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KARTA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu w języku polskim: 

SOCJOLOGIA Kod przedmiotu: 

WNT/ EDU-IP//01 Nazwa przedmiotu w języku angielskim: 

SOCIOLOGY 

Kierunek studiów: 

Energetyka 

Profil: 

praktyczny/dualne 

Poziom studiów: 

I stopnia 

Specjalność/specjalizacja: 

- 

Forma zaliczenia przedmiotu: 

zaliczenie 

Semestr studiów:  

1 

Nazwa modułu programu:  

moduł ogólny 

Język w jakim prowadzone są zajęcia: 

polski 

Tryb 

studiów  

Forma zajęć  Ogólna 

liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS: W Ćw. Konw. Lab. Proj. Sem. 
Zajęcia 

terenowe 
Lektorat 

Tryb 

stacjonarny 
15 - - - - - - - 15 

2 Tryb 

niestacjona

rny 

- - - - - - - -  

Jednostka realizująca przedmiot, wydział: 

Wydział Nauk Technicznych 

Odpowiedzialny za opracowanie karty przedmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, adres e-mail): 

dr Aleksander Wolski (wolskialek@interia.pl) 

CEL PRZEDMIOTU: 

C1. 
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami socjologicznymi oraz metodami analizy socjologicznej - 

celem umożliwienia i pogłębienia rozumienia społecznego wymiaru problemów współczesnej Polski  i świata. 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. 

2. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. 

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

ODNIESIENIE DO 

KIERUNKOWYCH 

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

EK1 
potrafi scharakteryzować  podstawowe pojęcia i wybrane typy grup i 

społeczności socjologiczne  
ZIP K_W02 

EK2 
potrafi określić aspekty socjologiczne wpływające na działalność 

człowieka w środowisku przemysłowym 
ZIP K_U01 

EK3 pogłębia rozumienie problemów społecznych ZIP KS_01 

EK4 rozumie społeczny wymiar problemów współczesnej Polski i świata ZIP KS_03 

EK5 
ma świadomość zalet negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów 

związanych z wykonywanym zawodem 
ZIP KS_03 
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TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. WYKŁAD 
Liczba godzin 

S N 

W1 
Filozoficzne i psychologiczne podstawy nauki o społeczeństwie. Specyfika socjologii 

pośród nauk społecznych. 1 1 

W2 

Człowiek w perspektywie socjologicznej. Człowiek jako istota biologiczna, jako byt 

psychiczny, a socjologiczne ujęcie człowieka jako podmiotu życia zbiorowego. Pojęcie 

działania społecznego, roli społecznej i osobowości społecznej. 

1 1 

W3 

Mechanizmy rządzące zbiorowościami ludzkimi — w poszukiwaniu praw 

socjologicznych. Rozmaitość poziomów i wymiarów życia społecznego: materialny, 

“działaniowy” i kulturowy wymiar społeczności; mikrosocjologia a makrosocjologia. 

1 1 

W4 
Zbiorowości, Grupy społeczne, społeczności. Cechy, rodzaje, typologia, funkcje, 

struktura grup społecznych. Więź społeczna jako wyróżnik grupy społecznej. 1 1 

W5 
Charakterystyka wybranych typów grup i społeczności. Rodzina, naród, państwo, 

społeczeństwo; kasty, klasy i warstwy społeczne. 2 2 

W6 
kultura: symbole i wartości. Symboliczna natura ludzkich interakcji. Kultura 

z socjologicznego punktu widzenia. Kultura elitarna i masowa. 1 1 

W7 

Zmienność i ciągłość społeczności. Czynniki zmian społecznych i społecznej ciągłości 

w różnych sferach życia społecznego. W poszukiwaniu wyczerpującej teorii zmian 

społecznych. 

1 1 

W8 

Kontrola społeczna i dewiacja. Normy i sankcje społeczne. Konformizm 

i przystosowanie społeczne. Pojęcie dewiacji i patologii; indywidualne i społeczne 

przyczyny oraz konsekwencje zachowań patologicznych. Stygmatyzacja społeczna. 

1 1 

W9 

Instytucje. Instytucja w ujęciu socjologicznym: różne rozumienia pojęcia. Podstawowe 

rodzaje instytucji. Pojęcie instytucjonalizacji życia społecznego. Istota biurokracji 

i biurokratyzacji. Ujęcie polityki jako instytucji społecznej. 

1 1 

W10 
Socjologia stosunków politycznych. Polityczny wymiar życia zbiorowego — 

tradycyjne a współczesne relacje między społeczeństwem a państwem. 1 1 

W11 

Konflikty i kryzysy społeczne i ich rozwiązywanie. Istota konfliktu społecznego; rola 

konfliktów w życiu zbiorowym — funkcjonalny i dysfunkcjonalny charakter 

konfliktów. „Zarządzanie” konfliktem. Rola negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów. 

1 1 

W12 
Zagadnienia Socjotechniki (inżynierii społecznej). Interdyscyplinarny charakter 

socjotechniki. Teoria społeczna a praktyka społeczna. Pojęcie manipulacji społecznej. 1 1 

W13 
Socjologia — bezpieczeństwo — ryzyko. Wiedza socjologiczna, a najważniejsze 

obecne zagrożenia społeczne. 1 1 

W14 
Socjologiczne interpretacje współczesnego świata. Wiedza socjologiczna, 

a najogólniejsze przemiany społeczne w kraju i na świecie. Pojęcie globalizacji. 1 1 

RAZEM: 15 15 

FORMA I KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie pisemne 

NARZĘDZIA I METODY DYDAKTYCZNE  

1.  Wykład z ewentualną prezentacją multimedialną. 

OBCIĄŻENIE STUDENTA PRACĄ: 

Forma aktywności 
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

tryb stacjonarny tryb niestacjonarny 

1.  godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim  30  

2.  wykonanie prezentacji, projektu itp. -  

3.  samodzielne przygotowanie do ćwiczeń -  

4.  
przygotowanie do kolokwium, egzaminu i innych 

form  
10  

5.  udział w konsultacjach 5  

6.  zapoznanie się z literaturą przedmiotu 5  

SUMA GODZIN 50  

LICZBA PUNKTÓW ECTS 2  
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LITERATURA PODSTAWOWA: 

1.  Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004. 

2.  Berger P. L., Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 1995. 

3.  Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1.  Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002. 

2.  
Bartoszek A., Czekaj K., Faliszek K., Niesporek A., Trawkowska D.: Instytucje wsparcia a monitoring 

problemów społecznych w Katowicach. Księga dobrych praktyk. Katowice 2012. 

3.  
Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji rozwoju zasobów ludzkich 

w Katowicach. Red. A. Bartoszek, K. Czekaj, D.  Trawkowska. Katowice 2012 

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE: 

1.  
Materiały dydaktyczne do przedmiotu mogą być zamieszczane w Elektronicznym Niezbędniku Studenta 

(ENS) lub przekazane w formie elektronicznej staroście grupy 

2.  Literatura podstawowa do przedmiotu jest dostępna w Bibliotece WSZOP 

3.  Plan studiów, zakładane efekty kształcenia oraz karty przedmiotów są udostępniane studentom w ENS 

4.  Harmonogram zajęć na każdy semestr jest zamieszczany w Wirtualnym Dziekanacie 

5.  
Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz ogłoszenia dotyczące organizacji roku akademickiego są 

udostępnione na tablicy informacyjnej we WSZOP oraz w Wirtualnym Dziekanacie 

6.  Terminy egzaminów z prowadzącym zajęcia ustala starosta roku  

7.  Terminy konsultacji prowadzących zajęcia są zamieszczane w ENS 

8.  Karta przedmiotu obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019 

………………………………………………. 

data i podpis osoby odpowiedzialnej za przedmiot 

……………………………………………………………………. 

data i podpis Kierownika Katedry/Zakładu lub Dziekana  
 

 


