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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie „Socjologia Internetu” 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Bachelor's seminar "Sociology of Internet 
 

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 Alina Betlej 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 60 I, II 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1- Zainteresowanie tematyką zajęć.  
W1- Umiejętność pracy z tekstami naukowymi. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy dyplomowej. 

C2. Zapoznanie studentów z warsztatem pracy badacza. 
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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 ma wiedzę o metodyce pisania pracy licencjackiej. K_W01, K_W02 

W_02 Student ma wiedzę o warsztacie badawczym koniecznym w 
trakcie pisania pracy licencjackiej. 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student pisze pracę dyplomową zgodnie z wymogami 
formalnymi stawianymi tego typu pracom.  

K_U01, K_U03 
 

U_02 Student opracowuje koncepcję badań własnych i samodzielnie 
przeprowadza badania.  

K_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest otwarty na różne punkty widzenia, różne sposoby 
interpretacji rzeczywistości społecznej. 

K_K02 

K_02 Student jest świadomy konieczności stałego pogłębiania 
wiedzy z zakresu socjologii Internetu, socjologii cyfrowej i 
wykorzystywania jej w trakcie opracowywania planu badań 
socjologicznych. 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.Charakterystyka tematyki seminarium.  
2. Struktura pracy licencjackiej.  
3. Metodologia pisania pracy.  
4. Wybór tematu pracy licencjackiej.  
5. Dobór literatury.  
6. Określenie problemu badawczego. Pytania i hipotezy badawcze.  
7. Opracowanie planu pracy.  
8. Prezentacja poszczególnych części prac seminaryjnych.  
9. Pisanie pracy.  
10. Obrona pracy licencjackiej. 

 

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 Dyskusja, indywidualna 
praca ze studentem, 
coaching 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Indywidualna ocena 
pracy studenta 

W_02 Dyskusja, indywidualna 
praca ze studentem, 
coaching 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Indywidualna ocena 
pracy studenta 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Dyskusja, indywidualna 
praca ze studentem, 
coaching, dyskusja, 
metody projektowe 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Indywidualna ocena 
pracy studenta 

U_02 Dyskusja, indywidualna 
praca ze studentem, 
coaching, dyskusja, 
metody projektowe 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Indywidualna ocena 
pracy studenta 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja, indywidualna 
praca ze studentem, 
coaching, metody 
projektowe 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

 
Indywidualna ocena 
pracy studenta 

K_02 Dyskusja, indywidualna 
praca ze studentem, 
coaching, dyskusja, 
metody projektowe 

Sprawdzenie posiadanej 
przez studenta wiedzy w 
procesie rozwiązywania 
konkretnych problemów 

Indywidualna ocena 
pracy studenta 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Zaliczenie seminarium  

(W) Student ma wiedzę o metodyce pisania pracy licencjackiej. Student zna terminologię z zakresu 

socjologii Internetu; identyfikuje teorie socjologiczne potrzebne do przygotowania pracy licencjackiej. 

Student ma wiedzę o warsztacie badawczym koniecznym w trakcie pisania pracy licencjackiej, zna 

metodologię badań stosowanych w naukach społecznych. 

(U) Student pisze pracę dyplomową zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi tego typu pracom. 

Student opracowuje koncepcję badań własnych i samodzielnie przeprowadza badania naukowe.  

(K) Student jest otwarty na różne punkty widzenia, różne sposoby interpretacji rzeczywistości 

społecznej. Student ma świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy z zakresu socjologii 

Internetu, socjologii cyfrowej i wykorzystywania jej w trakcie opracowywania planu badań 

socjologicznych. 

Brak zaliczenia seminarium  

(W) Student nie zna terminologii z zakresu socjologii Internetu; nie potrafi wskazać teorii 

socjologicznych potrzebnych do przygotowania pracy licencjackiej, nie zna metodologii badań 

stosowanych w naukach społecznych; Student nie ma wiedzy o warsztacie badawczym koniecznym w 

trakcie pisania pracy licencjackiej. 

(U) Student nie potrafi napisać pracy d licencjackiej zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi 

tego typu pracom. Student nie potrafi opracować koncepcji badań własnych i samodzielnie 

przeprowadzić badania naukowego. 

(K) Student nie jest otwarty na różne punkty widzenia, różne sposoby interpretacji rzeczywistości 

społecznej. Student nie ma świadomości potrzeby stałego pogłębiania wiedzy z zakresu socjologii 

Internetu, socjologii Cyfrowej i wykorzystywania jej w trakcie opracowywania planu badań 

socjologicznych. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 240 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Literatura podstawowa:  
Barney Darin, 2008, Społeczeństwo sieci, Sic, Warszawa.  
Betlej A., Społeczeństwo sieciowe- potencjały zmian i ambiwalentne efekty, Lublin 2019.  
Castells M., Społeczeństwo sieci.  

Literatura uzupełniająca 

Literatura uzupełniająca:  
Bard Alexander, Soderqvist Jan, 2006, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, 
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.  

 

 


