
 

Załącznik 2.11 

 

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów 

kierunek studiów: socjologia 
dyscyplina wiodąca: nauki socjologiczne 

profil kształcenia: praktyczny 

poziom kształcenia: studia stacjonarne 

numer uchwały Senatu US 60/2021/2022 
 

Lp. Zajęcia Kierunkowe efekty uczenia się Treści programowe 

1. Historia 

socjologii 

polskiej 

Wiedza (symbol kierunkowych 

efektów kształcenia) 

 

KW_01  

KW_02  

Myśl oświeceniowa 

Ludwik Gumplowicz 

Edward Abramowski 

Ludwik Krzywicki  

Stefan Czarnowski  

Józef Chałasiński  

Florian Znaniecki 

Antonina Kłoskowska 

Stanisław Ossowski 

Maria Ossowska  

Zygmunt Bauman 

Socjologia polska w okresie PRL 

Przyszłość socjologii polskiej 

 

Umiejętności (symbol 

kierunkowych efektów 

kształcenia) 

 

KU_01  

KU_02  

Kompetencje (symbol 

kierunkowych efektów 

kształcenia) 

 

KK_01 

2. Polityka 

społeczna 

 

 

Wiedza  
 

KW_04  

KW_13  

Podstawowe pojęcia z zakresu 

polityki społecznej (definicja, cele, 

problemy, wskaźniki, zasady, 

wartości) 

Geneza polityki społecznej w Polsce 

i na świecie 

Uwarunkowania demograficzne, 

prawne, ekonomiczne polityki 

społecznej 

Modele polityki społecznej 

Podmioty polityki społecznej 

Instrumenty polityki społecznej 

Zabezpieczenie i ubezpieczenie 

społeczne 

Wybrane problemy polityki 

społecznej (pomoc społeczna, 

mieszkalnictwo, polityki 

prorodzinne) 

Wyzwania polityki społecznej  

 

 

 

Umiejętności  
 

KU_01  

KU_03  

Kompetencje  
 

KK_01  

3. Warsztat 

technik 

jakościowych 

Wiedza 
 

KW_08  

KW_09  

Projektowanie badania 

jakościowego: problemy badawcze, 

dobór próby, kwestionariusze 

rekrutacyjne 



 

Umiejętności  
 

KU_04  

KU_05  

Wywiad grupowy – projektowanie, 

moderowanie, opracowanie 

wyników 

Wywiad indywidualny – 

projektowanie, moderowanie, 

opracowanie wyników 

Socjologia wizualna 

Teoria ugruntowana 

Programy wspierające prowadzenie 

badań jakościowych 

 

Kompetencje  
 

KK_08  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztat 

technik 

ilościowych 

 

Wiedza 
 

KW_08  

KW_09  

Projektowanie badania ilościowego: 

problemy badawcze, dobór próby, 

wskaźniki, kwestionariusze 

Wywiad indywidualny – 

projektowanie, prowadzenie, 

opracowanie wyników 

Analiza danych ilościowych  

Programy wspierające prowadzenie 

badań ilościowych  

 

Umiejętności  
 

KU_04  

KU_05  

Kompetencje  
 

KK_08  

 

5.  

 

 

 

 

Wykład 

monograficzny 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza 

KW_01 

 

Treści wykładu monograficznego są 

formułowane przez Osoby 

prowadzące zajęcia w formie dwóch 

propozycji wykładów 

monograficznych do wyboru.  

Oferta dydaktyczna jest 

prezentowana Studentom w trakcie 

semestru poprzedzającego semestr, 

w którym wykład będzie 

realizowany. Autorskie treści 

programowe, poświęcone 

wybranym zagadnieniom są 

przygotowywane indywidualnie 

przez specjalistów z zakresu 

realizowanych modułów do wyboru 

 

 

Umiejętności 

KU_03  

Kompetencje 

KK_03  



 

6. Socjologia 

zdrowia z 

promocją 

zdrowia 

 

 

 

 

Wiedza 

KW_03 

KW_07 

 

Socjologia zdrowia, socjologia 

medycyny, socjologia choroby. 

Status subdyscypliny. 

Społeczne i kulturowe 

uwarunkowania zdrowia i choroby. 

Zdrowie jako wartość ważna w 

życiu.  

Zróżnicowania społeczne i 

nierówności społeczne w zdrowiu. 

Społeczna natura zdrowia: 

zachowania prozdrowotne, 

antyzdrowotne. Style życia. 

Żywienie dzieci a zdrowie. 

Karmienie piersią vs. karmienie 

sztuczne. 

Rola chorego. Choroba jako 

przeżycie. 

Medykalizacja społeczeństwa. 

Medykalizacja porodu. 

Relacje lekarz – pacjent. Błąd 

jatrogenny. 

Śmierć jako problem społeczny i 

medyczny  

Umiejętności 

KU_02  

Kompetencje 

KK_02  

7. Statystyka 

 

 

Wiedza  
K_W08 

K_W09 

 

1. Przedmiot i metody badań 

statystycznych. Podstawowe pojęcia 

statystyczne. Zmienne dyskretne i 

ciągłe. Rodzaje badań 

statystycznych Organizacja badań 

statystycznych. Opracowanie i 

prezentacja materiału 

statystycznego. Formy prezentacji 

danych statystycznych. Szeregi 

statystyczne. Tablice statystyczne.  

2. Miary tendencji centralnej. Miary 

przeciętne klasyczne: średnia 

arytmetyczna, średnia harmoniczna, 

średnia geometryczna. Miary 

przeciętne pozycyjne: dominanta, 

mediana oraz kwartyle.  

3. Miary zmienności. Miary 

zmienności: odchylenie przeciętne, 

Umiejętności  
K_U04 

K_U10 

 



 

Kompetencje 
 

K_K01 

K_K02 

K_K04 

K_K08 

 

wariancja i odchylenie standardowe, 

odchylenie ćwiartkowe i 

współczynniki zmienności, 

momenty zwykłe i centralne, 

standaryzacja zmiennych.  

4. Miary asymetrii i koncentracji. 

Współczynniki i wskaźniki 

asymetrii. Krzywa Lorenza i 

współczynniki koncentracji. 

Kurtoza i eksces.  

5. Dwuwymiarowy rozkład 

empiryczny. Budowa tablicy 

korelacyjnej. Rozkłady brzegowe i 

warunkowe (grupowe) oraz 

parametry ich rozkładów.  

6. Metody badania współzależności 

w dwuwymiarowym rozkładzie 

empirycznym – miary oparte na chi-

kwadrat, stosunek korelacyjny 

Pearsona, współczynnik korelacji 

liniowej Pearsona.  

7. Miary dynamiki. Przyrosty 

absolutne (jednopodstawowe, 

łańcuchowe), względne 

(jednopodstawowe, łańcuchowe). 

Indeksy indywidualne 

(jednopodstawowe, łańcuchowe), 

agregatowe  

8. Wprowadzenie do analizy 

szeregów czasowych. Składniki 

szeregów czasowych: trend, 

wahania okresowe i koniunkturalne, 

składnik losowy. 

 Pracownia 

analiz 

statystycznych 

 

Wiedza  
K_W08 

K_W09 

 

1. Miary tendencji centralnej. Miary 

przeciętne klasyczne: średnia 

arytmetyczna, średnia harmoniczna, 

średnia geometryczna. Miary 

przeciętne pozycyjne: dominanta, 

mediana oraz kwartyle.  

2. Miary zmienności. Miary 

zmienności: odchylenie przeciętne, 

wariancja i odchylenie standardowe, 

odchylenie ćwiartkowe i 

współczynniki zmienności, 

Umiejętności  

 

K_U04 

K_U10 

K_U11 

 



 

Kompetencje  
 

K_K01 

K_K02  

K_K04 

K_K08 

 

momenty zwykłe i centralne, 

standaryzacja zmiennych.  

3. Miary asymetrii i koncentracji. 

Współczynniki i wskaźniki 

asymetrii.  

4. Dwuwymiarowy rozkład 

empiryczny. Rozkłady brzegowe i 

warunkowe (grupowe) oraz 

parametry ich rozkładów.  

5. Metody badania współzależności 

w dwuwymiarowym rozkładzie 

empirycznym – miary oparte na chi-

kwadrat, stosunek korelacyjny 

Pearsona, współczynnik korelacji 

liniowej Pearsona.  

6. Miary dynamiki. Przyrosty 

absolutne (jednopodstawowe, 

łańcuchowe), względne 

(jednopodstawowe, łańcuchowe). 

Indeksy indywidualne 

(jednopodstawowe, łańcuchowe), 

agregatowe  

7. Składniki szeregów czasowych: 

trend, wahania okresowe i 

koniunkturalne, składnik losowy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


