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 Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zaawansowane techniki komputerowej 
analizy danych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Advanced Techniques of Computer Data Analysis  

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 Krzysztof Jurek 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   

4 

konwersatorium   
ćwiczenia   

laboratorium   
warsztaty 30 II 
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia 
dyplomowa 

  

translatorium   
wizyta studyjna   

 

Wymagania 
wstępne 

Znajomość podstawowych metod analizy statystycznej z 

zastosowaniem oprogramowania IBM SPSS Statistics 

 

 Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zdobycie umiejętności wykorzystania zaawansowanych metod statystycznych w praktyce 



socjologicznej 

Zdobycie umiejętności pogłębionej interpretacji danych statystycznych i ich prezentacji w 
postaci raportu 

 

 Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Student zna metody i techniki ilościowe stosowane w 

badaniach społecznych 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Student potrafi przeprowadzić analizę danych 

pochodzących z badań ilościowych oraz zaprezentować 
wyniki analizy w postaci pisemnej (raport z badań) 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Student przestrzega standardów prowadzenia badań 

naukowych oraz zasad dobrej praktyki naukowej 
K_K05 

 

 Opis przedmiotu/ treści programowe 

1) Porównanie dwóch i więcej grup – testy parametryczne i nieparametryczne 
2) Regresja liniowa 
3) Regresja logistyczna 
4) Analiza dyskryminacyjna 
5) Analiza czynnikowa 
6) Analiza korespondencji 
7) Analiza rzetelności 

 

 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 Obserwacja Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Ćwiczenia praktyczne  Kolokwium Karta oceny pracy 

zaliczeniowej 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Karta zaliczeniowa 



 

 Kryteria oceny, wagi 

Oceny wiedzy i umiejętności dokonuje się na podstawie pisemnego kolokwium (80% oceny 

kończowej). Dodatkowo każdy student jest oceniany na podstawie indywidualnej karty 

zaliczeniowej (ocena obecności oraz zaangażowania/aktywności) (20% oceny końcowej). 

 Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

20 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 

 

 Literatura 

Literatura podstawowa 
1. G. A. Ferguson, Y. Takane (2003). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, 
Warszawa: PWN  
2. P. Francuz, R. Mackiewicz (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po 
metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL 
3. J.A. Moczko, G. H. Bręborowicz, R. Tadeusiewicz (1998), Statystyka w badaniach 
medycznych. Warszawa: PWN 
4. M. Sobczyk (2000), Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykładu, zadania, Warszawa: 
Wyd. UMCS  
5. G. Wieczorkowska, P. Kochański, M. Eljaszuk (2004). Statystyka. Wprowadzenie do analizy 
danych sondażowych i eksperymentalnych, Warszawa: Scholar. 
6. R. Szwed (2008). Metody statystyczne w naukach społecznych, Lublin: Wyd. KUL 
7. G. Lissowski, J. Haman, M. Jasiński (2011), P{odstawy statystyki dla socjologów (tom 2), 
Wydawnictwo SCHOLAR 
Literatura uzupełniająca 
1. K. Jurek (2014). Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics - skrypt, Lublin.  

 

 


