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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Diagnoza społeczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social diagnosis 

Kierunek studiów  Socjologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne  

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Monika Adamczyk 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 30 III 3 

 

Wymagania wstępne zainteresowanie problematyką;  umiejętność analizowania tekstów 

naukowych 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami przeprowadzania diagnozy 

problemu społecznego; diagnozą sytuacji jednostki 
 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i potrafi wykorzystać metody i techniki jakościowe i ilościowe w 
przeprowadzeniu diagnozy społecznej 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji zjawisk 
społeczno-kulturowych pozwalające na przeprowadzenie diagnozy 
społecznej 

K_U01 

U_02 Potrafi w oparciu o poznane techniki i metody poprawnie 
przeprowadzić diagnozę społeczną i wskazać główne problemy 
społeczne i grupy nimi dotknięte 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach 

profesjonalnych w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować 

i przeprowadzić diagnozę społeczną 

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Social
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Treść zajęć: ·1. Wprowadzenie teoretyczne - definicja diagnozy społecznej w 

socjologii, pracy socjalnej i pedagogice społecznej· Diagnoza problemu społecznego.· 

Diagnoza sytuacji jednostki.· Etapy w diagnozowaniu. Diagnoza, jako pierwszy etap w 

procesie interwencji społecznej.· Główne cele i umiejętności badacza. · Warunki dobrej 

diagnozy społecznej. ·Zasady tworzenia mapy zasobów i potrzeb. 

2. Część empiryczna: gromadzenia danych do diagnozy społecznej. Stworzenia 

narzędzia diagnozy m.in.  mapy zasobów i potrzeb, kwestionariusza.· Interpretacja 

zebranych danych·  Prezentacja zdobytej wiedzy - prezentacja multimedialna· 
 

 

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 Praca z tekstem, dyskusja kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca w grupach,  elementy 
learning-by-doing i design 
thinking 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta pracy, Produkt 
końcowy (Indywidualna 
diagnoza wybranego 
problemu społecznego) 

U_02 Dyskusja Obserwacja Karta aktywności  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta aktywności  

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie przedmiotu składa się obecność na zajęciach (20%), wykonanie zadania (Indywidualnej 

Diagnozy społecznej 40%)  i pisemne zaliczenie (40%). 

Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każdą kolejną należy odrobić w postaci 

omówienia wskazanego problemu społecznego.  

Końcowe zaliczenie pisemne będzie obejmowało wiedzę uzyskaną na zajęciach z tekstów źródłowych i 

opracowań tematycznych omówionych na zajęciach. 

Warunki zaliczenia kolokwium: 

ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z kolokwium 

ocena dostateczna – od 50% pkt. 

ocena dostateczna plus – od 60% pkt. 

ocena dobra – od 70% pkt. 

ocena dobra plus – od 80% pkt. 
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ocena bardzo dobra - od 90% pkt. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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2.K. Kajdanek (red.) , Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017. Raport z badań 
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