przyczyn,  potrafi samodzielnie zaproponowad sposoby ich rozwiązania i dokonad ich analizy, bez 

trudu uzasadnia przy tym swoje stanowisko 

(K) – student wykazuje się zaangażowaniem i współpracą na rzecz otoczenia społecznego i interesu 

publicznego, jest też samodzielny w procesie rozwiązywania problemów społecznych 

 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 
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