
 

 

Socjologia problemów społecznych (wykład) - 2019/2020 

Opis zajęć 

Informacje ogólne 

Prowadzący: dr hab. Jadwiga Plewko 

Organizator: Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii 

Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30 

Język wykładowy: Język polski 
 

Cele przedmiotu 

C1. Przedstawienie studentom perspektyw teoretycznych ujmowania problemów 

społecznych  

C2. Wskazanie powiązań występujących pomiędzy różnymi zjawiskami społecznymi, które 

warunkują pojawianie się problemów społecznych  

C3. Przedstawienie metod i znaczenia badania (diagnozowania) problemów społecznych  

C4. Charakterystyka wybranych problemów społecznych 
 

Wymagania wstępne 

Znajomość podstaw socjologii 
 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA  

Zna podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie socjologii problemów społecznych (K_W04)  

Zna wybrane metody badań socjologicznych wykorzystywane w celu diagnozowania 

problemów społecznych (K_W03)  

 

UMIEJĘTNOŚCI  

Potrafi samodzielnie dokonywać socjologicznej charakterystyki przyczyn, przebiegu, skali i 

konsekwencji problemów społecznych oraz formułować własne opinie na temat wzajemnych 

powiązań występujących między różnymi problemami społecznymi (K_U02)  

Potrafi w oparciu o uzyskaną wiedzę, poznane techniki i metody, poprawnie zaplanować 

diagnozę społeczną i wskazać główne problemy społeczne wybranych grup społecznych 

(K_U05)  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)  

Wykazuje się samodzielnością, niezależnością, refleksyjnością i krytycyzmem w oglądzie 

problemów społecznych (K_K05)  

Posiada podstawową wiedzę i kompetencje socjologiczne, by aktywnie pełnić rolę eksperta 

w dyskusjach publicznych nad rozpoznaniem i definiowaniem określonych zjawisk w 

kategoriach problemów społecznych (K_K01)  

Interesuje się życiem społeczności lokalnej w swoim otoczeniu, wykazuje się 

samodzielnością w obserwacji, analizie zachodzących w niej procesów i problemów 

społecznych, ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych 

oraz roli animacji kultury dla ich rozwoju (K_K09) 
 

Metody dydaktyczne 



Klasyczny wykład problemowy; wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych; 

elementy metody dialogowej dla weryfikacji postrzegania i rozumienia przez studentów 

wzajemnych powiązań między różnymi problemami społecznymi i ich następstwami 
 

Treści programowe przedmiotu 

Problematyka wykładu:  

1. Przedmiot, cel i metody badań socjologii problemów społecznych  

2. Problem społeczny jako kategoria socjologiczna – kwestie definicyjne  

3. Perspektywy teoretyczne analizy problemów społecznych (teorie: patologii społecznych, 

dezorganizacji społecznej, konfliktów społecznych, teorii zachowań dewiacyjnych, teorii 

krytycznych, teorii post-strukturalistycznych oraz konstruktywistycznych)  

4. Nurt obiektywistyczny i subiektywistyczny w badaniu problemów społecznych  

5. Tradycje badań problemów społecznych w socjologii polskiej  

6. Źródła i typy problemów społecznych (problemy jawne i ukryte; problemy stare i nowe)  

7. Rozwiązywanie problemów społecznych - diagnoza problemów społecznych  

8. Ubóstwo jako problem społeczny  

9. Problemy uzależnień od substancji psychoaktywnych  

10. Charakterystyka uzależnień cywilizacyjnych (behawioralnych)  

11. Problem przemocy rówieśniczej  

12. Kryzys demograficzny jako problem społeczny  

13. Migracje zagraniczne jako problem społeczny 
 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Znajomość sposobów definiowania problemów społecznych oraz perspektyw teoretycznych 

wyjaśniających mechanizmy ich powstawania oraz wiedza na temat typów problemów 

społecznych i metody badań socjologicznych przydatnych dla ich diagnozowania (K_W04; 

K_W03);  

Umiejętność wykorzystania wiedzy socjologicznej dla zaplanowania diagnozy problemów 

społecznych oraz przeprowadzenia charakterystyki przyczyn, przebiegu, skali i konsekwencji 

omawianych na wykładzie problemów społecznych (K_U02; K_U05);  

Wykorzystanie wiedzy i kompetencji socjologicznych dla zaproponowania rozwiązań 

problemów społecznych charakterystycznych dla społeczności lokalnych (K_K09)  

 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny testowy (pytania zamknięte i otwarte)  

Warunki zaliczenia egzaminu:  

ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z testu egzaminacyjnego  

ocena dostateczna – od 50% pkt.  

ocena dostateczna plus – od 60% pkt.  

ocena dobra – od 70% pkt.  

ocena dobra plus – od 80% pkt.  

ocena bardzo dobra - od 90% pkt. 
 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  

Podgórecki A. (red.), Zagadnienia patologii społecznej, PWN, Warszawa 1976  

Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M., Labirynty współczesnego społeczeństwa, Wydawnictwo 

Naukowe „Śląsk”, Katowice 1998  

Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie, 

Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2001  

Goffman E., Piętno, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2005, s. 31-76  



Miś L., Problemy społeczne: teoria, metodologia, badania, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2007  

Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 

Warszawa 2009  

Problemy społeczne. Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną. Księga 

jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego, Oficyna Naukowa, Warszawa 2017, s. 33-54, 

198-220  

 

Literatura uzupełniająca:  

Filipiak M. (red), Przestępczość nieletnich. Źródła. Przejawy. Środki zaradcze, Lublin 1997  

Dudek T., Społeczne systemy uzależnień, „Edukacja i Dialog” 2001, nr 3  

Tarkowska E., „Co wiemy i czego nie wiemy o polskiej biedzie”, w: Janusz Mucha, Ewa 

Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska (red.) „Co nas łączy, co nas dzieli?” Zielona Góra, 

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008  

Woronowicz B., Uzależnienia, geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa 2009  

Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012  

Diagnozowanie problemów społecznych. Przemoc w rodzinie, J. Mańka (red.), Kraków 2015 
 

Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia) 

Lokalizacja w planach rocznych:  

Etap: Rok II - Semestr 4  

Punkty ECTS: 2 

Forma zaliczenia: Egzamin 
 

 

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=0&etap=4&kid=198&op=2&wid=11

