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Cele przedmiotu 

C1 – celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z problematyką mniejszości narodowych i 

etnicznych we współczesnych społeczeństwach, szczególnie w społeczeństwie polskim  

C2 – kształtowanie umiejętności dostrzegania i analizowania związków pomiędzy 

zagadnieniami teoretycznymi z zakresu socjologii etniczności a rzeczywistością empiryczną  

C3 – kształcenie u studentów kompetencji umożliwiających samodzielną lekturę (także w 

języku angielskim), analizę i interpretację tekstów z zakresu problematyki przedmiotu 
 

Wymagania wstępne 

Podstawy wiedzy socjologicznej, uczestnictwo w wykładzie Socjologia grup etnicznych 
 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA  

Student posiada wiedzę teoretyczną o funkcjonowaniu mniejszości narodowych i etnicznych, 

zna podstawowe pojęcia z socjologii etniczności (K_W04)  

UMIEJĘTNOŚCI  

Posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji zjawisk społecznych oraz 

etniczno- kulturowych (K_U01)  

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)  

Ma świadomość dbania o dziedzictwo kulturowe kraju, ale okazuje szacunek i zrozumienie 

wobec różnic kulturowych, etnicznych, religijnych (K_K07).  

Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę i korzystać z różnych form jej zdobywania i 

przekazu (K_K08) 
 

Metody dydaktyczne 

Wykład wprowadzający do problematyki etniczności, dyskusja, analiza tekstu 
 

Treści programowe przedmiotu 

1. Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem: mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, 

grupa etniczna, grupa imigrancka  

2. Geneza mniejszości narodowych i etnicznych – zmiany granic i procesy migracyjne  

3. Cechy mniejszości narodowych i rozmieszczenie terytorialne w Polsce  

4. Status i prawa mniejszości narodowych i etnicznych a w Polsce  

5. Relacje między etnicznością a religią w odniesieniu do mniejszości narodowych i 

etnicznych  



6. Tożsamość społeczno- kulturowa mniejszości narodowych w Polsce  

7. Relacje większość – mniejszość: procesy akulturacji, integracji, asymilacji, dyskryminacji 
 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Zaliczenie ćwiczeń ma miejsce po spełnieniu trzech warunków: 1. napisanie testu 

końcowego z oceną ponad 50% ogólnej punktacji, 2. zaprezentowanie tekstu - lektury 

(według ustalonego planu), 3. regularnej obecności na ćwiczeniach (dopuszczalna jedna 

nieobecność).  

Zaliczenie testu:  

ocena bardzo dobra –  

student musi się wykazać bardzo dobrą znajomością podstawowych pojęć, w tym także 

terminów w języku angielskim, związanych z przedmiotem (W), umiejętnością analizy 

przyczynowo-skutkowej zależności występujących pomiędzy różnymi zjawiskami i 

procesami etnicznymi dotyczącymi mniejszości narodowych i etnicznych (U), terminową i 

ze zrozumieniem przygotowaną analizą wybranego tekstu artykułu (K).  

ocena dobra –  

student nie operuje biegle pojęciami z obszaru problematyki etnicznej , nie zna 

najważniejszych pojęć w jęz. angielskim (W) i prezentuje nieco niższy poziom kompetencji 

w wyjaśnianiu problemów funkcjonowania mniejszości w społeczeństwie(U)  

ocena dostateczna –  

student wykazuje braki w zasobie wiedzy (W) i kompetencji językowej (również co do 

słownictwa specjalistycznego w jęz. angielskim) w zakresie analizy kwestii etnicznych, także 

w odniesieniu do zrozumienia i prezentacji wybranego tekstu artykułu (U)  

ocena niedostateczna – duże braki wiedzy w zakresie treści omawianych na ćwiczeniach i 

całkowity brak znajomości terminologii etnicznej w jęz. angielskim (W), słaba 

merytorycznie analiza i prezentacja tekstu (U). 
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Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia) 

Lokalizacja w planach rocznych:  

Etap: Rok III - Semestr 5  

Punkty ECTS: 0 

Forma zaliczenia: Zal. na ocenę 
 

 

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

