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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Socjologia partycypacji społecznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sociology of social participation 

Kierunek studiów  Socjologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. W. Szymczak, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
 
4 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 60 I, II 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Zainteresowanie tematyką seminarium: socjologią partycypacji 
społecznej. Gotowość do systematycznej pracy w ramach kolejnych 
etapów przygotowywania pracy magisterskiej. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- zapoznanie studentów z zasadami i metodyką pisania pracy naukowej 
 

C2 - nabycie wiedzy teoretycznej, umiejętności i kompetencji praktycznych w zakresie 
konstruowania tekstów naukowych i przygotowania pracy dyplomowej 
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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 Student zna terminologię z zakresu socjologii, socjologii 
partycypacji społecznej oraz tematyki pracy magisterskiej 

K_W01 

W_02 Student identyfikuje teorie socjologiczne potrzebne do 
przygotowania pracy magisterskiej, zna metodologię 
potrzebną dla swojej pracy dyplomowej 

K_W01 
K_W02 

W_03 Student rozumie zjawiska społeczne będące przedmiotem 
analiz w ramach pracy dyplomowej 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student planuje przebieg kolejnych etapów przygotowania 
pracy magisterskiej, formułuje problem badawczy i cele pracy, 
tworzy jej strukturę, dobiera adekwatne metody, prezentuje 
wyniki pracy, wyciąga wnioski 

K_U02 

U_02 Student właściwie analizuje informacje na temat wybranych 
zjawisk społecznych, sprawnie wykorzystuje wybrane ujęcia 
teoretyczne i dane empiryczne do interpretacji badanych 
zjawisk i procesów oraz prac innych autorów, korzysta z 
dorobku socjologii i nauk pokrewnych, poprawnie redaguje 
przypisy i bibliografię 

K_U01 

U_03 Student w prawidłowy, trafny i merytorycznie poprawny 
sposób wypowiada się w mowie i na piśmie; potrafi 
formułować własne krytyczne stanowisko, wątpliwości i 
sugestie w procesie opracowania pracy magisterskiej 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student odznacza się samodzielnością w analizie i 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w 
ramach przygotowania pracy magisterskiej, krytycznie ocenia 
oraz uzupełnia posiadaną wiedzę i warsztat pracy socjologa 

K_K02 
K_K03 

K_02 Na wszystkich etapach opracowania pracy dyplomowej jest 
gotów do  przestrzegania zasad etyki socjologa  

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Prezentacja tematyki seminarium oraz zagadnień będących przedmiotem prac magisterskich 
2. Metodologia pisania pracy magisterskiej  
3. Wybór obszaru badawczego, precyzowanie tematu pracy magisterskiej  
4. Zasady wyboru i zastosowania teorii naukowych  
5. Zasady doboru literatury oraz jej krytycznej analizy  
6. Określenie problemu badawczego, pytań i hipotez  
7. Wybór metod  
8. Opracowanie planu pracy  
10. Opracowanie narzędzia badawczego - w przypadku prac empirycznych  
11. Pisanie i prezentacja poszczególnych części prac, korekta i dyskusja  
12. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego 
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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 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Opracowanie mapy pojęć 
oraz perspektyw 
teoretycznych kluczowych 
dla tematu pracy 
magisterskiej 

Mapy pojęć od 
poszczególnych 
uczestników seminarium 

W_02 Analiza tekstów 
naukowych z dyskusją; 
analiza krytyczna i 
dyskusja tematyki prac 
dyplomowych 
 

Prezentacje studentów 
podczas zajęć 
 

Lista prezentacji z 
odnotowanym 
zaliczeniem 

W_03 Student rozumie zjawiska 
społeczne będące 
przedmiotem analiz w 
ramach pracy dyplomowej 

Poszczególne fragmenty 
pracy magisterskiej 

Sprawdzone części pracy 
magisterskiej 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Czynny udział w dyskusji 
seminaryjnej 
Opracowanie wybranych 
zadań związanych z 
przygotowaniem pracy 
dyplomowej w formie 
pisemnej 

Lista zaliczeń 
poszczególnych zadań 

U_02 Dyskusja 
Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Czynny udział w dyskusji 
seminaryjne 
Opracowanie wybranych 
zadań związanych z 
przygotowaniem pracy 
dyplomowej w formie 
pisemnej 

Lista zaliczeń 
poszczególnych zadań 

U_03 Analiza tekstu, praca 
zespołowa z dyskusją 

Opracowane fragmenty 
pracy magisterskiej 

Sprawdzone części pracy 
magisterskiej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Dyskusja 

Pisanie poszczególnych 
części pracy dyplomowej 
Czynny udział w dyskusji 
seminaryjnej 

Sprawdzone części pracy 
magisterskiej 
 

K_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem 
Dyskusja 

Pisanie poszczególnych 
części pracy dyplomowej 
Czynny udział w dyskusji 
seminaryjnej 

Sprawdzone części pracy 
magisterskiej 

 

 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
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Warunki zaliczenia:  

I semestr: przygotowanie koncepcji pracy, opracowanie podstawowych pojęć dla wybranego 

zagadnienia, opracowanie wstępnego planu, w szczególności pierwszego rozdziału; oddanie 

pierwszego paragrafu pierwszego rozdziału pracy 

II semestr: zebranie literatury przedmiotu, przygotowanie i oddanie kolejnych części I rozdziału pracy 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

120 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Literatura przedmiotu - według wyboru tematu pracy magisterskiej 
Podręczniki metodologiczne dotyczące badań socjologicznych (stosownie do metod wybranych 
przez studenta) oraz podręczniki metodyczne wspomagające przygotowanie pracy magisterskiej; 
np.:  Frankfurt-Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.  
Nowak S., Metodologia nauk społecznych, Warszawa 1985.  
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa  
Lofland J. i inni, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach 
jakościowych, Warszawa 2009.  
Seweryniak H., Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000.  
Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, 
Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

Literatura poszerzająca wiedzę z zakresu tematyki pracy magisterskiej, stosownie do 
zainteresowań studenta oraz z zakresu tematyki seminarium 
Szymczak W., Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje, modele, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013. 

 

 


