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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Ilościowe metody badań rynku i opinii 
publicznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Quantitative Methods of Market and Public 
Opinion Research 

Kierunek studiów  Socjologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

Język wykładowy j. polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Grzegorz Adamczyk 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne znajomość podstaw metodologii badań społecznych 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami i technikami stosowanymi w ilościowych 
badaniach rynku i opinii publicznej. 
C2 – zapoznanie słuchaczy z „dobrymi praktykami” na różnych etapach procesu badawczego, 
stosowanymi przez badaczy ilościowych 
C3 – wprowadzenie słuchaczy do problematyki analizy danych 
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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 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię, 
wybrane teorie i metodologię z zakresu socjologii i jej 
subdyscyplin 

P7S_WG1 

W_06 Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony – w odniesieniu do 
zakresu danego pozostałymi efektami kształcenia: od K_W01 do 
K_W05 – zjawiska i procesy społeczno-kulturowe w obszarach 
problemowych zgodnych z zainteresowaniami, w ramach wybranych 
indywidualnie ścieżek kształcenia 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_02 Absolwent rozróżniać orientacje w metodologii badań społecznych, 
sformułować problem badawczy, dobrać adekwatne metody, techniki i 
skonstruować narzędzie badawcze, opracować i zaprezentować 
wyniki badań oraz wskazać kierunki dalszych eksploracji w obrębie 
wybranej subdyscypliny socjologii 

P7S_UW3 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W trakcie wykładu przedstawiany jest całościowy proces badawczy, począwszy od planowania 
metody zbierania danych, konstruowania instrumentarium badawczego i doboru próby poprzez 
realizację badań, a na technikach analizy i interpretacji danych skończywszy. W tej konwencji 
omawiane są stosowane w badaniach rynkowych różnego rodzaju testy – konceptu, produktu, 
smaku, zapachu, nazwy, logo, opakowania, półkowe i cenowe. Część wykładów poświęcona jest 
ważnym metodom jak badania wizerunkowe, badania marki, badania typu Usage & Attitudes, 
badania segmentacyjne, badania trackingowe. Poruszana jest również problematyka związana z 
badaniami reklamy i dotycząca różnego rodzaju testów reklamy oraz badań efektywności kampanii 
reklamowych. Omawiane są również stosowane w badaniach rynkowych metody panelowe: panel 
gospodarstw domowych, panel sklepów, czy też indywidualne panele internetowe. Prezentowane 
są ponad to metody badawcze stosowane w badaniach handlu. 

 

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 konwencjonalny Egzamin / Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna 

W_06 Wykład konwencjonalny Egzamin / Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin / Zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Wykład: 

Ocena bardzo dobra 

(W)- Student zna wszystkie metody i techniki ilościowych badań rynku i opinii publicznej 

(prezentowane w toku wykładu) 

(U)- Student potrafi szczegółowo zaprojektować poszczególne etapy ilościowego projektu 

badawczego; potrafi zaprojektować narzędzia pomiarowe do poszczególnych metod badawczych 

 

Ocena dobra 

(W)- Student zna większość metod i technik ilościowych badań rynku i opinii publicznej 

(U)- Student potrafi szczegółowo zaprojektować poszczególne etapy ilościowego projektu 

badawczego 

 

Ocena dostateczna 

(W) - Student zna podstawowe metody i techniki ilościowych badań rynku i opinii publicznej 

(U) - Student potrafi zaprojektować ilościowy projekt badawczy 

 

Ocena niedostateczna 

(W) - Student nie zna podstawowych metod i technik ilościowych badań rynku i opinii publicznej  

(U) - Student nie potrafi zaprojektować ilościowego projektu badawczego  

 

 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 
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