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Nazwa kierunku studiów: SOCJOLOGIA
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Symbole
kierunkowe
efektów
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SO_W05
SO_W06

profil kształcenia: praktyczny

Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA
zna elementarną terminologię używaną w socjologii,
zna miejsce socjologii w systemie nauk społecznych i
humanistycznych, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych
zna pojęcia z zakresu nauk pokrewnych wobec socjologii
ma podstawową wiedzę na temat struktur społecznych i instytucji
życia społecznego oraz o zachodzących pomiędzy nimi relacjach w
skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
zna elementarną terminologię w zakresie mikrostruktur,
mezzostruktur i makrostruktur społecznych
zna typy i rodzaje grup społecznych oraz ich funkcjonowanie w
różnych społeczeństwach i środowiskach
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zna podstawowe subdyscypliny socjologii oraz rozumie jej związki z
innymi naukami, humanistycznymi i społecznymi
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ma uporządkowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych,
prawidłowościach nimi rządzących oraz ich historycznych
przeobrażeniach
zna główne teorie z zakresu komunikowania społecznego oraz ma
wiedzę na temat znaczenia komunikacji w społecznym tworzeniu
rzeczywistości
zna najważniejsze koncepcje dotyczące rozwoju i funkcjonowania
jednostki/człowieka, w tym jego funkcjonowania w różnych
strukturach społecznych i kulturowych
Ma podstawową wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, w
szczególności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
międzykulturowej, politycznej, medialnej i biznesowej
zna najważniejsze metody i techniki badań socjologicznych,
zarówno ilościowe, jak i jakościowe; zna kolejne elementy i etapy
procesu badawczego w naukach społecznych, wie jak projektować,
prowadzić badania empiryczne i analizować jego wyniki
posiada podstawową wiedzę na temat norm, moralności, etyki oraz
o społecznym i kulturowym kontekście ich funkcjonowania,
zna źródła różnych porządków normatywnych
zna podstawowe teorie rozwoju społecznego i koncepcje zmiany
społecznej, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym
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ma wiedzę z zakresu zagadnień wpisujących się w zakres socjologii
organizacji, w szczególności związanych z procesami zarządzania
zasobami ludzkimi
ma wiedzę na temat najważniejszych zmian i procesów
społecznych zachodzących w Polsce i na świecie
zna najważniejsze idee i teorie społeczne, zarówno w wymiarze
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historycznym, jak i współczesnym.
posiada wiedzę na temat przemian instytucji społecznych oraz
wpływie głównych idei (społecznych, humanistycznych,
ekonomicznych, prawnych, politycznych) na życie społeczne
zna podstawy prawoznawstwa oraz ma elementarną wiedzę na
temat najważniejszych przepisów prawnych oraz ich interpretacji w
zakresie ochrony praw autorskich i własności przemysłowej
ma podstawową wiedzę o mechanizmach rynkowych i rozwoju
indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu
nauk społecznych użytecznych dla potrzeb różnych gałęzi
gospodarki opartej na wiedzy.
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe,
gospodarcze wykorzystując do tego podstawowe pojęcia i
koncepcje socjologiczne
potrafi pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i
zjawisk społecznych, kulturowych, politycznych, gospodarczych w
zakresie subdyscyplin socjologii
potrafi właściwie analizować przyczyny konkretnych procesów i
zjawisk społecznych za pomocą pojęć i narzędzi analitycznych z
zakresu socjologii
potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z
wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi ilościowych
stosowanych w socjologii
rozwiązuje konkretne zadania z zakresu socjologii, prawidłowo
posługując się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami
i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi)
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potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w swojej
działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, umie
przewidzieć skutki konkretnych przedsięwzięć
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analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów
społecznych, proponuje w tym zakresie odpowiednie
rozstrzygnięcia zgodne z perspektywą socjologiczną
potrafi właściwie analizować zjawiska i procesy komunikacyjne w
obszarze komunikacji interpersonalnej, międzykulturowej,
medialnej, biznesowej i politycznej.
potrafi właściwie analizować i interpretować zjawiska zachodzące w
organizacji, w szczególności w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi
potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne z
wykorzystaniem aparatu pojęciowego i badawczego nauk
społecznych
posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku
polskim (i w języku obcym) z zakresu socjologii, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku
polskim (i w języku obcym) z zakresu socjologii, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; posługuje
się słownictwem specjalistycznym z zakresu socjologii i nauk
pokrewnych
potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi
wspierającymi analizę i interpretację danych oraz procesy

S1P_U07

SO_U08

SO_U09

SO_U10

SO_U11

SO_U12

SO_U13

SO_U14

S1P_U07
S1P_U03
S1P_U07
S1P_U03
S1P_U08
S1P_U03
S1P_U09
S1P_U11
S1P_U10
S1P_U11
S1P_U09
S1P_U10
S1P_U11

2

SO_U15
SO_U15

SO_U16

SO_K01

SO_K02

zachodzące w obrębie struktur organizacyjnych
posiada umiejętności z zakresu wybranych form aktywności
fizycznej, rekreacji i sportu
Potrafi rozwiązywać dylematy etyczne pojawiające się w trakcie
pracy, a będące wynikiem sprzeczności interesów i praw
podmiotów będących tematem badań. Potrafi zastosować
wypracowane rozwiązania w praktyce badawczej wpisując je w
założenia metodologiczne swoich działań.
posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług
związanych z pracą socjalną
KOMPETENCJE
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, zdaje sobie
sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się zawodowego i
rozwoju osobistego
jest przygotowany do pracy w grupie, ma zdolności w zakresie
komunikacji interpersonalnej, które pozwalają mu włączać się w
prace w zespole oraz inicjować przedsięwzięcia grupowe
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potrafi ustalać cele, planować zadania do wykonania oraz
zarządzać czasem własnym i zespołowym, potrafi ocenić
kompetencje osób w grupie i na tej podstawie dokonać podziału
zadań
rozumie dylematy związane z pracą socjologa, w tym dylematy
etyczne i potrafi je prawidłowo zdiagnozować i rozstrzygać
potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów (politycznych,
gospodarczych i obywatelskich) - zna ich aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne
dokonuje
samooceny
własnych
kompetencji,
doskonali
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
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podejmuje wyzwania zawodowe, wykazuje się inicjatywą w
realizacji zadań zespołowych
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posiada potrzebę dostosowania się do zmieniających się
społecznych oraz cywilizacyjnych warunków życia. Dostrzega
znaczenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Rozumie, że możne
sprostać zmianom jedynie poprzez stałe poszerzanie posiadanej
wiedzy. Jest kreatywny, odpowiedzialny i samodzielny.
Dostrzega i potrafi rozwiązywać problemy oraz sprzeczności o
charakterze normatywnym i organizacyjnym, które pojawiają się na
różnych etapach realizowanych przez niego projektów. Potrafi
dyskutować, przejawia postawę analityczną i krytyczną wobec
otaczającej go rzeczywistości. Jest obiektywny.
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Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
SO - kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku socjologia,
W - (po podkreśleniu) kategoria wiedzy,
U - (po podkreśleniu) kategoria umiejętności,
K - (po podkreśleniu) kategoria kompetencji społecznych,
S - efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla studiów I stopnia.
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