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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Metody badań online 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Online research methods 

Kierunek studiów  socjologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina socjologia 

Język wykładowy język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. dr Tomasz Adamczyk 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 30 V 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 – realizacja specjalności socjologia gospodarki i Internetu 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie studentów z metodami badań online  

C2 – nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prowadzenia badań 
online i analizy ich wyników 
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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 posiada podstawową wiedzę na temat gromadzenia 
danych internetowych i metod ich badania  

K_W10 

W_02 student zna metody badania różnego typu sieci społecznych K_W03, K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 student potrafi korzystać z wybranych metod badań online  K_U01 

U_02 student posiada umiejętność dokonywania analizy sieciowych 
danych pierwotnych i wtórnych 

K_U02, K_U06, 
K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 student wykazuje się samodzielnością w zakresie korzystania z 
wybranych metod badań online 

K_K05, K_K06 

K_02 student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metod badań 
online w kontekście prowadzenia badań socjologicznych 

K_K01, K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Warsztaty mają na celu ukazanie różnych metod badań socjologicznych online stosowanych obecnie 
w naukach społecznych. 
 
Treści programowe: 

1. Metody badań online a badania offline – wprowadzenie 
2. Zasady tworzenia ankiety internetowej 
3. Analiza sieci społecznych i jej zastosowanie 
4. Strukturalne właściwości sieci 
5. Jakościowe metody badań online 
6. Niereaktywne badania online (dane zastane) 
7. Przygotowanie narzędzia badawczego 
8. – 9. Realizacja badań własnych z wykorzystaniem metod badań online 

10.  – 11. Prezentacja własnych projektów badawczych 
11. Internetowe sposoby badania wytworów kultury 
12. Prawo własności intelektualnej w kontekście badań prowadzonych online 
13. Problemy etyczne w badaniach online 

 

 

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 metoda projektu, praca w 
grupach, praca pod 
kierunkiem 

prezentacja,  przygotowanie 
projektu badawczego, 
kolokwium 

przedstawiona i 
zarchiwizowana 
prezentacja jako efekt 
realizacji projektu 
badawczego, ocenione 
kolokwium 
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W_02 metoda projektu, praca w 
grupach, praca pod 
kierunkiem 

prezentacja,  przygotowanie 
projektu badawczego, 
kolokwium 

przedstawiona i 
zarchiwizowana 
prezentacja jako efekt 
realizacji projektu 
badawczego, ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja, praca pod 
kierunkiem, praca grupach 

prezentacja,  przygotowanie 
projektu badawczego 

przedstawiona i 
zarchiwizowana 
prezentacja jako efekt 
realizacji projektu 
badawczego 

U_02 dyskusja, praca pod 
kierunkiem, praca grupach 

prezentacja,  przygotowanie 
projektu badawczego 

przedstawiona i 
zarchiwizowana 
prezentacja jako efekt 
realizacji projektu 
badawczego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 metoda projektu, praca w 
grupach, praca pod 
kierunkiem 

prezentacja,  przygotowanie 
projektu badawczego, 
kolokwium 

przedstawiona i 
zarchiwizowana 
prezentacja jako efekt 
realizacji projektu 
badawczego, ocenione 
kolokwium 

K_02 metoda projektu, praca w 
grupach, praca pod 
kierunkiem 

prezentacja,  przygotowanie 
projektu badawczego, 
kolokwium 

przedstawiona i 
zarchiwizowana 
prezentacja jako efekt 
realizacji projektu 
badawczego, ocenione 
kolokwium 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Kolokwium (40%), prezentacja multimedialna jako efekt realizacji projektu badawczego (40%), 

aktywność (20%) 

 

Na ocenę 2: 

 (W) – student nie posiada podstawowej wiedzy na temat gromadzenia danych internetowych i 

metod ich badania i nie zna metod badania różnego typu sieci społecznych 

(U) – student nie potrafi korzystać z metod badań online i nie ma umiejętności dokonywania analizy 

sieciowych danych pierwotnych i wtórnych 

(K) – student nie wykazuje się samodzielnością w zakresie korzystania z wybranych metod badań 

online i nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej metod badań online w kontekście prowadzenia 

badań socjologicznych 
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Na ocenę 3: 

 (W) – student posiada przynajmniej jakąś wiedzę na temat gromadzenia danych internetowych i 

metod ich badania i zna przynajmniej podstawowe metody badania różnego typu sieci społecznych 

(U) – student przynajmniej w jakimś stopniu potrafi korzystać z metod badań online i chociaż 

częściowo posiada umiejętność dokonywania analizy sieciowych danych pierwotnych i wtórnych 

(K) – student przynajmniej w jakimś stopniu wykazuje się samodzielnością w zakresie korzystania z 

wybranych metod badań online i posiada jakąś wiedzę dotyczącą metod badań online w kontekście 

prowadzenia badań socjologicznych 

 

Na ocenę 4: 

 (W) – student posiada przynajmniej podstawową wiedzę na temat gromadzenia danych 

internetowych i metod ich badania i zna większość metod badania różnego typu sieci społecznych 

(U) – student w większości potrafi korzystać z metod badań online i w większości posiada 

umiejętność dokonywania analizy sieciowych danych pierwotnych i wtórnych 

(K) – student w większości wykazuje się samodzielnością w zakresie korzystania z wybranych metod 

badań online i zazwyczaj posiada wiedzę dotyczącą metod badań online w kontekście prowadzenia 

badań socjologicznych 

 

Na ocenę 5: 

(W) – student posiada podstawową wiedzę na temat gromadzenia danych internetowych i metod ich 

badania i zna metody badania różnego typu sieci społecznych 

(U) – student w potrafi korzystać z metod badań online i w posiada umiejętność dokonywania analizy 

sieciowych danych pierwotnych i wtórnych 

(K) – student wykazuje się samodzielnością w zakresie korzystania z wybranych metod badań online i 

posiada wiedzę dotyczącą metod badań online w kontekście prowadzenia badań socjologicznych 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 
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