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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Współczesne nurty ideowe i ideologie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Contemporary ideological currents and 
ideologies 

Kierunek studiów  Socjologia 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
dr Tomasz Peciakowski 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 

2 

konwersatorium 15 Semestr III 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

celem zajęć jest zdobycie wiedzy o toczących się debatach ideowych na świecie i umiejętności 
związanych z braniem udziału w dyskusji i formułowaniu własnych opinii  
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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 posiada wiedzę dotyczącą specyfiki współczesnych 
debat i sporów ideowych 

K_W03, K_W04 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi w oparciu o argumenty i posiadaną wiedzę 
zbudować własną wypowiedź – zarówno pisemną, jak i ustną 

K_U03 

U_02 Student potrafi brać udział w dyskusji, formułować wypowiedzi 
polemiczne, bronić własnego zdania 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotowy do samodzielnej pracy, formułowania 
własnych opinii i obrony własnego stanowiska w dyskusji 

K_K02 

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Treści programowe uzależnione są od aktualnie toczących się w przestrzeni publicznej debat i 
sporów ideowych. Z co roku uzupełnianej listy tematów, studenci wskazują te dla nich najciekawsze. 
2019: Wokół modelu rodziny; Zmierzch demokracji liberalnej; Potrzeba ekologii; Cyfrowa rewolucja; 
Kapitał a nierówności; Prawa zwierząt; Geopolityka (starcie USA-Chiny); Relacja państwo-Kościół; 
Polityka migracyjna Polski i Europy, Edukacja seksualna, Prawa człowieka. 

 
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 Dyskusja (wokół referatu 
bazowego) 

Referat, obserwacja Karta oceny aktywności, 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja (wokół referatu 
bazowego) 

Referat, obserwacja Karta oceny aktywności, 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_02 Dyskusja (wokół referatu 
bazowego) 

Obserwacja Karta oceny aktywności 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja (wokół referatu 
bazowego) 

Referat, obserwacja Karta oceny aktywności, 
Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
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Na zaliczenie zajęć składa się aktywność na zajęciach w różnych rolach: referenta (50%), koreferenta 

(30%), osoby biorącej udział w dalszej dyskusji (20%). 

 

I. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 

 

II. Literatura 

Literatura podstawowa 

 

B. Szlachta, L. M. Nijakowski, K. Dziubka, Idee i ideologie we współczesnym świecie, Warszawa : PWN, 2008. 
A. Heywood, Ideologie polityczne, Warszawa: PWN, 2008. 
Literatura uzupełniająca 

Literatura uzupełniająca zależy od tematów wybranych przez studentów. 

 

 

 


