
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Współczesne problemy socjologii 

Nazwa w języku angielskim:   Contemporary problems of sociology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
Ogólnowydziałowy z 
obszaru nauk społecznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  
Studia pierwszego 
stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: 
dr hab. Adam Bobryk, prof. 
uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Adam Bobryk, prof. 
uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Koncepcje dotyczące relacji jednostki i 
społeczeństwa oraz jego instytucji w 
zmieniających się uwarunkowaniach 
społecznych. Cele:  diagnoza 
socjologiczna, prognoza socjologiczna. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu 
kierunko
wego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych, rozumie 
specyficzny charakter tego obszaru wiedzy odróżniający go od innych nauk.  

S1A_W01 
 

W_02 

Posiada wiadomości o zróżnicowaniu instytucji społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych. Ma 
wiedzę dotyczącą funkcjonowania struktur społecznych. Znane mu są procesy 
zmian struktur oraz instytucji, dotyczy to zarówno przyczyn, jak też przebiegu i 
konsekwencji. 

S1A_W02 
S1A_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student potrafi właściwie interpretować zjawiska społeczne. S1A_U01 

U_02 
Analizuje przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów społecznych zarówno 
kulturowych, politycznych prawnych, jak i gospodarczych. 

S1A_U03 
S1A_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student ma świadomość  potrzeby systematycznego pogłębiania wiedzy oraz 
potrafi współdziałać w grupie i przyjmować różne role. 

S1A_K01 
S1A_K02 
S1A_K06 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 godzin 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Treści kształcenia podbudowane elementami wiedzy z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w życiu 
społecznym. 

Treści modułu kształcenia: 

Obszar zainteresowań i funkcje socjologii, koncepcje dotyczące relacji jednostki i społeczeństwa oraz jego 

instytucji, funkcje: teoretyczna, praktyczna, prognostyczna, socjotechniczna. 

Socjologia wiedzy, ujęcie funkcjonalistów i teoretyków konfliktu. 

Wiedza, potoczna, naukowa, paranauka, pseudonauka. 

Interakcje jako przedmiot zainteresowania socjologii, formy interakcji, społeczeństwo w perspektywie 

interakcji 

Zaufanie i nieufność, rodzaje, skutki społeczne 

Sfera publiczna, wymiana wiedzy oraz poglądów dotyczących spraw publicznych. 

Sfera prywatna, znaczenie ochrony życia prywatnego, zagrożenia dla prywatności. 

Opinia społeczna, twórcy opinii, sankcje, badanie opinii. 

Socjotechnika, zastosowanie wiedzy w celu zamierzonego przekształcania rzeczywistości. 

Debata publiczna, czynniki sytuacyjne, strategie konwersacyjne, cel debaty. 

Środki społecznego przekazu, funkcje mediów, oddziaływanie mediów. 

Ład społeczny, typologia wg. Stanisława Ossowskiego. 

Zmiana społeczna, zmiana struktury, funkcji, granic systemu. 

Konflikt społeczny, rodzaje i formy. 

Zachowania zbiorowe, podstawowe cechy zachowań zbiorowych, psychologia tłumu. 

Społeczeństwo obywatelskie, zdolność do samoorganizacji oraz osiągania celów. 

Wielość form życia narodowego, koncepcje narodu, ideologie narodowe. 

Mniejszości, narodowe, etniczne, językowe. 

Migracje, formy i przyczyny. 

Kryzys migracyjny, przyczyny i skutki. 

Relatywizm kulturowy, jako element światopoglądu, jako relatywizm wartości. 

Kapitał społeczny, czynniki determinujące kształtowanie kapitału społecznego, wpływ kapitału społecznego na 

procesy gospodarcze i społeczne. 

Marginalizacja, przyczyny marginalizacji, skutki marginalizacji. 



Wykluczenie, wykluczenie ekonomiczne, wykluczenie społeczne. 

Patologie społeczne, przyczyny, rodzaje. 

Subkultury, przyczyny powstawania, rodzaje. 

Globalizacja, społeczny aspekt, negatywne zjawiska. 

Cywilizacja konsumpcyjna, masowa konsumpcja, konsumpcja a poczucie bezpieczeństwa. 

Jednostka w społeczeństwie ryzyka, ryzyko i zachowania ryzykowane. 

Religia we współczesnym świecie, główne nurty, znaczenie społeczne. 

 

Literatura podstawowa: 

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012. 

A. Giddens, P. W. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, Warszawa 2014. 

Krótkie wykłady z socjologii: kategorie, problemy, subdyscypliny, T. II, red. A. Firkowska-Mankiewicz, T. 
Kanasz, E. Tarkowska, Warszawa 2013. 

 

Literatura dodatkowa: 

Ch. Hadnagy, Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami, Gliwice 2017. 
M. Świątkiewicz-Mośny, Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji, Kraków 2015. 
Zachowania ryzykowne, red. G. E. Kwiatkowska, I. Siudema, Lublin 2012. 
P. Mikiewicz, Kapitał społeczny i edukacja, Warszawa 2014. 
K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Warszawa 2012. 
A. Niesporek, Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości, 
Katowice 2007. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Metoda wykładu konwersacyjnego, ukierunkowane dyskusje po przedstawieniu obszaru problemowego. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wiedza: 

W_01 weryfikacja efektu w formie bieżącej oceny udziału w dyskusji, napisanie eseju. 

W_02 weryfikacja efektu poprzez przedstawienie istotnych kwestii merytorycznych podczas egzaminu 

pisemnego. 

Umiejętności: 

U_01 bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych przez studentów w trakcie zajęć, 

dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów. 

U_02 weryfikacja wypowiedzi pod kątem zachowania formy i treści zaproponowanych przez wykładowcę oraz 



doboru tematu szczegółowego w ramach omawianej problematyki.  

Kompetencje społeczne: 

K_01 prognozowanie działań w zakresie życia społecznego i jego analiza, również w aspekcie komunikacyjnym, 
oraz monitorowanie przez studentów najnowszych danych oraz opracowań z zakresu poruszanej 
problematyki. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Metody oceniania: 

Dyskusje w oparciu o fachową literaturę.  

Umiejętność wieloaspektowego przedstawienia wskazanego obszaru problemowego. 

Egzamin w formie pisemnej. 

 

Kryteria oceniania: 

Studenci uzyskują ocenę na podstawie egzaminu pisemnego. Brana jest również pod uwagę praca w ciągu 

całego semestru: aktywność w trakcie zajęć, obecności (jako wymóg), napisanie eseju (jako element 

dopuszczający do egzaminu), zapoznanie się z zalecaną literaturą. 

Pod uwagę przy końcowej ocenie brane są następujące elementy: 

 egzamin pisemny – maksymalnie 8,5 pkt; 

 szczególna aktywność na zajęciach, charakteryzująca się zrozumieniem poruszanej problematyki – 
maksymalnie 1 pkt. 
Obowiązuje następująca skala ocen: 

0 – 3,5 pkt. – ocena ndst. 
4,0– 4,5 pkt.  – ocena dst 
5,0 – 5,5 pkt. - ocena dst + 
6,0 – 6,5 pkt. – ocena db 
7,0 – 7,5 pkt.  – ocena  db + 
Od 8,0 – ocena bdb 
Spełnienie wszystkich warunków pozwala na uzyskanie pozytywnej oceny. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne: 

30 godzin – udział w wykładach; 

4,5 godziny napisanie eseju; 

0,5 godziny – bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas 

konsultacji; 

10 godzin – przygotowanie do udziału w dyskusji podczas zajęć, 

przestudiowanie zadanej literatury; 

30 godzin przygotowanie i udział w egzaminie. 

Razem: 75 godzin – 3 ECTS. 

 


