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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Współczesne społeczeństwo polskie z 
perspektywy socjologii  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Contemporary Polish society from the 
perspective of sociology 

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 Małgorzata Szyszka  

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
4 konwersatorium 30  I 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne ---------- 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Nabycie wiedzy o zasadach funkcjonowania społeczeństwa polskiego w wymiarze politycznym, 
ekonomicznym, demograficznym i kulturowo-obyczajowym 
2. Nabycie umiejętność rozumienia zmian zachodzących w społeczeństwie, ich wielorakich 
uwarunkowań i konsekwencji 
3. Nabycie umiejętności identyfikowania problemów społeczeństwa polskiego 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 
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WIEDZA 

W_01 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu sfery publicznej, 
edukacji, demografii, socjologii życia publicznego i problemów 
społecznych. 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę 
socjologiczną do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk 
społecznych, a także formułować na tej podstawie własne 
opinie 

K_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę i 
korzystać z różnych form jej zdobywania i przekazu 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Transformacja ustrojowa (Okrągły Stół, teorie zmiany społecznej) 
2. Demokracja (zasady i instytucje) 
3. Zmiany w strukturze własnościowej (prywatyzacja przedsiębiorstw) 
4. Bezrobocie 
5. Ubóstwo 
6. Kondycja demograficzna społeczeństwa 
7. Przemiany rodziny 
8. Społeczeństwo obywatelskie 
9. Religijność Polaków 
10. Edukacja i wykształcenie 
11. Zdrowie i zachowania zdrowotne 
12. Przemiany miast i wsi 
13. System wartości i style życia 
14. Bezpieczeństwo społeczne (uwarunkowania, poczucie zagrożenia) 
15. Migracje zarobkowe 

 

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 Wykład konwersatoryjny  Kolokwium Ocenione kolokwium 
Protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne  
Dyskusja 
 

Prezentacja multimedialna 
Obserwacja  
Kolokwium  

Plik z prezentacją 
Ocenione kolokwium 
Protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ćwiczenia praktyczne Obserwacja  Protokół  

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na ocenę składają się: obecność na zajęciach, jakość przygotowanej prezentacji, aktywność w 

dyskusji, ocena z kolokwium 
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Ocena niedostateczna  

(W) - Student nie zna terminów z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i problemów społecznych  

(U) - Student nie potrafi zidentyfikować zmiany społecznej  

(K) - Student nie widzi potrzeby dokształcania się  

 

Ocena dostateczna  

(W) - Student zna podstawowe terminy z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i problemów 

społecznych  

(U) - Student rozumie dokonujące się zmiany społeczne, ale nie potrafi ich zinterpretować  

(K) - Student rozumie potrzebę dokształcania się  

 

Ocena dobra  

(W)- Student zna większość terminów z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i problemów 

społecznych  

(U)- Student rozumie dokonujące się zmiany społeczne i potrafi je zinterpretować  

(K)- Student ma umiejętność poszerzania nabytej wiedzy  

 

Ocena bardzo dobra  

(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i problemów 

społecznych  

(U)- Student rozumie dokonujące się zmiany społeczne, potrafi je zinterpretować i dokonać 

krytycznej oceny przyczynowo-skutkowej  

(K)- Student samodzielnie poszerza nabytą wiedzę i dokształca się 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 120 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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Bezrobocie-ubóstwo-migracja zarobkowa? Problemy polskich rodzin, "Społeczeństwo i Edukacja. 
Międzynarodowe Studia Humanistyczne”, 2016, nr 21 (2), s. 103-115. 
Urych I., Smuniewski C. (red.), Rodzina. Lokalne i globalne konteksty bezpieczeństwa, Wyd. AON, 
Warszawa, 2015 
Walczak-Duraj D. (red.), Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia 
badawcze i interpretacyjne, Łódź, 2010 

 

 


