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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Badania polityczne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Political research 

Kierunek studiów  Socjologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina socjologia 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Urszula Soler 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 1 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedzą na temat metodologii badań. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę metodologicznych aspektów 
badań politycznych oraz budowa umiejętności prowadzenia samodzielnych badań empirycznych. 
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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 

K_W03 
procesy i zjawiska społeczne oraz zachodzące między nimi relacje 
istotne z punktu widzenia zmian społecznych 

P7U_W1 

K_W04 
nurty i przemiany współczesnej cywilizacji oraz złożoność ich 
uwarunkowań 

P7U_W1 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk 
socjologicznych w celu opisu i analizy przyczyn i przebiegu 
wybranych procesów i zjawisk społecznych, a także formułować 
na tej podstawie własne opinie i krytyczne sądy 

P7U_U1 

   

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

angażowania się we współpracę i przewodzenia grupom i 
organizacjom społecznym, w ramach indywidualnych i 
zespołowych działań na rzecz otoczenia społecznego i interesu 
publicznego 

P7U_K1, 
P7U_K2 
P7U_K3 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza o zasadniczych problemach i dylematach badań 
politycznych.  
1. Zajęcia organizacyjne 
2. Wiedza naukowa na tle innych gatunków wiedzy 
a. Rodzaje wiedzy i ich cechy charakterystyczne 
b. Cechy wyróżniające wiedzę naukową 
c. Problem demarkacji 
d. Kumulatywny i niekumulatywny model rozwoju nauki 
3. Problemy metodologiczne badań politycznych 
a. Przedmiot badań politycznych.  
b. Specyfika nauk społecznych  
c. Funkcje nauki o polityce i problemy w ich realizacji 
d. Uwikłanie aksjologiczne politologii i relacje z praktyką polityczną 
e. Społeczny kontekst badań politologicznych. Jedna czy wiele politologii? 
f. Etyka w badaniach politologicznych 
5. Definiowanie i tworzenie siatki kategorialnej w badaniach politycznych 
6. Pomiar i skalowanie w politologii 
a. Co można zmierzyć, co warto zmierzyć i po co mierzyć? 
b. Rodzaje skal używanych w naukach społecznych 
c. Procedura konstruowania skali 
d. Ocena jakości skali 
7. Kierunki rozwoju badań politycznych 
a. Spory o tożsamość politologii. Multidyscyplinarność badań politologicznych 
b. Modele badań politologicznych 
c. Przemiany przedmiotu badań, celów badawczych i dominujących metod badawczych 
d. Problem paradygmatów w naukach społecznych 
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e. Przemiany społecznego kontekstu badań politologicznych 

 

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 Egzamin ustny  

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01    

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01    

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Egzamin ustny 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

- 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. B. Krauz-Mozer, Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce, UJ, Kraków 1992. 
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Literatura uzupełniająca 
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Warszawa 1985. 
4. S. Nowak, Metodologia nauk społecznych, PWN, Warszawa 1985. 
5. Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo UJ, Kraków 
2006. 
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6. W. Phillips Shively, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 
2001. 

 

 


