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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Mikrostruktury Społeczne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Microstructures 

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 Prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30+15 I+II 5 

ćwiczenia 15 II 2 

 

Wymagania wstępne W1- w II semestrze wykład łączy się z ćwiczeniami 
W2- umiejętność pracy z tekstami naukowymi 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1.Zapoznanie studenta z wybranymi teoriami i koncepcjami z zakresu małych struktur i procesów 
społecznych. 

C2.Przedstawienie studentom możliwości analizowania, diagnozowania, wyjaśniania i 
prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w małych strukturach społecznych, w tym również 
w kontekście przemian gospodarczych, kulturowych, politycznych. 

C3.Zapoznanie studentów ze specyfiką struktury i dynamiką wybranych małych grup i procesów 
społecznych. 

 
 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu małych 
struktur i procesów społecznych 
 

K_W04 

W_02 Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu jednostek, grup 
społecznych, organizacji społecznych, politycznych, 
gospodarczych na płaszczyźnie mikro 

K_W04 

W_03 Student ma wiedzę o specyfice struktur społecznych i 
dynamice wybranych małych grup i procesów społecznych 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Student rozpoznaje, analizuje i prognozuje działania jednostek 
i grup społecznych, procesów społecznych, kulturowych, 
gospodarczych w obrębie mikrostruktur. 
 

K_U01 

U_02 Student porównuje różne stanowiska badaczy dotyczące 
wybranych problemów małych struktur społecznych. 

K_U02 

U_03 Student wykorzystuje podstawowe pojęcia i koncepcje z 
zakresu małych struktur i procesów społecznych w analizie 
wybranych problemów społecznych. 

K_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest świadomy znaczenia procesów na płaszczyźnie 
mikro, przeobrażeń w strukturach społeczno-zawodowych. 

K_K01 

K_02 Student jest otwarty na nowe koncepcje teoretyczne 
odnoszące się do wybranych problemów małych struktur 
społecznych. 

K_K03 

K_03 Student jest otwarty na stałe pogłębianie wiedzy w zakresie 
małych struktur społecznych 

K_K03 

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład semestr I:  
1. Statyka i dynamika a życie społeczne. 
2. Cyberprzestrzeń i przestrzeń fizykalna w życiu społecznym. 
3. Jednostka a społeczeństwo- rys historycznych uwarunkowań. 
4. Kody wolności w rzeczywistości cyfrowo-sieciowej. 
5. Człowiek w interpretacji teologicznej i socjologicznej. 
6. Specyfika wybranych procesów w przestrzeni realnej i wirtualnej. 
7. Komunikacja społeczna i jej znaczenie w rzeczywistości fizykalnej i sieciowej. 
8. Werbalne i niewerbalne formy komunikacji. 
9. Socjalizacja społeczna w epoce informacji. 
10. Tożsamość społeczna jednostki i zbiorowości. 
11. Działanie, czynność społeczna w różnej perspektywie teoretycznej. 
12. Interakcje i relacje społeczne w ujęciu teoretycznym. 
13. Partnerstwo- współczesny imperatyw społeczny. 
14. Osobowość społeczna. Postawa społeczna. 
15. Konstytuowanie osoby społecznej w relacyjnych układów sieciowych. 

 
Semestr II ( wykład + ćwiczenia) 

1. Mała grupa społeczna w różnych ujęciach teoretycznych. 
2. Grupy odniesienia. 
3. Grupa, organizacja wirtualna. 
4. Struktura grupy społecznej: władza, wartości, komunikacja, organizacja wewnętrzna grupy. 
5. Wieź społeczna w grupie. 
6. Wspólne działanie w sieci. 
7. Integracja i dezintegracja w grupie. 
8. Konflikty i metody ich rozwiązywania w grupie. 
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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 – 
W_03 

Wykład konwencjonalny, 
Ćwiczenia, dyskusja, praca 
w grupie  

Egzamin ustny, 
Odpowiedź ustna, 
obserwacja 

Protokół z egzaminu, 
Protokół z zaliczenia 
ustnego 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 – 
U_03 

Wykład problemowy, 
Ćwiczenia, dyskusja, praca 
w grupie 

Egzamin ustny, 
Odpowiedź ustna, 
obserwacja 

Protokół z egzaminu, 
Protokół z zaliczenia 
ustnego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 – 
K_03 

Wykład problemowy, 
Ćwiczenia, dyskusja, praca 
w grupie  

Egzamin ustny,  
Odpowiedź ustna, 
obserwacja 

Protokół z egzaminu, 
Protokół z zaliczenia 
ustnego 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Wykład: Egzamin ustny. Ćwiczenia: kolokwium- odpowiedź ustna. 
Ocena 2 
W-Student nie zna podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu małych struktur i procesów 
społecznych. Student nie posiada wiedzy w zakresie funkcjonowania, jednostki, grup społecznych, 
organizacji społecznych, politycznych, gospodarczych na płaszczyźnie mikro. 
U-Student nie potrafi rozpoznawać, analizować i prognozować działania jednostek i grup 
społecznych, procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w obrębie mikrostruktur. 
Student nie potrafi oceniać ani formułować kształtu współczesnego świata. 
K- Student nie jest świadomy znaczenia procesów na płaszczyźnie mikro, przeobrażeń w 
strukturach społeczno-zawodowych. Student nie jest otwarty na nowe koncepcje teoretyczne 
odnoszące się do wybranych problemów małych struktur społecznych. Student nie jest otwarty na 
stałe pogłębianie wiedzy w zakresie małych struktur społecznych.  
Ocena 3 
W-Student zna niektóre pojęcia i koncepcje z zakresu małych struktur i procesów społecznych 
Student posiada niewielką wiedzę w zakresie funkcjonowania, jednostki, grup społecznych, 
organizacji społecznych, politycznych, gospodarczych na płaszczyźnie mikro. 
U-Student potrafi w niewielkim zakresie rozpoznawać, analizować i prognozować działania 
jednostek i grup społecznych, procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w obrębie 
mikrostruktur. Na podstawie ich oceny częściowo formułuje sądy na temat problemów 
współczesnego świata. 
Student częściowo rozumie znaczenie procesów na płaszczyźnie mikro, przeobrażeń w strukturach 
społeczno-zawodowych, wiedzę zdobytą w niewielkim stopniu odnosi do rozwoju własnej ścieżki 
zawodowej. 
K- Student jest świadomy znaczenia wybranych procesów na płaszczyźnie mikro, przeobrażeń w 
strukturach społeczno-zawodowych. Student jest w stopniu dostatecznym otwarty na nowe 
koncepcje teoretyczne odnoszące się do wybranych problemów małych struktur społecznych. 
Student jest w stopniu dostatecznym otwarty na stałe pogłębianie wiedzy w zakresie małych 
struktur społecznych.  
Ocena 4 
W-Student zna większość podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu małych struktur i procesów 
społecznych. Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu jednostki, grup społecznych, organizacji 
społecznych, politycznych, gospodarczych na płaszczyźnie mikro. 
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U-Student potrafi rozpoznawać, analizować i prognozować działania jednostek i grup społecznych, 
procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w obrębie mikrostruktur. Na podstawie ich 
oceny częściowo formułuje sądy na temat problemów współczesnego świata. Student rozumie 
działania jednostek i grup społecznych, procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w 
obrębie mikrostruktur. Wiedzę zdobytą odnosi do rozwoju własnej ścieżki zawodowej. 
K- Student jest świadomy znaczenia wybranych procesów na płaszczyźnie mikro, przeobrażeń w 
strukturach społeczno-zawodowych. Student jest otwarty na nowe koncepcje teoretyczne 
odnoszące się do wybranych problemów małych struktur społecznych. Student jest otwarty na 
stałe pogłębianie wiedzy w zakresie małych struktur społecznych.  
Ocena 5 
W-Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu małych struktur i procesów społecznych. 
Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu jednostki, grup społecznych, organizacji społecznych, 
politycznych, gospodarczych na płaszczyźnie mikro. 
U-Student potrafi precyzyjnie rozpoznawać, analizować i prognozować działania jednostek i grup 
społecznych w ramach procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w obrębie 
mikrostruktur. Student rozumie działania jednostek i grup społecznych, procesów społecznych, 
kulturowych, gospodarczych w obrębie mikrostruktur. Wiedzę zdobytą odnosi do rozwoju własnej 
ścieżki zawodowej. 
K- Student jest w wysokim stopniu świadomy znaczenia procesów na płaszczyźnie mikro, 
przeobrażeń w strukturach społeczno-zawodowych. Student jest otwarty na nowe koncepcje 
teoretyczne odnoszące się do licznych problemów małych struktur społecznych. Student  jest w 
wysokim stopniu otwarty na stałe pogłębianie wiedzy w zakresie małych struktur społecznych.  

 
 
Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 210 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

150 

 
VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

R. A. Podgórski, Socjologia. Mikrostruktury, Bydgoszcz- Olsztyn 2008. 
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczna, Kraków 2002. 
I. Machaj, Małe struktury społeczne, Lublin 1998. 
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Literatura uzupełniająca 

M. T. Frankowski, Socjologia. Mikrostruktury społeczne, Warszawa 2004. 
S. Partycki, Życie społeczne w krainie liczb, Lublin 2016. 
S. Partycki, Miłość a życie społeczne, Lublin 2018. 

 
 


