
 
 

 

PROGRAM STUDIÓW 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA: 

Nazwa kierunku studiów Socjologia 
Socjologia (ang-pol)  
Sociology 

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia Ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Magister 

Forma lub formy studiów Studia stacjonarne oraz niestacjonarne 

Liczba semestrów konieczna do ukończenia studiów 4 semestry 

Liczba ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 ECTS 

Liczba godzin zajęć w programie studiów (łączna liczba 
godzin może się zmieniać w zależności od obranej 
ścieżki kształcenia) 

1537/3000 – studia stacjonarne 
952/3000 – studia niestacjonarne 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia 2020/2021 
 

I. EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

 

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikację pełną na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Efekty uczenia się odnoszą się w całości do dyscypliny Nauki socjologiczne (dziedzina nauk 

społecznych). 

 
WIEDZA 

SOC2_W01 zna i rozumie w pogłębionym stopniu kluczowe zjawiska, struktury i procesy 
społeczne, zachodzące między nimi zależności, ich uwarunkowania i 
organizujące je reguły, składające się na zaawansowaną wiedzę ogólną z 
zakresu nauk socjologicznych 

SOC2_W02 zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, zjawiska i zagadnienia 
z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej, uporządkowanej i 
podbudowanej teoretycznie,  właściwej dla subdyscyplin socjologii oraz 
pokrewnych dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych i 
humanistycznych 

SOC2_W03 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowane metody, techniki i 
narzędzia badawcze stosowane w naukach socjologicznych i 
wykorzystywane w badaniach społecznych 

SOC2_W04 zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowane teorie socjologiczne 
wyjaśniające zjawiska, struktury i procesy społeczne oraz ich wzajemne 
zależności, porządkujące i podbudowujące ogólną i szczegółową wiedzę z 
zakresu nauk socjologicznych i pokrewnych dyscyplin naukowych z dziedziny 
nauk społecznych i humanistycznych 



 
 

 

SOC2_W05 zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe nauk 
socjologicznych oraz zmian w zakresie identyfikowanych przez nie zjawisk, 
struktur i procesów społecznych 

SOC2_W06 zna i rozumie  w pogłębionym stopniu główne zjawiska, procesy i problemy 
charakterystyczne dla współczesnych cywilizacji, w ujęciu zaawansowanej 
wiedzy socjologicznej oraz w perspektywie kategorii analitycznych 
pokrewnych dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych i 
humanistycznych 

SOC2_W07 zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 
działalności zawodowej socjologa, w szczególności w zakresie realizacji 
projektów, prowadzenia badań oraz upowszechniania wyników 

SOC2_W08 zna i rozumie zasady z zakresu prawa autorskiego, ochrony własności 
intelektualnej i przemysłowej 

SOC2_W09 zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

SOC2_U01 potrafi twórczo wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu nauk 
socjologicznych (oraz pokrewnych dyscyplin naukowych społecznych i 
humanistycznych)  w celu diagnozowania typowych i nietypowych 
problemów społecznych, proponować sposoby ich rozwiązania i działać na 
ich rzecz 

SOC2_U02 potrafi korzystać z  literatury z zakresu nauk socjologicznych, dobierać 
odpowiednie dane, dokonywać ich krytycznej oceny, analizy,  syntezy, 
twórczej interpretacji i prezentacji informacji stosownie do postawionych 
celów poznawczych 

SOC2_U03 potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody i techniki, w tym 
zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne  wykorzystywane w 
badaniach społecznych  oraz w razie potrzeby konstruować narzędzia 
badawcze, stosownie do postawionych celów badawczych 

SOC2_U04 potrafi formułować pytania badawcze pozwalające pogłębić wiedzę o 
złożonych zjawiskach społecznych oraz formułować i testować hipotezy 
wyjaśniające podstawowe zjawiska społeczne 

SOC2_U05 potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców  na tematy 
właściwe dla nauk socjologicznych 

SOC2_U06 potrafi prowadzić debatę na tematy związane z obszarem nauk 
socjologicznych oraz krytycznie odnosić się do wypowiedzi rozmówców 

SOC2_U07 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią 
właściwą dla nauk socjologicznych 



 
 

 

SOC2_U08 potrafi kierować i organizować prace zespołu 

SOC2_U09 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, 
planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać 
innych w tym zakresie 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SOC2_K01 jest gotów/gotowa do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i do odbieranych 
treści o tematyce socjologicznej i społecznej 

SOC2_K02 jest gotów/gotowa do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu nauk 
socjologicznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z 
różnych dziedzin życia społecznego oraz konsultowania możliwych 
rozwiązań z różnymi formami wiedzy eksperckiej 

SOC2_K03 jest gotów/gotowa do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 
organizowania działań zbiorowych na rzecz środowiska społecznego 

SOC2_K04 jest gotów/gotowa do wykorzystania pogłębionej wiedzy i umiejętności z 
zakresu nauk socjologicznych do inicjowania działań na rzecz interesu 
publicznego 

SOC2_K05 jest gotów/gotowa do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

SOC2_K06 jest gotów/gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych 
socjologia,  w szczególności do przestrzegania, egzekwowania i rozwijania 
zasad etyki zawodowej socjologa, z uwzględnieniem zmieniających się 
potrzeb społecznych 

SOC2_K07 jest gotów/gotowa do rozwijania dorobku zawodu socjologa oraz dbania o 
podtrzymanie i rozwój etosu zawodowego socjologów 

 

Legenda - symbol efektu kierunkowego tworzą:  

· skrót oznaczenia kierunku studiów i podkreślnik – oznaczenie kierunku studiów; 

· litera W, U lub K – kategoria, odpowiednio: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne;  

· numer porządkowy nadawany w ramach kategorii. 

Efekty uczenia się zostały oryginalnie przyjęte Uchwałą Senatu Collegium Civitas nr 367 z dnia 25 maja 

2020 r. w sprawie przyjęcia polskojęzycznych oraz anglojęzycznych programów i planów studiów 

pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych na lata akademickie 2020/2023. 

II. OPIS PROCESU PROWADZĄCEGO DO UZYSKANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

1. WSKAŹNIKI 



 
 

 

 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

łączna liczba punktów ECTS, jaką student 
uzyskuje w ramach zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

61 ECTS 38 ECTS 
 

łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi 
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych - w 
przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 
dziedzin innych niż odpowiednio nauki 
humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS 5 ECTS 

wymiar praktyk zawodowych oraz liczba 
punktów ECTS 

nie dotyczy nie dotyczy   

łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 
zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne 

21 ECTS 21 ECTS 

łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana 
zajęciom do wyboru [min 30%] 

56 ECTS (do liczb tych 
należy dodać 21 
punktów, jeśli wybór 
specjalności 
potraktujemy jako 
wybór konstelacji 
zajęć) 

56 ECTS (do liczb tych 
należy dodać 21 
punktów, jeśli wybór 
specjalności 
potraktujemy jako 
wybór konstelacji 
zajęć) 

Liczba godzin zajęć w programie studiów (łączna 
liczba godzin może się zmieniać w zależności od 
obranej ścieżki kształcenia) 

1537/3000 952/3000 

łączna liczba punktów ECTS uzyskiwana w 
ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość 

aktualnie - w związku z sytuacją epidemiczną -
wszystkie zajęcia realizowane są z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość | w odniesieniu do liczby godzin 
określonych w programie, liczba ta nie jest 
sprecyzowana: niektóre z zajęć do wyboru 
realizowane są z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość, natomiast nie 
można przewidzieć, czy student je wybierze 

liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego na 
studiach stacjonarnych 

nie dotyczy nie dotyczy 

 

 

2. ZAJĘCIA 



 
 

 

Program podstawowy1: „Socjologia” 

semestr 1 semestr 2 

zajęcia ECTS zajęcia ECTS 

Zaawansowane techniki badań 
jakościowych 

5 
Analiza i interpretacja danych 

jakościowych 
5 

Zaawansowane techniki badań 
ilościowych 

5 
Socjologia i społeczeństwa późnej 

nowoczesności 
5 

Zaawansowane teorie socjologiczne 
(klasyczne) 

3 
Zaawansowane teorie 

socjologiczne (współczesne) 
3 

Socjologia kultury 3 [fakultet] 5 

[fakultet] 5 [fakultet] 3 

[fakultet] 3 [fakultet] 3 

[fakultet] 3 [fakultet] 3 

[fakultet] 3 [fakultet] 3 

- - - - 

- - - - 

semestr 3 semestr 4 

zajęcia ECTS zajęcia ECTS 

proseminarium dyplomowe 3 seminarium dyplomowe 8 

[fakultet] 5 zajęcia dyplomowe 3 

[fakultet] 5 [fakultet] 5 

[fakultet] 5 [fakultet] 5 

[fakultet] 3 [fakultet] 3 

[fakultet] 3 [fakultet] 3 

[fakultet] 3 
[fakultet LUB fakultet 

obcojęzyczny LUB język obcy] 
3 

[fakultet LUB fakultet obcojęzyczny LUB 
język obcy] 

3 - - 

- - - - 

 

1. Uwaga: program jest dostępny dla studentów także w innych wariantach (zwanych 

„specjalnościami”); w odniesieniu do specjalności zmianie ulega: struktura przedmiotów 

specjalnościowych (kolor żółty) oraz przedmiotów specjalnościowych dedykowanych i 

profilujących (kolor zielony); część specjalności realizowana jest w innych wersjach 

językowych. 

 

Legenda: 

- zajęcia obowiązkowe kierunkowe – kolor czerwony; 

- zajęcia obowiązkowe specjalnościowe – kolor żółty; 

 
 



 
 

 

- zajęcia profilujące/dedykowane/fakultatywne – kolor zielony; 

- praktyki zawodowe, języki obce, wychowanie fizyczne – kolor fioletowy. 

3. OPIS SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Osiągnięcie efektów uczenia się weryfikowane jest w procesie zaliczania poszczególnych zajęć na 

podstawie zadań określonych w sylabusach zajęć. W sylabusach do zajęć określany jest nakład pracy 

studenta niezbędnego do zaliczenia przedmiotu. Odzwierciedleniem owego nakładu pracy są punkty 

ECTS przypisane każdemu przedmiotowi. Przyjmuje się, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 „godzinom 

lekcyjnym” (45 minut) pracy studenta. Wlicza się tu zarówno pracę wykonaną przez studenta na 

zajęciach, jak i pracę samodzielną studenta – poza zajęciami – związaną z koniecznością przygotowania 

się do zajęć, czytania literatury, wykonywania zadanych prac i projektów domowych, przygotowania 

się do egzaminu. 

Zastosowane są następujące metody weryfikacji efektów uczenia się przewidujące ocenę zdolności 

zastosowania wiedzy i umiejętności oraz ocenę kompetencji społecznych:         

 czytanie literatury do zajęć; 

 bieżący przegląd prasy oraz innych mediów („prasówka”); 

 wykonanie pracy projektowej; 

 przeprowadzenie pracy badawczej; 

 projektowanie narzędzia badawczego; 

 zbieranie danych; 

 analiza i interpretacja danych; 

 przygotowanie się do ćwiczeń komputerowych; 

 wykonywanie zadanych prac oraz zadań domowych; 

 praca w grupie poza zajęciami; 

 kolokwia śródsemestralne; 

 kolokwium końcowe; 

 pisemne prace zaliczeniowe śródsemestralne; 

 pisemna praca zaliczeniowa końcowa; 

 przygotowanie referatu / prezentacji; 

 raport pisemny z każdych zajęć; 

 egzamin końcowy. 

4. PRAKTYKI (ZAWODOWE) STUDENCKIE  

Nie dotyczy. 

5. PRACA DYPLOMOWA 

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub praktycznego, 

prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, 

poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

6. EGZAMIN DYPLOMOWY 



 
 

 

Egzamin dyplomowy jest egzaminem komisyjnym ustnym, przeprowadzanym w języku, w którym 

przygotowano pracę dyplomową. 


