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Fakultet w języku obcym
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Socjologia

Specjalność
E-gospodarka

Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny

Poziom kształcenia
Studia magisterskie II stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2021/2022

Kod przedmiotu
HSOCEGS.II8PJO.1583860565.21

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty obieralne w języku obcym

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Koordynator
przedmiotu

Anna Małecka

Prowadzący zajęcia Anna Małecka

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami społecznymi, politycznymi, kulturowymi
i technologicznymi analizowanymi w perspektywie humanistycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student posiada wiedzę o współczesnych zjawiskach
społecznych.

SOC2A_W04,
SOC2A_W07,
SOC2A_W14

Aktywność na zajęciach,
Esej

W2 Student rozumie współczesne trendy w polityce.
SOC2A_W04,
SOC2A_W05,
SOC2A_W06

Aktywność na zajęciach,
Esej

W3 Student posiada orientację we współczesnych
zjawiskach w obszarze kultury.

SOC2A_W04,
SOC2A_W08

Aktywność na zajęciach,
Esej

W4 Student rozumie znaczenie technologii w perspektywie
humanistyczno-społecznej.

SOC2A_W11,
SOC2A_W12,
SOC2A_W13

Aktywność na zajęciach,
Esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi analizować procesy społeczne,
polityczne i kulturowe.

SOC2A_U01, SOC2A_U02,
SOC2A_U03

Aktywność na zajęciach,
Esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do poszukiwania rozwiązań
problemów w kooperacji z zespołem. SOC2A_K03 Aktywność na zajęciach

K2 Student jest przygotowany do angażowania się
w życie społeczne. SOC2A_K05 Aktywność na zajęciach

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Społeczeństwo, polityka, kultura i technologia w perspektywie humanistycznej

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Przygotowanie do zajęć 20

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 20

Dodatkowe godziny kontaktowe 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



3 / 4

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Społeczeństwo, polityka, kultura i technologia w
perspektywie humanistycznej.

W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2 Wykład

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Wykład tablicowy, Prezentacja multimedialna, Dyskusja, Zdalne kształcenie, Praca grupowa

Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład Aktywność na zajęciach, Esej
Aktywna obecność na wykładach,
studiowanie zalecanej literatury i
wykonywanie zadań cząstkowych,
napisanie eseju.

Dodatkowy opis

Student wybiera 1 przedmiot z oferty Wydziału lub z UBPO.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

Zaliczenia poprawkowe wymagają spełnienia warunków jak wyżej.

Sposób obliczania oceny końcowej

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, oceny cząstkowe - 40% Esej - 60%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

W przypadku zaległości student otrzyma dodatkowe materiały do zaliczenia.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Obecność obowiązkowa.

Literatura
Obowiązkowa

Piotr Sztompka, Society in Action: The Theory of Social Becoming, The University of Chicago Press, Chicago 1991.1.

Dodatkowa

Anthony Giddens, Modernity and Self-identity, Stanford University Press 1991.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

SOC2A_K03 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych.

SOC2A_K05 Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i
globalne działania społeczne oraz ma świadomość znaczenia myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

SOC2A_U01 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i
humanistycznych.

SOC2A_U02 Potrafi analizować i rozumie złożone zjawiska społeczne z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego,
politycznego i kulturowego.

SOC2A_U03 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz
umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.

SOC2A_W04 Zna złożone sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych.

SOC2A_W05 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi
zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania.

SOC2A_W06 Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi
oraz między ich elementami.

SOC2A_W07 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach
i procesach charakterystycznych dla grup społecznych.

SOC2A_W08 Zna zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w
społeczeństwie i kulturze.

SOC2A_W11 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne.

SOC2A_W12 Swobodnie porusza się w ramach nauk o mediach i potrafi je wykorzystać w różnych wymiarach życia
społecznego: potrafi prowadzić badania w tym zakresie, opracować je i przedstawić.

SOC2A_W13 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów.

SOC2A_W14
Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym,
politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz na poziomie zaawansowanym zna zasady tworzenia i
rozwoju różnych form przedsiębiorczości.


