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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Zastosowanie indywidualnych wywiadów 
pogłębionych w badaniach rynku i opinii 
publicznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The use of individual in-depth interviews in 
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 Polski 

 

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

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
1 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 15 II 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu badań z zastosowaniem 
IDI 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem warsztatów jest nauka praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu metodologii badań z 
wykorzystaniem wywiadów pogłębionych do konkretnej sytuacji badawczej z obszaru badań rynku 
i opinii publicznej 
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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 tematykę badań, w których można stosować 
indywidualny wywiad pogłębiony, rozumie funkcję badacza 
prowadzącego wywiad, zna zasady planowania i realizacji 
badań empirycznych z wykorzystaniem indywidualnego 
wywiadu pogłębionego 

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi zaproponować problem badawczy, 
zaplanować etapy badań z wykorzystaniem indywidualnego 
wywiadu pogłębionego, opracować scenariusz wywiadu, 
przeprowadzić go i dokonać wstępnej analizy uzyskanych 
danych 

K_U02 
K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student angażuje się we współdziałanie w grupie, jest otwarty 
na dialog 

K_K01 
K_K02 
K_K03 

K_02 Student odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych mu 
zadań, zna zasady etyczne obowiązujące w pracy badawczej 

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Tematyka oraz etapy badania z wykorzystaniem indywidualnego wywiadu pogłębionego 
2. Sposób i zasady przygotowania scenariusza wywiadu 
3. Zasady prowadzenia wywiadów, zadania i kompetencje prowadzącego 
4. Symulacja wywiadów i ich omówienie 
5. Ogólne zasady analizy wyników 

 

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 Analiza tekstu - 
wprowadzenie 
 

Kolokwium 
 
 

Protokół  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca zespołowa 
Symulacja indywidualnego 
wywiadu jakościowego 
Dyskusja poszczególnych 
etapów pracy studenta 

Obserwacja 
Każdorazowa ewaluacja 
umiejętności praktycznych, 
na kolejnych etapach 
realizacji IDI 

 
Karta ocen dla 
poszczególnych zadań 
realizowanych przez 
studentów  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca zespołowa 
Symulacja indywidualnego 
wywiadu jakościowego 

Obserwacja 
 

 
Karta ocen dla 
poszczególnych zadań 
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Dyskusja z ewaluacją 
poszczególnych etapów 
pracy studenta 

Ewaluacja wykonanych 
zadań w ramach dyskusji 
podczas zajęć 

realizowanych przez 
studentów 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie warsztatów składają się: 
Opracowanie projektu badań i scenariusza wywiadu – 25% (25 punktów) 
Przeprowadzenie wywiadu – 30% (30 punktów) 
Udział w dyskusjach podczas zajęć – 20% (20 punktów) 
Kolokwium – 25% (25 punktów) 
 
Warunki uzyskania ocen: 
Ocena niedostateczna: uzyskanie mniej niż 60% z sumarycznie ujętych zadań w ramach 

warsztatów 
Ocena dostateczna: sumaryczne zaliczenie poszczególnych elementów minimum 60% 
Ocena dostateczna plus: sumaryczne zaliczenie poszczególnych elementów minimum 65% 
Ocena dobra: sumaryczne zaliczenie poszczególnych elementów minimum 70 % 
Ocena dobra plus: sumaryczne zaliczenie poszczególnych elementów minimum 80% 
Ocena bardzo dobra: sumaryczne zaliczenie poszczególnych elementów na minimum 90% 

 

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

25 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, PWN, 
Warszawa 2018 
Nicińska M. Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza 
porównawcza. ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody. Nr 9/2001. 
Szymczak W., Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje, modele, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, rozdział metodologiczny. 

Literatura uzupełniająca 

Hammersley M. Atkinson P. Metody badań terenowych. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000. 
Konecki K. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, W–wa: 2000.  
Miles M.B., Huberman A.M. Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok 2000. 

 

 


