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Cele przedmiotu 

C1. Przedstawienie podstaw wiedzy z zakresu socjologii grup etnicznych  

C2. Zaznajomienie z głównymi zjawiskami społecznymi i strukturami we współczesnych 

społeczeństwach uwarunkowanymi etnicznie  

C3. Poszerzenie wiedzy o negatywnych przejawach etniczności i ich następstwach  

C4. Przedstawienie problemów społeczeństw wieloetnicznych i sposobów zarządzania 

procesami wielokulturowości 
 

Wymagania wstępne 

Podstawy socjologii 
 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA  

Student zna najważniejsze teorie z zakresu socjologii etniczności (K_W04),  

Posiada wiedzę na temat kryteriów wyznaczających miejsca grup mniejszościowych w 

państwie i społeczeństwie, jak również sytuacji grup mniejszościowych i etnicznych w 

Polsce i Europie (K_W02)  

 

UMIEJĘTNOŚCI  

Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji zjawisk etniczno-

kulturowych i rozumie polityczne i kulturowe uwarunkowania procesów etnicznych 

(K_U01)  

Potrafi wykorzystywać wiedzę socjologiczną do opisu wybranych procesów i zjawisk 

etnicznych oraz zmian społecznych odnoszących się do grup etnicznych, mniejszości 

narodowych i grup imigranckich (K_U02)  

Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, 

konieczne dla rozumienia i wykorzystania współczesnych teorii oraz wyników badań z 

obszaru socjologii etniczności (K_U08)  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)  

Student ma świadomość wartości i potrzeby dbania o dziedzictwo kulturowe kraju, ale też 

okazuje szacunek i zrozumienie wobec różnic etnicznych, religijnych i kulturowych grup 

etnicznych, mniejszości narodowych i grup imigranckich (K_K07)  

Student interesuje się życiem lokalnych społeczności etnicznych i/lub imigranckich, 

wykazuje się samodzielnością w obserwacji, analizie zachodzących w niej procesów, ma 

świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego tych społeczności i roli animacji kultury 

etnicznej i polskiej dla ich rozwoju (K_K09)  

Potrafi aktywnie włączać się w dyskusje, analizować proponowane rozwiązania konkretnych 

problemów mniejszości etnicznych i/lub imigranckich oraz proponować w tym zakresie 

odpowiednie rozstrzygnięcia (K_K01) 
 



Metody dydaktyczne 

Wykład problemowy, wykład z zastosowaniem technik multimedialnych 
 

Treści programowe przedmiotu 

Problematyka wykładu:  

1. Etniczność – pojęcie, kryteria; teoretyczne koncepcje etniczności  

2. Grupy etniczne, granice etniczności; mniejszości narodowe i etniczne  

3. Etniczność w kontekście innych wymiarów życia społecznego: rasa, język, religia, 

terytorium  

4. Problematyka narodu: procesy narodotwórcze; tożsamość narodowa; tożsamość etniczna  

5. Procesy przemian zbiorowości etnicznych: proces integracji, proces asymilacji  

6. Negatywne przejawy etniczności (stereotypy; etnocentryzm; uprzedzenia; dyskryminacja 

etniczna  

7. Konflikty etniczne; manipulacje etniczne; zbrodnie etniczne  

8. Stosunki etniczne, polityka etniczna i migracyjna, ideologie w państwach wieloetnicznych 
 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Weryfikacja efektów kształcenia nastąpi na podstawie wyników egzaminu pisemnego.  

 

Na ocenę bardzo dobrą:  

Student zna wszystkie najważniejsze teorie z zakresu socjologii etniczności, zna podstawową 

terminologię z zakresu etniczności w języku angielskim (W)  

Potrafi zinterpretować podstawowe etapy przebiegu procesów integracji i asymilacji grup 

etnicznych i wskazać różnice między tymi procesami (U)  

Na podstawie bardzo dobrej znajomości praw mniejszości narodowych i etnicznych potrafi 

zaproponować konkretne rozwiązania problemów tych społeczności (K)  

 

Na ocenę dobrą:  

Student zna niektóre teorie z zakresu socjologii etniczności i ich odpowiedniki w języku 

angielskim (W)  

Potrafi zinterpretować niektóre etapy przebiegu procesów integracji i asymilacji grup 

etnicznych i wskazać niektóre różnice między tymi procesami (U)  

Na podstawie dobrej znajomości praw mniejszości narodowych i etnicznych potrafi 

zaproponować rozwiązania niektórych problemów tych społeczności (K)  

 

Na ocenę dostateczną:  

Student zna tylko fragmenty teorii z zakresu socjologii etniczności i nie dysponuje 

znajomością odpowiedniej terminologii w języku angielskim (W)  

Nie potrafi zinterpretować etapów przebiegu procesów integracji i asymilacji grup 

etnicznych, ale potrafi wskazać niektóre różnice między tymi procesami (U)  

Słaba znajomość praw mniejszości narodowych i etnicznych powoduje, że potrafi 

zaproponować rozwiązania problemów tych społeczności w stopniu niewystarczającym (K)  

 

Na ocenę niedostateczną:  

Student nie zna żadnych teorii z zakresu socjologii etniczności i nie zna także angielskich 

nazw tych koncepcji (W)  

Nie potrafi wyjaśnić ani przebiegu procesów integracji i asymilacji, ani różnic jakie między 

nimi zachodzą (U)  

Brak znajomości praw mniejszości narodowych i etnicznych powoduje, że nie potrafi 

zaproponować żadnych rozwiązań problemów tych społeczności (K) 
 



Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  

Mucha J., Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, NOMOS, Kraków 2005  

Mucha J., Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej, Warszawa 2006  

Żelazny W., Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Wydawnictwo Poznańskie, 

Poznań 2006  

Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red. E. Michalak, 

H. Chałupczak, Lublin 2006  

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2010  

Szczecińska- Musielak E., Przejawy etniczności we współczesnym świecie. Zarys 

problematyki, „Kultura – Media – Teologia” 2014, nr 19 (dostęp online)  

Śliz A., Szczepański M. S., Wielokulturowość współczesna: terminy, idee, teorie i aktorzy, 

„Górnośląskie Studia Socjologiczne” 2015, Seria Nowa 6, s. 13-27  

Plewko J., Warunki integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym w wybranych 

krajach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Społecznych 2010, t. 2(38), s. 157-180.  

Morawska E., The Impact of Past and Present Immigrants’ Transnational Engagements on 

their Home-Country Localities: Exploring an Underinvestigated Aspect of the 

Transnationalism-Migration Relationship, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2013, z. 

1 (147), s. 7-32.  

 

Literatura uzupełniająca:  

Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, red. A. Jasińska-Kania, 

SCHOLAR, Warszawa 2001  

Fenton St., Etniczność, przekład E. Chomicka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007  

Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowy, red. M. Szmeja, NOMOS, Kraków 

2008  

Albański Ł., Swojskość i obcość jakom problem socjologii stosunków etnicznych: szkic 

problemu, w: Jedna nauka, wiele historii: dzieje subdyscyplin socjologicznych w Polsce, red. 

P. Łuczeczko, D. Wicent, Gdańsk 2010  

Rzeczywistość wielokulturowa, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Wydawnictwo KUL, Centrum 

Europejskie Natolin, Lublin-Warszawa 2013, s. 43-64, 83-96, 279-294 
 

Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia) 

Lokalizacja w planach rocznych:  

Etap: Rok III - Semestr 5  

Punkty ECTS: 2 

Forma zaliczenia: Egzamin 
 

 

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=0&etap=5&kid=198&op=2&wid=11

