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Cele przedmiotu 

C1 - celem zajęć jest ukazanie socjologii wiedzy od strony badawczej i interpretacyjnej, 

wskazującej jak z perspektywy tej subdyscypliny badań rzeczywistość społeczną  

C2 - zajęcia uwrażliwiają na problemy społeczne typowe dla tematyki związanej z wiedzą, 

nauką i procesami poznawczymi 
 

Wymagania wstępne 

W1 - znajomość podstawowych zagadnień z zakresu socjologii  

W2 - znajomość podstawowych zagadnień z zakresu filozofii  

Wykład łączy się z ćwiczeniami. 
 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA  

1. Student rozumie specyfikę socjologicznej perspektywy badania procesów poznawczych 

K_W02, K_W03  

2. Student posiada wiedzę w zakresie uwarunkowań ludzkiego poznania i powstawania 

wiedzy naukowej K_W02  

3. Student zna i rozumie terminologię i podstawowe ujęcia teoretyczne w socjologii wiedzy 

K_W04  

UMIEJĘTNOŚCI  

1. Student potrafi poprawnie identyfikować i wskazywać problemy z zakresu socjologii 

wiedzy, zwłaszcza w kontekście głównych ujęć teoretycznych tej subdyscypliny K_U02, 

K_U05  

2. Student potrafi dokonać socjologicznej interpretacji problemów typowych dla tematyki 

związanej z wiedzą, nauką i procesami poznawczymi K_U02 
 

Metody dydaktyczne 

Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych z elementami wykładu 

konwersatoryjnego (zostawiającego miejsce na swobodną dyskusję z uczestnikiem zajęć) 
 

Treści programowe przedmiotu 

1. Klasyczna definicja wiedzy i jej komponenty  

2. Społeczna geneza myślenia: Marks, Durkheim, Weber  

3. Indywidualny wymiar kontekstowości ludzkiego poznania: Dilthey, Nietzsche, Pareto  

4. Źródła i geneza narodzin socjologii wiedzy  

5-6. Klasyczni przedstawiciele socjologii wiedzy: Scheler, Mannheim  

7. Współczesne teorie socjologii wiedzy  

8-9. Społeczne tworzenie rzeczywistości (Berger, Luckmann)  

10-11. Mocny program socjologii wiedzy  



12. Społeczne role uczonych i intelektualistów  

13. Uwarunkowania i powstawanie wiedzy naukowej 
 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

kolokwium uwzględniające pytania z zakresu treści programowych, weryfikujące wiedzę i 

umiejętności w zakresie poruszanej podczas wykładu problematyki  

 

ocena niedostateczna  

(w) student nie rozumie specyfiki socjologicznej perspektywy badania procesów 

poznawczych, nie posiada wiedzy w zakresie uwarunkowań ludzkiego poznania i 

powstawania wiedzy naukowej, nie zna i nie rozumie terminologii i podstawowych ujęć 

teoretycznych w socjologii wiedzy  

(u) student nie potrafi poprawnie identyfikować i wskazywać problemów z zakresu 

socjologii wiedzy, zwłaszcza w kontekście głównych ujęć teoretycznych tej subdyscypliny, 

nie potrafi dokonać socjologicznej interpretacji problemów typowych dla tematyki związanej 

z wiedzą, nauką i procesami poznawczymi  

 

ocena dostateczna  

(w) student rozumie specyfikę socjologicznej perspektywy badania procesów poznawczych, 

posiada podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań ludzkiego poznania i powstawania 

wiedzy naukowej, zna i rozumie niektóre terminy i podstawowe ujęcia teoretyczne w 

socjologii wiedzy  

(u) student potrafi identyfikować i wskazywać niektóre problemy z zakresu socjologii 

wiedzy w kontekście głównych ujęć teoretycznych tej subdyscypliny, potrafi dokonać 

socjologicznej interpretacji niektórych problemów typowych dla tematyki związanej z 

wiedzą, nauką i procesami poznawczymi  

 

ocena dobra  

(w) student rozumie specyfikę socjologicznej perspektywy badania procesów poznawczych, 

posiada podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań ludzkiego poznania i powstawania 

wiedzy naukowej, zna i rozumie większość terminów i podstawowych ujęć teoretycznych w 

socjologii wiedzy  

(u) student potrafi poprawnie identyfikować i wskazywać znaczną część problemów z 

zakresu socjologii wiedzy w kontekście głównych ujęć teoretycznych tej subdyscypliny, 

potrafi dokonać socjologicznej interpretacji znacznej części problemów typowych dla 

tematyki związanej z wiedzą, nauką i procesami poznawczymi  

 

ocena bardzo dobra  

(w) student rozumie specyfikę socjologicznej perspektywy badania procesów poznawczych, 

posiada wiedzę w zakresie uwarunkowań ludzkiego poznania i powstawania wiedzy 

naukowej, zna i rozumie terminologię i wszystkie podstawowe ujęcia teoretyczne w 

socjologii wiedzy  

(u) student potrafi poprawnie identyfikować i wskazywać problemy z zakresu socjologii 

wiedzy w kontekście głównych ujęć teoretycznych tej subdyscypliny, potrafi dokonać 

socjologicznej interpretacji problemów typowych dla tematyki związanej z wiedzą, nauką i 

procesami poznawczymi 
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Literatura uzupełniająca:  

P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa 2006.  
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R. Sojak, Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii 

społeczeństwa, FNP, Wrocław 2004.  

R. Sojak, Socjologia wiedzy jako terapia dyskursu publicznego, „Stan Rzeczy”, 1 (6)/2014, 

s. 255-273.  

M. Scheler, Problemy socjologii wiedzy, PWN, Warszawa 1990;  

T. Warczok, T. Zarycki, Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk 

społecznych, Scholar, Warszawa 2016.  

M. Zemło, Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno-fenomenologicznej, TNK KUL, Lublin 

2003.  

M. Ziółkowski, Wiedza. Jednostka. Społeczeństwo, PWN, Warszawa 1989.  

F. Znaniecki, Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa 1984. 
 

Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia) 

Lokalizacja w planach rocznych:  

Etap: Rok III - Semestr 5  

Punkty ECTS: 3 

Forma zaliczenia: Zal. na ocenę 
 

 

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

