
Załącznik do Uchwały Nr 64/2022 Senatu UKSW 

z dnia 19 maja 2022 r. 

 

Socjologia I stopnia 
 

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % 

Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne 100 

 

2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia 

określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki 

drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 7 ust.3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce. 

 

W programie dydaktycznym uwzględniono wszechstronne kształcenie zgodne z ideą 

integralnego rozwoju człowieka, umożliwiające wzrastanie jednostki w harmonii ze 

społeczeństwem. Student zapoznaje się z teoretycznymi modelami socjologicznymi, metodami 

badawczymi oraz praktycznym wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych 

zorientowanych przede wszystkim na statystyczną analizę danych. Uczy się wyjaśniać i 

prognozować zachodzące zjawiska i procesy społeczne ze wskazaniem ich przyczyn i 

konsekwencji. Studenci Socjologii zdobywają wszechstronną wiedzę tak, by byli w stanie 

samodzielnie z niej korzystać na różnych stanowiskach pracy: w przedsiębiorstwach, 

samorządach lokalnych, administracji państwowej, instytucjach kultury i oświaty, firmach 

konsultingowych, trzecim sektorze/organizacjach pozarządowych, jako dziennikarz, jako ekspert 

w ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach zajmujących się Public Relations i Human 

Resources, w mass mediach, w agencjach reklamowych, w instytucjach europejskich. 

  



 

Symbol 

efektu 

uczenia się 
Wiedza 
absolwent: 

odniesienie do 

efektów 

uczenia się na 

poziomie  

6 PRK 

SO1_W01 zna podstawową terminologię socjologiczną P6U_W 

SO1_W02 
posiada podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz 

o jej relacjach z innymi dyscyplinami 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

SO1_W03 

ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji 

społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), 

w szczególności ich istotnych elementach 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

SO1_W04 
ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami 

społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

SO1_W05 
zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające socjologii oraz zna 

rządzące nimi prawidłowości 

P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

SO1_W06 

ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie 

konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a 

także działającym w tych strukturach 

P6S_WG 

P6S_WK 

SO1_W07 

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, 

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje 

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące 

P6U_W  

P6S_WG 

SO1_W08 

ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, 

moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne 

i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, 

zmianach i sposobach działania 

P6S_WG 

P6S_WK 

SO1_W09 

ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich 

elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych 

zmian 

P6S_WK 

SO1_W10 
ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz 

rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji 
P6S_WK 

SO1_W11 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 
P6S_WK 

SO1_W12 
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu socjologii 
P6S_WK 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Umiejętności 
absolwent: 

odniesienie do 

efektów 

uczenia się na 

poziomie  

6 PRK 

SO1_U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie socjologii 

P6U_U 

P6S_UW 

SO1_U02 

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać 

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych 

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie 

socjologii 

P6U_U 

P6S_UW 

SO1_U03 

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych 

procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii 

P6U_U 

P6S_UW 



SO1_U04 

potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych 

metod i narzędzi w zakresie socjologii 

P6U_U 

P6S_UW 

SO1_U05 

prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi 

normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu 

rozwiązania konkretnego zadania z zakresu socjologii 

P6U_U 

P6S_UW 

SO1_U06 
wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów 

pojawiających się w pracy zawodowej 

P6U_U 

P6S_UW 

SO1_U07 
analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i 

proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia 

P6U_U 

P6S_UW 

SO1_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych 
P6U_U 

P6S_UW 

SO1_U09 

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w 

języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 

źródeł 

P6U_U 

P6S_UW 

SO1_U10 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku 

polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

P6U_U 

P6S_UK 

SO1_U11 

student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. Potrafi porozumiewać się płynnie i 

spontanicznie w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną 

konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze 

studiowaną specjalnością. Potrafi przygotować w języku obcym jasny 

i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz 

związanych ze studiowaną dyscypliną, a także wygłosić prezentację 

ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat. Potrafi bronić swoich 

tez podczas dyskusji 

P6U_U 

P6S_UK 

SO1_U12 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę 

ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz 

potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. 

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne 

P6U_U 

P6S_UU 

SO1_U13 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 
P6U_U 

P6S_UO 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Kompetencje społeczne 

absolwent: 

odniesienie do 

efektów 

uczenia się na 

poziomie  

6 PRK 

SO1_K01 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie lub innych zadania 

P6U_K 

P6S_KK 

SO1_K02 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu socjologa 

P6U_K 

P6S_KR 

SO1_K03 

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 

(politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty 

prawne, ekonomiczne i polityczne 

P6U_K 

P6S_KO 

SO1_K04 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz 

rozumie potrzebę jej doskonalenia 
P6S_KK 

SO1_K05 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
P6U_K 

P6S_KO 
  



3.1 Program studiów  

Ogólne  informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0314 

Liczba semestrów 6 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 2070 

Liczba  punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 182 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
93 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 

nauki języków obcych 
14 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach modułów 

realizowanych w formie zajęć do wyboru 
54 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
4 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych 
5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  

praca dyplomowa 

oraz egzamin 

dyplomowy 

Opis realizacji programu 

W toku studiów studenci realizują: 

1. przedmioty obligatoryjne; 

2. lektorat języka nowożytnego; 

3. zajęcia z wychowania fizycznego; 

4. wykłady monograficzne za 16 ECTS; 

5. zajęcia z zakresu nauk humanistycznych za 5 ECTS; 

6. konwersatoria lub wykłady związane z dyscypliną wiodącą za 12 ECTS; 

7. praktyki zawodowe. 

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na 

przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców 

Studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 120 godzin na II i III roku 

studiów. Organizatorem praktyk jest UKSW. Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro 

Karier UKSW. Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk 

Studenckich UKSW oraz program praktyk, stanowiący załącznik do programu studiów. 

 



3.2 Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez 
studenta w trakcie całego cyklu kształcenia 

 

N
r sem

estru
 

Nazwa przedmiotu/moduł kształcenia 
Język 

wykładowy 

Symbole efektów uczenia się (należy 

podać wszystkie EUs, jakie student 

uzyska po zaliczeniu przedmiotu) 
Forma zajęć 

Sposób weryfikacji 

efektów uczenia się 

L
iczb

a g
o
d
zin

 

L
iczb

a E
C

T
S

 

Przedmioty obligatoryjne 1770 164 

1 Język obcy nowożytny język obcy SO1_U11; SO1_U12 lektorat zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Wstęp do socjologii polski 
SO1_W01, SO1_W02; 

SO1_U01, SO1_U03; SO1_U12 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

1 Wstęp do socjologii polski 
SO1_W01, SO1_W02, 

SO1_W08; SO1_U01 
wykład egzamin 30 3 

1 Polityka społeczna polski 
SO1_W03, SO1_W04, 

SO1_W08; SO1_U08 
wykład egzamin 30 3 

1 Procesy społeczne polski 
SO1_W09; SO1_U03, SO1_U04; 

SO1_U12 
wykład zaliczenie na ocenę 30 3 

1 Podstawy ekonomii polski 
SO1_W02, SO1_W03, 

SO1_W12; SO1_U01, SO1_U08; 
wykład egzamin 30 3 

1 
Historia myśli socjologicznej i 

społecznej 
polski 

SO1_W10, SO1_W03; 

SO1_U01, SO1_U03; 
wykład zaliczenie na ocenę 30 3 

1 Statystyka opisowa polski 

SO1_W01, SO1_W02, 

SO1_W07; SO1_U02, SO1_U04; 

SO1_U13, SO1_K01 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Statystyka opisowa polski 

SO1_W01, SO1_W02, 

SO1_W07; SO1_U02, SO1_U04; 

SO1_U12, 

wykład egzamin 30 2 



1 Antropologia kulturowa polski 

SO1_W08, SO1_W12; 

SO1_U02, SO1_U06; SO1_K04, 

SO1_K05 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

1 Antropologia kulturowa polski 
W02, SO1_W05, SO1_W06; 

SO1_U01, SO1_U03; SO1_U13, 
wykład egzamin 30 3 

1 Technologie informatyczne polski 

SO1_W07, SO1_W11; 

SO1_U02, SO1_U09; SO1_U12, 

SO1_K03 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Język obcy nowożytny język obcy SO1_U11; SO1_U12 lektorat zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Filozofia społeczna polski 
SO1_W02, SO1_W05, 

SO1_W06, SO1_W10; SO1_U08 
wykład egzamin 30 2 

2 Psychologia społeczna polski 

SO1_W02, SO1_W05, 

SO1_W06; SO1_U03, SO1_U06, 

SO1_U07; SO1_U12, 

wykład zaliczenie na ocenę 30 3 

2 Wnioskowanie statystyczne polski 

SO1_W01, SO1_W02, 

SO1_W07; SO1_U02, SO1_U04; 

SO1_U13, SO1_K01 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Wnioskowanie statystyczne polski 

SO1_W01, SO1_W02, 

SO1_W07; SO1_U02, SO1_U04; 

SO1_U12, 

wykład egzamin 30 2 

2 
Historia myśli socjologicznej i 

społecznej 
polski 

SO1_W10, SO1_W03; 

SO1_U01, SO1_U03; 
wykład egzamin 30 3 

2 Struktury społeczne polski 

SO1_W03, SO1_W09; 

SO1_U01, SO1_U03; SO1_U13, 

SO1_K01 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

2 Struktury społeczne polski 
SO1_W03, SO1_W06; 

SO1_U02, SO1_U08 
wykład egzamin 30 3 

2 Podstawy badań społecznych polski 
SO1_W01, SO1_W02, 

SO1_W07; SO1_U02 
wykład egzamin 30 3 

2 Kultura i techniki studiowania polski SO1_U12, SO1_K04 konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 1 



2 
Przedmiot z zakresu nauk 

humanistycznych 
polski SO1_U12; wykład 

egzamin/zaliczenie na 

ocenę 
60 5 

łącznie 1 rok 705 61 

3 Język obcy nowożytny język obcy SO1_U11; SO1_U12 lektorat zaliczenie na ocenę 30 2 

3 Wychowanie fizyczne polski - ćwiczenia zaliczenie 30 0 

3 
Metody i techniki badań społecznych – 

badania ilościowe 
polski 

SO1_W07; SO1_U01, SO1_U02; 

SO1_U13 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

3 
Metody i techniki badań społecznych – 

badania ilościowe 
polski 

SO1_W01, SO1_W07; 

SO1_U02, SO1_U03, SO1_U07, 

SO1_U08; SO1_U13, 

wykład egzamin 30 3 

3 Demografia polski 
SO1_W07, SO1_W09; 

SO1_U01, SO1_U02, SO1_U08; 
wykład egzamin 30 3 

3 Etyka społeczna polski 
SO1_W08, SO1_W06; 

SO1_U05, SO1_U06; 
wykład egzamin 30 3 

3 
Przygotowanie i realizacja projektu 

badawczego 
polski 

SO1_W06, SO1_W07; 

SO1_U02, SO1_U08; SO1_K03; 

SO1_K05 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

3 
Analiza statystyczna ze wspomaganiem 

SPSS/PASW Statistics 
polski 

SO1_W07; SO1_U01, SO1_U08; 

SO1_K03 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 4 

3 Klasyczne teorie socjologiczne polski 

SO1_W01; SO1_W02SO1_W06; 

SO1_W08; SO1_W10; 

SO1_U01; SO1_U03; SO1_K04 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Klasyczne teorie socjologiczne polski 

SO1_W08, SO1_W09, 

SO1_W010; SO1_U01, 

SO1_U03; SO1_U12, 

wykład egzamin 30 3 

3 Socjologia religii polski 

SO1_W03, SO1_W06, 

SO1_W07, SO1_W09; 

SO1_U03, SO1_U07; 

wykład egzamin 30 3 



3 Ochrona własności intelektualnej polski 

SO1_W08, SO1_W11; 

SO1_U05, SO1_U06; SO1_K02, 

SO1_K04 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 15 1 

4 Język obcy nowożytny język obcy SO1_U11; SO1_U12 lektorat 

zaliczenie na 

ocenę/egzamin na 

poziomie B2 

30 4 

4 Wychowanie fizyczne polski - ćwiczenia zaliczenie 30 0 

4 
Metody i techniki badań społecznych – 

badania jakościowe 
polski 

SO1_W07; SO1_U01, SO1_U02; 

SO1_U13 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

4 
Metody i techniki badań społecznych – 

badania jakościowe 
polski 

SO1_W01, SO1_W07; 

SO1_U02, SO1_U03, SO1_U07, 

SO1_U08; SO1_U13, 

wykład egzamin 30 3 

4 Współczesne teorie socjologiczne polski 
SO1_W10; SO1_U01, SO1_U02, 

SO1_U03; SO1_U12, SO1_K02 
ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

4 Współczesne teorie socjologiczne polski 
SO1_W02, SO1_W10; 

SO1_U01, SO1_U03;  SO1_U12 
wykład egzamin 30 3 

4 
Przygotowanie i realizacja projektu 

badawczego 
polski 

SO1_W06, SO1_W07; 

SO1_U02, SO1_U08; SO1_K03; 

SO1_K05 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

4 Laboratorium seminaryjne polski 

SO1_W07, SO1_W11; 

SO1_U02, SO1_U03, SO1_U09, 

SO1_U10; SO1_K01, SO1_K04 

laboratoria zaliczenie na ocenę 30 3 

4 Praktyki polski 
SO1_U06, SO1_U07, SO1_U13,  

SO1_K01, SO1_K02, SO1_K03 
praktyki zaliczenie na ocenę 60 2 

łącznie 2 rok 645 65 

5 Teorie regionalizmu polski 

SO1_W03, SO1_W09, 

SO1_W10; SO1_U01, SO1_U02; 

SO1_U12 

wykład egzamin 30 3 

5 Współczesna rodzina polska polski 

SO1_W03, SO1_W04, 

SO1_W10; SO1_U02, SO1_U04, 

SO1_U06; 

wykład egzamin 30 3 



5 Socjologia organizacji polski 
SO1_W03, SO1_W05, 

SO1_W06; SO1_U01, SO1_U02; 
wykład egzamin 30 3 

5 Socjologia wiedzy polski SO1_W10; SO1_U01, SO1_U09; wykład egzamin 30 3 

5 
Warsztaty socjologiczne: procesy 

ludnościowe 
polski 

SO1_W07, SO1_W09; 

SO1_U01, SO1_U02, SO1_U08; 

SO1_K03 

ćwiczenia zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Seminarium polski 

SO1_W07, SO1_W11; 

SO1_U02, SO1_U03, SO1_U09, 

SO1_U10; SO1_K01, SO1_K04 

seminarium zaliczenie na ocenę 30 3 

5 Praktyki polski 
SO1_U06, SO1_U07, SO1_U13, 

SO1_K01, SO1_K02, SO1_K03 
praktyki zaliczenie na ocenę 60 2 

6 Współczesne społeczeństwo polskie polski 

SO1_W03, SO1_W08, 

SO1_W09; SO1_U01, SO1_U03; 

SO1_U12, SO1_K04 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Socjologia polityki polski 
SO1_W10, SO1_W06, 

SO1_W08; SO1_U08; SO1_U12 
wykład egzamin 30 2 

6 Socjologia prawa polski 

SO1_W02, SO1_W04, 

SO1_W06, SO1_W08; 

SO1_U03, SO1_U05, SO1_U06; 

wykład egzamin 30 3 

6 
Umiejętności diagnostyczne 

i interpretacyjne 
polski 

SO1_W07; SO1_U01, SO1_U08; 

SO1_K03 
konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

6 Socjologia życia publicznego polski 

SO1_W03, SO1_W04;  

SO1_U03, SO1_U04, SO1_U08; 

SO1_U12, SO1_K04 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

6 Seminarium polski 

SO1_W07, SO1_W11; 

SO1_U02, SO1_U03, SO1_U09, 

SO1_U10; SO1_K01, SO1_K04 

seminarium 

zaliczenie na 

ocenę/złożenie pracy 

dyplomowej 

30 5 

łącznie 3 rok 420 38 

  



Zajęcia do wyboru przez studenta 300 18 

Konwersatorium lub wykład do wyboru: 

Studenci maja obowiązek wybrać 5 konwersatoriów/wykładów po jednym w semestrze 1, 2, 3, 4 oraz 5 oraz 2 wykłady monograficzne z zakresu współczesnych 

procesów społecznych i 3 wykłady monograficzne z zakresu współczesnych badań socjologicznych w tym jeden w j. angielskim 

1 Tożsamość kultury europejskiej polski 

SO1_W03, SO1_W04, 

SO1_W09, SO1_W10; 

SO1_U03; 

wykład zaliczenie na ocenę 30 2 

1 Katolicka nauka społeczna polski 

SO1_W02, SO1_W03, 

SO1_W06, SO1_W08; 

SO1_U03, SO1_U08; SO1_U12 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Socjologia rodziny polski 

SO1_W03, SO1_W05, 

SO1_W06; SO1_U01, SO1_U08; 

SO1_U12, SO1_K04 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

2 Socjologia wychowania polski 

SO1_W02, SO1_W03, 

SO1_W08, SO1_W09; 

SO1_U01, SO1_U03, SO1_U10, 

SO1_U13, SO1_K04 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 2 

3 Socjologia zmiany społecznej polski 

SO1_W09; SO1_U01, SO1_U02, 

SO1_U03, SO1_U10; SO1_U12, 

SO1_U13 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

3 Systemy społeczne polski 
SO1_W03, SO1_W08; 

SO1_U01, SO1_U03; SO1_K02, 
wykład zaliczenie na ocenę 30 3 

3 
Socjologia grup mniejszościowych i 

etnicznych 
polski 

SO1_W05, SO1_W09; 

SO1_U02, S1A_U07; SO1_U12, 

SO1_K04 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

4 Socjologia wsi polski 
SO1_W02, SO1_W10; 

SO1_U01, SO1_U03;  SO1_U12 
wykład egzamin 30 2 

4 Socjologia miasta polski 
SO1_W02, SO1_W10; 

SO1_U01, SO1_U03;  SO1_U12 
wykład egzamin 30 2 

5 Socjologia kultury polski 

SO1_W02, SO1_W03, 

SO1_W09; SO1_U01, SO1_U02, 

SO1_U03, SO1_U10; SO1_U13 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 



5 Socjologia pracy polski 

SO1_W03, SO1_W08, 

SO1_W09, SO1_W12; 

SO1_U03, SO1_U08; SO1_K02, 

SO1_K04 

konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

3 
Wykład monograficzny z zakresu 

współczesnych procesów społecznych 
polski 

SO1_W04, SO1_W05, 

SO1_W06, SO1_W10; 

SO1_U01, SO1_U03, SO1_U06; 

SO1_U12, 

wykład egzamin 30 3 

4 
Wykład monograficzny z zakresu 

współczesnych procesów społecznych 
polski 

SO1_W04, SO1_W05, 

SO1_W06, SO1_W10; 

SO1_U01, SO1_U03, SO1_U06; 

SO1_U12, 

wykład egzamin 30 3 

5 
Wykład monograficzny z zakresu 

współczesnych badań socjologicznych 
polski 

SO1_W04, SO1_W05, 

SO1_W06, SO1_W10; 

SO1_U01, SO1_U03, SO1_U06; 

SO1_U12, 

wykład egzamin 30 3 

5 

lub 

6 

Wykład monograficzny z zakresu 

współczesnych badań socjologicznych 

w języku angielskim 

angielski 

SO1_W04, SO1_W06; 

SO1_U01, SO1_U05, SO1_U07; 

SO1_K01, 

wykład egzamin 30 4 

6 
Wykład monograficzny z zakresu 

współczesnych badań socjologicznych 
polski 

SO1_W04, SO1_W05, 

SO1_W06, SO1_W10; 

SO1_U01, SO1_U03, SO1_U06; 

SO1_U12, 

wykład egzamin 30 3 

3 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski SO1_U10; SO1_U12; SO1_K04 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

4 
Język polski akademicki dla 

cudzoziemców 
polski SO1_U10; SO1_U12; SO1_K04 konwersatorium zaliczenie na ocenę 30 3 

 
 



Załącznik do programu studiów 

 

 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

KIERUNEK: socjologia 

PROFIL: ogólnoakademicki 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku socjologia 

i są bezpośrednio powiązane z programem kształcenia na kierunku. 

2. Praktyki służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów; rozwijaniu 

umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do bezpośredniego kontaktu z 

potencjalnym pracodawcą – zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką funkcjonowania miejsca 

odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach. 

3. Praktyki zawodowe odbywają się w trakcie II i III roku studiów (IV i V semestrze). Praktyki 

zawodowe trwają 120 godzin. Za zrealizowanie praktyk student otrzymuje 4 punkty ECTS oraz 

ocenę wpisywaną do systemu USOS. 

4. Rozliczenie praktyk odbywa się do końca semestru VI, zgodnie z Regulaminem Praktyk 

Studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

II. Cele praktyk studenckich 

 

1. Praktyki zawodowe powinny umożliwić zweryfikowanie wiedzy nabytej w trakcie studiów. Efekty 

uczenia się przewidziane dla studenckich praktyk zawodowych na kierunku socjologia odnoszą się 

do umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z opisem efektów uczenia się przewidzianych 

w programie studiów. 

2. Praktyki zawodowe służą rozwijaniu i uzupełnianiu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu 

problematyki nauk socjologicznych, powiązanych obszarowo z dziedziną nauk społecznych. 

3. Poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcą, studenci  zyskują możliwość rozwijania swoich 

umiejętności i kompetencji społecznych, szczególnie w zakresie: zapoznania się ze sposobem 

funkcjonowania i organizacją wybranej instytucji, poznania różnych obszarów zastosowania nauk 

społecznych, przygotowania do samodzielnej realizacji zadań i projektów, poznania atmosfery 

pracy oraz zdobycia umiejętności adaptowania się w różnych zespołach ludzkich, adekwatnego 

zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach/ problemach życia zawodowego. 

4. Praktyki zawodowe powinny przygotować studentów do: uczestnictwa w życiu publicznym, 

przyjmowania różnych ról i pracy w grupie, organizowania pracy w sposób umożliwiający 

realizację zleconych zadań, zachowania w sposób profesjonalny i etyczny w pracy, podejmowania 

decyzji i umiejętności pracy w specyficznych warunkach np. pod presją czasu, czy w zespole 

międzynarodowym. 

5. Studenci powinni zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami podmiotu, w którym realizowana 

jest praktyka zawodowa. Integralną częścią praktyk musi być udział  w realizacji powierzonych 

zadań. W toku odbywania praktyk studenci powinni  zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności 

uzyskane w procesie kształcenia poprzez uczestnictwo w powierzonych zadaniach w instytucji 

przyjmującej praktykanta. 



6. Praca praktykanta musi mieć charakter merytoryczny, związany z działalnością instytucji, w której 

odbywa się praktyka, a jednocześnie powinna być zgodna z kierunkiem studiów i kwalifikacjami 

studenta. 

 

III. Efekty uczenia się i sposoby ich weryfikacji 

 

1. W programie kształcenia przewidziano następujące kierunkowe efekty uczenia się: 

SO1_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej; 

SO1_U07 - analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie 

odpowiednie rozstrzygnięcia; 

SO1_U13 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; 

SO1_K01 - potrafi samodzielnie oraz we współpracy wykonywać powierzone zadania; 

SO1_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

socjologa 

SO1_K03 - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, 

gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i 

polityczne 

2. Studenci po ukończeniu studenckich praktyk zawodowych w zakresie przedmiotowych efektów 

uczenia się powinni: 

1) znać charakter, strukturę organizacyjną oraz zasady komunikacji w instytucji przyjmującej, 

rozpoznać i prawidłowo stosować procedury oraz sposób realizowania powierzonych zadań; 

2) umieć identyfikować metody i narzędzia pracy stosowane przez pracowników instytucji oraz 

poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, 

3) obserwować ze zrozumieniem i aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach 

podejmowanych stale lub okazjonalnie przez pracowników instytucji, 

4) o ile to możliwe uczestniczyć w szkoleniach; warsztatach; projektach; konferencjach i innych 

inicjatywach przeprowadzanych przez instytucję oraz na jej rzecz, 

5) potrafić samodzielnie oraz we współpracy wykonywać powierzone zadania wykorzystując 

posiadane umiejętności i wiedzę, 

6)  brać  udział w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji na temat potrzeb klientów/otoczenia i 

interesariuszy danego podmiotu. 

3. Weryfikacja przedmiotowych efektów uczenia się:  

- ocena Pełnomocnika  Dziekana ds. praktyk odbywa się na podstawie rozmowy ze studentem oraz 

analizy dokumentów (karty kompetencji praktykanta i dziennika praktyk). 

 

IV. Miejsce odbywania praktyk zawodowych 

 

1. Wybór miejsca praktyki powinien być związany z charakterem studiów i umożliwiać realizację 

zakładanych efektów uczenia się.  

2. Wyboru instytucji i tym samym miejsca realizacji praktyk studenci dokonują w pierwszej kolejności 

z listy instytucji, z którymi UKSW jest związane umową lub samodzielnie. Wybór instytucji  i 

zakres obowiązków wraz z odpowiadającą liczbą godzin  musi być zaakceptowany przez 

Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich.  

3. Miejscem odbywania praktyki mogą być m.in.: 

a) ośrodki badań i/lub analiz społecznych, marketingowych i statystycznych, 

b) placówki edukacji i oświaty, (w tym w szczególności UKSW) 

c) mass media (tv, radio, prasa, internet), 



d) agencje reklamowe, marketingowe i PR (public relations), 

e) agencje human resources, 

f) instytucje administracji publicznej i samorządowej, 

g) instytucje trzeciego sektora (fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego i in.) 

h). instytucje kultury 

i). instytucje o charakterze badawczo-rozwojowym  

j).inne placówki, w których zakres obowiązków praktykanta będzie związany ze specyfiką studiów 

społecznych (po zatwierdzeniu przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich). 

 

W szczególności praktyki studenckie mogą odbywać się: za granicą, w ramach uczestnictwa w 

projektach realizowanych przez pracowników naukowych UKSW w Warszawie (prace badawcze i 

aktywności związane z promocją nauki) oraz w ramach zajęć stymulowanych. 

 


