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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pomiar kapitału społecznego, ludzkiego i 
kulturowego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Measurement of social, human and cultural capital 

Kierunek studiów  Socjologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne  

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Monika Adamczyk 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 15 III 3 

 

Wymagania wstępne Wiedza z zakresu tworzenia narzędzia badawczego  
Wiedza z zakresu mikrostruktur społecznych i teorii socjologicznych  
Wiedza z zakresu metod badań socjologicznych  
Wiedza z zakresu projektowania i realizacji projektu badawczego 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Celem warsztatu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego opracowania projektu 
badawczego z zakresu pomiaru różnych typów kapitału: społecznego, ludzkiego i kulturowego,  
C2 - przećwiczenie jego praktycznej realizacji przy wykorzystaniu socjologicznych metod badań.  
C3 - zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia socjologicznych projektów badawczych na 
każdym ich etapie - począwszy od sformułowania problemu badawczego, a na analizie danych oraz 
sposobach raportowania skończywszy. 

 

  

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Measurement
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/social
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/human
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/cultural
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/capital
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi wykorzystywać  umiejętności z zakresu nauk socjologicznych 
w celu pomiaru wybranego typu kapitału 

K_U02 

U_02 posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, oceniania, 
selekcjonowania i przetwarzania informacji na temat różnych typów 
kapitału i zaodzących między nimi relacji, przy wykorzystaniu różnych 
źródeł i metod  

K_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 potrafi partycypować w przygotowaniu projektów dotyczących 
kapitału społecznego, ludzkiego, kulturowego 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

a) sformułowanie pytań badawczych i ich uzasadnienie, 
b) zdefiniowanie podstawowych pojęć teoretycznych, 
c) zdefiniowanie wymiarów badanego zjawiska społecznego, 
d) dobór wskaźników empirycznych, 
e) ustalenie sposobów pomiaru wskaźników empirycznych, 
f) dobór zmiennych zależnych i niezależnych, 
g) sformułowanie tezy generalnej, 
h) postawienie hipotez badawczych, 
i) konstruowanie narzędzia badawczego, 
j) przygotowanie próby badawczej, 
k) przeprowadzenie pomiaru, 
l) tworzenie zbioru danych, 
m) analiza danych, 
n) formułowanie i prezentacja wniosków na podstawie wyników badania i uprzednio 
przygotowanego zaplecza teoretycznego. 
Ukończenie warsztatu pozwoli słuchaczom na zdobycie praktycznych doświadczeń z dziedziny 
empirycznych badań socjologicznych, co jest niezbędnym elementem wykształcenia socjologa. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca w grupach, studium 
przypadku, elementy 
learning-by-doing  

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Produkt końcowy 
(projekt) 

U_02 Praca w grupach, studium 
przypadku, elementy 
learning-by-doing  

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Produkt końcowy 
(projekt) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta aktywności  
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie przedmiotu składa się obecność na zajęciach (20%), aktywność na zajęciach (20%), 

wykonanie zadania (Projekt) (60%). 

Warunki zaliczenia projektu: 

Skala ocen: 2–3–3,5–4–4,5-5 

Projekt podczas zajęć (od 15 minut do 30 minut) przedstawiony  

samodzielnie/w parze 

Kryteria oceny referatu:  

• Dobór i poprawność treści 

• Struktura projektu 

•Kontakt z audytorium 

Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każdą kolejną należy odrobić podczas 

konsultacji.  

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.  
2. Frankfurt-Nachamias Ch., Nachamias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.  
3. Gruszczyński L. A., Kwestionariusze w socjologii, Katowice 1999.  
4. Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź 2000. 
5. Malikowski M., Niezgoda M. (red.), Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, Tyczyn 
1997.  
6. Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985.  
7. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985. 
8. Sawiński Z., Sztabiński P., Sztabiński F. (red.), Podręcznik ankietera, Warszawa 2000. 
9. Sawiński Z., Sztabiński P., Sztabiński F. (red.), Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, 
skłonić do udziału w badaniu, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca 

P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.F. Fukuyama, 
Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa - Wrocław 1997.T. Kaźmierczak, M. 
Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia Społeczna, Warszawa 2007.A. Matysiak, Źródła 
kapitału społecznego, Wrocław 1999.R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie 
we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.R. Putnam, Bowling Alone: malejący społeczny kapitał 
Ameryki, Res Publica Nowa 1996, nr 6.P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 
2007. 
Raport o kapitale intelektualnym Polski, 2010; Wszystkie edycje "Diagnozy społecznej" 

 

 


