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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny

Nazwa kierunku: socjologia

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki socjologiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia  socjologiczne  II  stopnia  w  Instytucie  Socjologii  są  od  lat  jedynym kierunkiem na  Uniwersytecie  Jagiellońskim
bezpośrednio poświęconym dyscyplinie socjologia i obejmującym pełny jej zakres. Program studiów opiera się na najnowszej
wiedzy  socjologicznej  z  zakresu  teorii  i  metodologii  socjologicznej,  silnie  zakorzenionej  we  współczesnym kontekście
społeczno-gospodarczym.  Studia  socjologiczne II  stopnia  opierają  się  na sprofilowanych specjalizacjach,  w ramach których
określone dziedziny socjologii: komunikowanie społeczne, społeczeństwo miejskie oraz badania społeczne analizowane są w
sposób  szczegółowy,  wieloaspektowy  i  otwarty  na  inne  dyscypliny.  Kształceniu  specjalistycznemu  towarzyszą  kursy
poświęcone  klasycznym  oraz  współcześnie  toczącym  się  debatom  socjologicznym.  Studia  socjologiczne  II  stopnia
umożliwiają zatem uczestnikom i uczestniczkom nabycie zaawansowanej wiedzy, umiejętności krytycznej jej analizy oraz
aplikacji, rozwijają kompetencje i umiejętności badawcze, analityczne i społeczne, związane z rolą zawodową i społeczną
socjologa. W szczególności uczestnicy i uczestniczki studiów przygotowani się do pełnienia ról zawodowych w obszarach
analityczno-badawczym, mediów i komunikacji oraz badania i zarządzania procesami społeczeństwa miejskiego. Nauczanie
na  kierunku  socjologia  realizowane  jest  w  trybie  stacjonarnym  przez  wykwalifikowaną  kadrę  naukowo-dydaktyczną  IS  i
odbywa się w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i innych form odpowiadających efektom uczenia
się poszczególnych kursów i modułów.

Koncepcja kształcenia

Kształcenie socjologiczne drugiego stopnia w Instytucie Socjologii obejmuje problematykę  współczesnej socjologii: od metod
formalnych i zaawansowanej analizy danych, przez badania jakościowe i antropologiczne, po teorię socjologiczną i udział w
najważniejszych debatach społecznych i humanistycznych współczesności. Koncepcja kształcenia na drugim stopniu zakłada
wybór własnej ścieżki zawodowej. Oferta studiów obejmuje zatem trzy specjalizacje oraz obszerny wybór zaawansowanych
kursów  do  wyboru,  sytuujących  się  poza  tematyką  specjalizacji.  Indywidualizacja  programów  rozpoczyna  się  już  od
pierwszego semestru studiów.
Oferujemy specjalizacje: 1) Analiza danych i badania społeczne; 2) Komunikowanie społeczne; 3) Społeczeństwo miejskie.
Każda ze specjalizacji na studiach II stopnia ma swój program. Nad jakością nauczania na specjalizacji czuwają powołani do
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tego  koordynatorzy.  Studenci/ki  wybierają  specjalizację  na  studiach  socjologicznych  poprzez  wypełnienie  i  podpisanie
deklaracji  wyboru  przed  rozpoczęciem studiów.  Możliwy  jest  także  tzw.  Indywidualny  Tok  Studiów,  który  polega  na
skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.
Absolwenci socjologii II stopnia są przygotowani do podjęcia kształcenia w szkołach doktorskich.

Cele kształcenia

• Zapewnienie  studentom najwyższego poziomu edukacji  socjologicznej,  umożliwiającej  podjęcie  ról  zawodowych o  profilu
socjologicznym, w szczególności tych związanych z profilami specjalizacji: mediami i komunikacją, procesami społeczeństwa
miejskiego oraz zadań badawczo-analitycznych.
• Kształtowanie warsztatu badawczego na poziomie umożliwiającym udział  w socjologicznych projektach badawczych i
komercyjnych oraz samodzielne ich tworzenie i prowadzenie.
• Rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej oraz w grupie mające na celu rozwiązanie problemów, a także animowanie i
zarządzanie procesami grupowymi.
• Stymulowanie studentów do samodzielnego poszerzenia wiedzy i wykorzystywania nabytych umiejętności i kompetencji
społecznych w różnych rolach społecznych i zawodowych. Realizacja postaw uczenia się przez całe życie i kształtowanie
takich postaw u innych.
•  Wszechstronny  rozwój  intelektualny,  zawodowy  i  społeczny  dzięki  zastosowaniu  innowacyjnych  metod  kształcenia,
przygotowanie do udziału w zespołach międzynarodowych i tworzenie ram takiej współpracy.
•  Aktywny  udział  w  najważniejszych  debatach  społecznych  współczesności,  stymulowanie  postaw  obywatelskich,
reprezentowanie w przestrzeni publicznej i gospodarczej etosu socjolożki i socjologa.
• Nabycie umiejętności współpracy z podmiotami pozaakademickimi.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Współczesny rynek pracy wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy o zjawiskach i procesach społecznych, umiejętności
analitycznych  i  syntetycznych,  jak  ogólnych  kompetencji  komunikacyjnych,  pracy  w  grupie  i  zarządzania  zespołami,
wyszukiwania, analizy i interpretacji danych socjologicznych. Te elementy przekładają się na poszczególne role zawodowe w
poszczególnych branżach gospodarki (np. reklama i  marketing, zarządzanie zespołami, analiza danych socjologicznych,
diagnozowanie  socjologiczne,  UX,  animacja  społeczna,  edukacja  etc.)  i  są  częścią  wielu  innych  obszarów  (media  i
komunikowanie, planowanie strategiczne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, turystyka, usługi etc.). Studia
socjologiczne II stopnia dostarczają kompetencji umożliwiających funkcjonowanie na rynku pracy w samodzielnych rolach
specjalistek  i  specjalistów  z  zakresu  badań  socjologicznych  i  analizy  danych,  mediów  i  komunikowania,  procesów
społeczeństwa miejskiego, diagnostyki socjologicznej i zarządzania miastem. Ważnym dla studiów socjologicznym obszarem
odniesienia jest kształcenie obywatelskie w odpowiedzi na bieżące wyzwania społeczne lokalnego i globalnego otoczenia.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

W odpowiedzi na potrzeby podmiotów otoczenia społecznego i gospodarczego efekty uczenia się studiów socjologicznych
mają  charakter  częściowo  otwarty  i  modułowy.  Poza  precyzyjnie  sformułowanymi  efektami  dotyczącymi  wiedzy
socjologicznej,  kompetencji  analitycznych  i  syntetycznych,  oraz  umiejętności  metodologicznych  rozwijanych  w ramach
specjalizacji,  studia  socjologiczne  II  stopnia  akcentują  kompetencje  miękkie  w  postaci  współpracy  wewnątrz-  i
międzydziedzinowej, krytycznego myślenia, kompetencji komunikacyjnych oraz indywidualnie formowanej przez studentki i
studentów ścieżki rozwoju naukowego i społecznego.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Pracownicy  i  pracownice  Instytutu  Socjologii  UJ  prowadzą  badania  naukowe,  w  których  podejmują  analizy  istotnych
społecznie  problemów  badawczych.  Prowadzone  badania  opierają  się  na  najnowszych  podejściach  teoretycznych  i
wykorzystują różnorodne podejścia metodologiczne, przyczyniając się do rozwoju dyscypliny. Wysoka jakość i innowacyjność
badań prowadzonych przez naszych pracowników i pracownice potwierdzona jest otrzymanymi przez nich/nie grantami,
przyznanymi zarówno przez instytucje krajowe i międzynarodowej (Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju,  granty  Horyzont  2020  czy  European  Programme  for  Employment  and  Social  Innovation).  Tematy  badań
prowadzonych w Instytucie Socjologii dotyczą zagadnień związanych ze strukturami i nierównościami społecznymi, kulturą
współczesną i dziedzictwem kulturowym, migracjami, miastem, politykami społecznymi, edukacją, obywatelstwem, pracą
socjalną,  komunikacją  społeczną,  władzą,  gospodarką  i  religią.  Odzwierciedleniem społecznej  misji  Instytutu  są  także
badania prowadzone na rzecz otoczenia, skierowane do akademickiego oraz pozaakademickiego środowiska. Wśród tych
badań wymienić należy przede wszystkim projekt LoKOMoTYWA: Uniwersytet Małych Odkrywców skierowany do uczniów i
uczennic szkół podstawowych, Kraków miastem bez barier? oraz Krakowski Festiwal Filmów z Audiodeskypcją dedykowane
osobom z niepełnosprawnościami. Co roku do tej listy dołączają nowe inicjatywy społeczne i nowe projekty badawcze.
 

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zakres  zainteresowań  badawczych  pracowników  Instytutu  Socjologii  przekłada  się  na  tematykę  kursów  monograficznych
oraz  metodologicznych  oferowanych  w  ramach  poszczególnych  specjalizacji.  Stwarzają  one  studentom  i  studentkom
możliwość zdobycia pogłębionej  wiedzy teoretycznej,  umiejętności  metodologicznych i  aplikacyjnych. Szczególną formą
kształcenia łączącą cele edukacyjne, badawcze i społeczne są w Instytucie Socjologii obozy badawcze, będące przejawem
współpracy międzysektorowej i aplikujące wiedzę i kompetencje socjologiczne do rozwiązywania konkretnych problemów
społecznych. Kształcenie w ramach specjalizacji w znacznej części opiera się na warsztatach i projektach poświęconych
praktycznym narzędzi pracy socjologa.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Sale wykładowe w Instytucie Socjologii wyposażone są standardowo w sprzęt audiowizualny. Instytut dysponuje dwiema
dobrze  wyposażonymi  pracowniami  komputerowymi,  w  których  odbywają  się  warsztaty  analizy  danych,  a  także
specjalistyczną  fokusownią  (pracownią  do  prowadzenia,  rejestrowania  i  analizowania  wywiadów grupowych)  .  Zasoby
Instytutowej biblioteki to przede wszystkim bogaty i urozmaicony księgozbiór, a także klimatyczna czytelnia do cichej pracy
oraz studencka przestrzeń do pracy grupowej.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0314

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Studenci i studentki stacjonarnych studiów drugiego stopnia określają i realizują własny profil zaawansowanego kształcenia
socjologicznego. Kursy kanoniczne wspólne dla wszystkich studentów obejmują zaawansowany kurs teoretyczny, kursy
metodologiczne (dane jakościowe i ilościowe) oraz kurs, którego tematyka dotyczy dostępu do informacji oraz ochrony w
badaniach społecznych.

Dalsze kształcenie ogólnosocjologiczne ma charakter wyspecjalizowany i zindywidualizowany. Składa się na nie realizacja
programu wybranej specjalizacji oraz kursy do wyboru zgodne z zainteresowaniami studenta/tki. Równowaga tych wyborów
zapewniona jest przez wymóg wypełnienia minimów ECTS dla kursów z zakresu kompetencji badawczych (min. 20 ECTS)
oraz wiedzy socjologicznej i podejścia „problemowego” (kursy teoretyczne i monograficzne, min. 30 ECTS).
W  ofercie  IS  znajdują  się  trzy  specjalizacje:  Analiza  danych  i  badania  społeczne,  Komunikowanie  społeczne  oraz
Społeczeństwo miejskie.
Seminaria tematyczne: Poprzez udział w autorskich seminariach tematycznych (co najmniej dwa w trakcie studiów) studenci
mają  możliwość  doskonalenia  umiejętności  socjologicznych  w  węższych  dziedzinach,  pracy  w  małych  zespołach,
wykształcenia relacji mistrz-uczeń oraz włączenia się w działalność naukową IS. Seminarium magisterskie rozpoczyna się od
II semestru studiów i kończy złożeniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.
Częścią programu studiów II stopnia jest również lektorat języka obcego na poziomie B2+ (I rok studiów) oraz wybrany kurs
prowadzony w języku obcym (IS oferuje szeroki wachlarz kursów w j. angielskim).

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 118

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 5

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 50

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych -

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 1

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 850
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Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Brak wymogów dla kierunku. Zgodnie z programami specjalizacji.

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze 120 punktów ECTS oraz napisanie i przedłożenie pracy
dyplomowej oraz zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

SOC_K2_W01
Absolwent zna i rozumie rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych i
humanistycznych oraz posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie
nauk i jej relacjach z innymi dyscyplinami

P7S_WG

SOC_K2_W02
Absolwent zna i rozumie rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach oraz
pogłębioną wiedzę o wybranych strukturach, instytucjach społecznych i ich
wzajemnych relacjach

P7S_WG, P7U_W

SOC_K2_W03 Absolwent zna i rozumie pogłębioną wiedzę na temat relacji między instytucjami
regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi w wybranych kręgach kulturowych P7S_WG, P7U_W

SOC_K2_W04
Absolwent zna i rozumie posiada rozbudowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych
i rządzących nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do
wybranych kategorii więzi społecznych

P7S_WG

SOC_K2_W05 Absolwent zna i rozumie rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i
pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka P7S_WG, P7U_W

SOC_K2_W06
Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badań
społecznych oraz wie, jak skutecznie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania
problemów badawczych, wie jak zaplanować i zrealizować ilościowe i jakościowe
badanie empiryczne w celu rozpoznania problemu i postawienia diagnozy społecznej

P7S_WG, P7U_W

SOC_K2_W07
Absolwent zna i rozumie pogłębioną wiedzę na temat wybranych norm i reguł
organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach,
posiada rozszerzoną wiedzę o ich źródłach, naturze i sposobach działania

P7S_WG

SOC_K2_W08
Absolwent zna i rozumie pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw
stabilności i zmiany struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna mechanizmy i
prawidłowości rządzące tymi zmianami

P7S_WG

SOC_K2_W09
Absolwent zna i rozumie pogłębioną wiedzę na temat istnienia sporów teoretycznych
i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii na temat struktur i
instytucji oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej ewolucji

P7S_WG

SOC_K2_W10 Absolwent zna i rozumie przestrzeganie zasad etyki zawodowej, w tym zasad
poszanowania własności przemysłowej i intelektualnej P7S_WK, P7U_W

SOC_K2_W11
Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk społecznych i
humanistycznych

P7S_WK, P7U_W

Umiejętności

Kod Treść PRK

SOC_K2_U01
Absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne
(polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych w
sposób metodologicznie poprawny

P7S_UW, P7U_U

SOC_K2_U02
Absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i
przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować
własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz

P7S_UW, P7U_U

SOC_K2_U03 Absolwent potrafi właściwie przeprowadzić analizy przyczyn i przebiegu procesów i
zjawisk społecznych oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować

P7S_UW,
P7S_UU
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Kod Treść PRK

SOC_K2_U04
Absolwent potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące
zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych
metod i narzędzi socjologicznych

P7S_UW,
P7S_UU, P7U_U

SOC_K2_U05 Absolwent potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi w celu
rozwiązywania konkretnych problemów P7S_UW

SOC_K2_U06 Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych zakresach i formach,
rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

P7S_UW, P7U_U,
P7S_UU

SOC_K2_U07 Absolwent potrafi zaproponować działania w celu rozwiązania konkretnych
problemów społecznych i przeprowadzić odpowiednie procedury

P7S_UW,
P7S_UO

SOC_K2_U08
Absolwent potrafi umiejętnie rozumować i analizować zjawiska społeczne rozszerzone
o umiejętności pogłębionej, teoretycznej oceny tych zjawisk z zastosowaniem
odpowiedniej metody badawczej

P7S_UW

SOC_K2_U09
Absolwent potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku polskim i języku
obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych i humanistycznych

P7S_UK

SOC_K2_U10
Absolwent potrafi przygotować wystąpienia ustne, w języku polskim i języku obcym z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru
nauk społecznych i humanistycznych

P7S_UK

SOC_K2_U11
Absolwent potrafi ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

SOC_K2_K01
Absolwent jest gotów do ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia
swoich umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod,
potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

P7S_KK, P7U_K,
P7S_KO, P7S_KR

SOC_K2_K02
Absolwent jest gotów do pracy w zespole przyjmując różne role, skutecznie
komunikować się z otoczeniem, cechuje go wrażliwość etyczna, poczucie
odpowiedzialności

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

SOC_K2_K03 Absolwent jest gotów właściwego określania priorytetów służących realizacji
podejmowanych działań

P7S_KO, P7S_KR,
P7U_K

SOC_K2_K04 Absolwent jest gotów do dostrzegania i prawidłowego rozstrzygania dylematów
związanych z wykonywaniem zawodu

P7S_KK, P7U_K,
P7S_KO, P7S_KR

SOC_K2_K05
Absolwent jest gotów do angażuje się w przygotowanie i realizacje projektów
społecznych i potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej
działalności

P7S_KO, P7S_KR

SOC_K2_K06 Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i
umiejętności rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny P7S_KK

SOC_K2_K07 Absolwent jest gotów do myśli i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KR
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Plany studiów

W trakcie studiów II stopnia student zobowiązany jest do zrealizowania seminarium
magisterskiego (trzy semestry) i 2 seminariów tematycznych. W trakcie studiów II stopnia
student zobowiązany jest do zrealizowania 1 kursu anglojęzycznego. Wszystkie kursy
oferowane dla kierunku socjologia II stopnia oznaczone są jako metodologiczne lub
monograficzne. W trakcie studiów magisterskich student/ka realizuje kursy metodologiczne
warte łącznie minimum 20 punktów ECTS, oraz monograficzne łącznie za minimum 30
punktów ECTS. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacji. Aktualna lista jest
ogłaszana przez Kierownika studiów na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego
roku akademickiego.
 
Studia socjologiczne II stopnia opierają się na sprofilowanych specjalizacjach: 1) Analiza danych i badania społeczne; 2)
Komunikowanie społeczne; 3) Społeczeństwo miejskie. Każda ze specjalizacji ma swój program. Możliwy jest także tzw.
Indywidualny Tok Studiów, który polega na skonstruowaniu przez studenta własnej ścieżki kształcenia, wyraźnie nie
mieszczącej się w żadnej ze specjalizacji.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności 60 6,0 egzamin O

Statystyczna analiza danych 30 4,0 egzamin O

Lektorat z języka angielskiego 30 - zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Wstęp do filozofii 30 3,0 egzamin F

Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa
interdyscyplinarna 30 4,0 zaliczenie F

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I 120 4,0 zaliczenie F

Seminarium tematyczne O

Student musi zrealizować 2 seminaria tematyczne

Migracje zagraniczne Polaków 30 3,0 zaliczenie F

Socjologia gospodarki 30 3,0 zaliczenie F

Socjologia publiczna: przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu 30 3,0 egzamin F

Analiza dyskursu publicznego 30 3,0 zaliczenie F

Kursy w j. angielskim O

Student musi zrealizować 1 kurs w j. angielskim

Social and Political Philosophy 30 4,0 egzamin F

Auschwitz: the past in the present 30 4,0 zaliczenie F

The Anthropology of Cultural Pluralism 60 6,0 egzamin F

Contemporary Development Studies 30 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Islam in Europe 30 5,0 egzamin F

Gender and Democracy in Poland 30 5,0 egzamin F

Sociology by Woody Allen 30 3,0 zaliczenie F

10 ideas, that createdEurope: Beauty. Truth. Love. Death. War.
Power. Justice. Freedom. Work. Happiness. 30 4,0 egzamin F

Human Resource Management 30 3,0 egzamin F

Polish Society Through Documentary Film and Ethnography 30 5,0 zaliczenie F

Sociology of Youth 45 5,0 egzamin F

Is God dead? Religion and Spirituality in Contemporary European
Societies 30 5,0 zaliczenie F

Coaching and mentoring for project managers 30 3,0 egzamin F

Gender and Law 60 6,0 egzamin F

Is the World Flat? Places and Localities Matter 30 5,0 zaliczenie F

The Heart of Society: Social Movements as Development 30 5,0 zaliczenie F

The Food as the Weapon in the Contemporary World: Food Safety
and Food Security in the Global World 30 5,0 zaliczenie F

Futures analysis 30 4,0 egzamin F

Habitus: the body, social structures and cultural contexts 30 4,0 egzamin F

Ścieżka: Analiza danych i badania społeczne

Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed
rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Marketing 30 4,0 zaliczenie O

Wprowadzenie do zarządzania projektami 30 3,0 zaliczenie O

Metody wizualizacji danych 2 30 4,0 zaliczenie F

Socjologia gospodarki 30 3,0 zaliczenie F

Socjologia finansów 30 3,0 egzamin F

Human Resource Management 30 3,0 egzamin F

Konsumpcjonizm i jego badanie 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: Komunikowanie społeczne

Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed
rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

PR w praktyce 40 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wprowadzenie do komunikowania społecznego 30 4,0 egzamin O

Współczesne badania nad komunikowaniem 30 5,0 egzamin O

Kultura i media 30 4,0 egzamin O

Badania jakościowe w praktyce (Od danych terenowych do
eksploracyjnej analizy jakościowej) 45 5,0 zaliczenie F

Technologie informacyjne (pakiety biurowe w chmurze i desktopowe) 30 3,0 zaliczenie F

Komunikowanie w edukacji 15 2,0 zaliczenie F

Moderator dyskusji grupowych 15 3,0 zaliczenie F

Nowe media i ich społeczne funkcje 15 2,0 zaliczenie F

PR jako forma komunikacji organizacji z otoczeniem 30 4,0 egzamin F

Procesy grupowe 30 4,0 zaliczenie F

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - projektowanie programów CSR 30 4,0 egzamin F

Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy -
praktyczne wprowadzenie) 30 4,0 zaliczenie F

Metody wizualizacji danych 1 30 4,0 zaliczenie F

Badania jakościowe w praktyce 3 [Obóz naukowo-badawczy: wywiad
jako postępowanie badawcze] 90 7,0 zaliczenie F

Ścieżka: Społeczeństwo miejskie

Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed
rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Abecadło socjologii 30 3,0 egzamin O

Socjologia miasta: dylematy i debaty 15 3,0 egzamin O

Warsztat pracy zespołowej 15 2,0 zaliczenie O

Miasto i jego instytucje 15 2,0 egzamin O

Społeczności miejskie 30 4,0 egzamin O

Analiza danych o mieście 15 2,0 zaliczenie O

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Analiza danych jakościowych 30 4,0 egzamin O

Teorie praktyk społecznych - zastosowania 15 3,0 zaliczenie F

Teorie post-humanistyczne w badaniach nad zrównoważonym
rozwojem 15 3,0 zaliczenie F

Klasyczne teorie ruchów społecznych i rewolucji 20 2,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II 150 5,0 egzamin F

Seminarium magisterskie O

Student musi wybrać jedno seminarium magisterskie (3 semestry)

Badania wizualne, metoda biograficzna, badania nad
mniejszościami 30 7,0 zaliczenie F

Migracje - w perspektywie socjologicznej 30 7,0 zaliczenie F

Gospodarka i finanse w perspektywie socjologicznej 30 7,0 zaliczenie F

Ilościowe badanie zjawisk społecznych 30 7,0 zaliczenie F

Komunikowanie o ważnych sprawach 30 7,0 zaliczenie F

Metody jakościowe i ich zastosowanie 30 7,0 zaliczenie F

Miasto i wokół miasta –wyzwania badawcze 30 7,0 zaliczenie F

Różnorodność rodzin i różnorodność w rodzinach –nowe
paradygmaty badań 30 7,0 zaliczenie F

Badania marketingowe, zachowania konsumentów 30 7,0 zaliczenie F

Socjologia życia publicznego 30 7,0 zaliczenie F

Tożsamość - religia - biografia w nowoczesności i
ponowoczesności: ciągłość i zmiana 30 7,0 zaliczenie F

Wartości i obyczaje w mediach i społeczeństwie 30 7,0 zaliczenie F

Media, dyskurs, sztuka: procesy społeczno – kulturowe i
komunikacyjne 30 7,0 zaliczenie F

Energia, klimat, ochrona środowiska-narracje, które zmieniają
świat 30 7,0 zaliczenie F

Seminarium tematyczne O

Student musi zrealizować 2 seminaria tematyczne

Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności (seminarium
tematyczne) 30 4,0 egzamin F

Kulturowe mechanizmy rozwoju wiedzy 45 4,0 zaliczenie F

Socjologia administracji publicznej 30 4,0 zaliczenie F

Socjologia i antropologia konsumpcji 30 3,0 zaliczenie F

Sfera publiczna i prywatna i ich dysfunkcje 30 4,0 zaliczenie F

Światowy system finansowy perspektywie socjologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle teorii osobliwości
społecznych 30 3,0 zaliczenie F

Współczesne zagadnienia socjologii władzy i polityki 30 3,0 zaliczenie F

Współczesne teorie antropologiczne 30 3,0 egzamin F

Global phenomena in the public sphere 30 5,0 egzamin F

Płeć i religijność 30 3,0 zaliczenie F

Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach 60 6,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kursy w j. angielskim O

Student musi zrealizować 1 kurs w j. angielskim

Anti-corruption workshops 30 5,0 egzamin F

Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe 30 5,0 egzamin F

Sociology of organized crime 30 4,0 egzamin F

Sociology of food 30 4,0 zaliczenie F

Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts 30 4,0 zaliczenie F

Gender Politics in Central and Eastern Europe 30 5,0 zaliczenie F

Building Organizations: Organizational Design and Development
in Action 30 3,0 egzamin F

Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st
Century 30 4,0 egzamin F

Liberalism and Its Critics: Historical and Contemporary
Perspectives 30 4,0 zaliczenie F

Racism and nationalism in the contemporary world 30 4,0 zaliczenie F

Reading Anthropology Between the Lines 30 4,0 zaliczenie F

Sociology and Psychology of Terrorism 30 4,0 egzamin F

Sociology of organized crime 30 4,0 egzamin F

Sociology of Sex Work 30 4,0 egzamin F

Global phenomena in the public sphere 30 5,0 egzamin F

Introduction to Case-Oriented Methodology: Qualitative
Comparative Analysis and Process Tracing 30 6,0 egzamin F

The Holocaust and Memory in Poland 30 4,0 egzamin F

The Anthropology of Eastern Europe 45 5,0 egzamin F

Introduction to Historical Sociology 30 3,0 egzamin F

Arts, Culture and Urban Development 30 5,0 egzamin F

Criminalisation – An Intersectional Perspective 30 4,0 egzamin F

Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych 10 1,0 zaliczenie O

Lektorat z języka angielskiego 30 5,0 egzamin O

Ścieżka: Analiza danych i badania społeczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wielowymiarowa analiza danych 60 6,0 egzamin O

Warsztaty z przygotowania danych do analizy (Excel, PS IMAGO, R) 15 2,0 zaliczenie O

Dobór próby w badaniach społecznych 30 3,0 egzamin O

Warsztaty badań marketingowych 45 4,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Building Organizations: Organizational Design and Development in
Action 30 3,0 egzamin F

Finansjalizacja w dyskursie publicznym 30 3,0 zaliczenie F

Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st Century 30 4,0 egzamin F

Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej 30 4,0 egzamin F

Socjologiczne teorie Karola Marksa 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: Komunikowanie społeczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Facylitacja społeczna 20 2,0 zaliczenie F

Komunikowanie a rozwój społeczny 30 4,0 egzamin O

Prawo prasowe i autorskie 10 1,0 zaliczenie O

Socjologia języka 30 4,0 egzamin O

Badania jakościowe w praktyce 3 [Obóz naukowo-badawczy: wywiad
jako postępowanie badawcze] 90 7,0 zaliczenie F

Deliberacja, partycypacja, dialog społeczny 30 4,0 egzamin F

Komunikowanie o zdrowiu i chorobie 30 4,0 zaliczenie F

Komunikowanie międzykulturowe 30 4,0 zaliczenie F

Mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia a media cyfrowe 15 2,0 zaliczenie F

Projektowanie strategii komunikacyjnych w reklamie 20 3,0 zaliczenie F

Badania rynku mediów 15 2,0 zaliczenie F

Analiza sieci i portali społecznościowych 30 4,0 zaliczenie F

Finansjalizacja w dyskursie publicznym 30 3,0 zaliczenie F

Analiza dyskusji grupowych 30 3,0 zaliczenie F

Badania jakościowe w praktyce (Od analizy wielowymiarowej do
modeli koncepcyjnych) 45 5,0 egzamin F

Krytyczna analiza dyskursu 30 3,0 zaliczenie F

Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - analizy
słownikowe) 30 4,0 egzamin F

Socjologia wizualna 60 5,0 egzamin F

Usability i badania eyetrackingowe 30 3,0 zaliczenie F

Semiotyka w reklamie i marketingu - warsztaty 15 2,0 zaliczenie F

Ścieżka: Społeczeństwo miejskie

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Miejskie style i sposoby życia z perspektywy społeczno-
demograficznej 30 4,0 egzamin O

Socjologia przestrzenii architektury 15 2,0 zaliczenie O

Badania miejskie 30 3,0 zaliczenie O

Cities in global perspective 30 4,0 egzamin O

Antropologia miasta i terenów podmiejskich 30 3,0 egzamin O

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I 120 4,0 zaliczenie F

Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa
interdyscyplinarna 30 4,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie O

Student musi wybrać jedno seminarium magisterskie (3 semestry)

Badania wizualne, metoda biograficzna, badania nad
mniejszościami 30 7,0 zaliczenie F

Migracje - w perspektywie socjologicznej 30 7,0 zaliczenie F

Gospodarka i finanse w perspektywie socjologicznej 30 7,0 zaliczenie F

Ilościowe badanie zjawisk społecznych 30 7,0 zaliczenie F

Komunikowanie o ważnych sprawach 30 7,0 zaliczenie F

Metody jakościowe i ich zastosowanie 30 7,0 zaliczenie F

Miasto i wokół miasta –wyzwania badawcze 30 7,0 zaliczenie F

Różnorodność rodzin i różnorodność w rodzinach –nowe
paradygmaty badań 30 7,0 zaliczenie F

Badania marketingowe, zachowania konsumentów 30 7,0 zaliczenie F

Socjologia życia publicznego 30 7,0 zaliczenie F

Tożsamość - religia - biografia w nowoczesności i
ponowoczesności: ciągłość i zmiana 30 7,0 zaliczenie F

W obszarze problemów społecznych, studiów miejskich i socjologii
stosowanej 30 7,0 zaliczenie F

Wartości i obyczaje w mediach i społeczeństwie 30 7,0 zaliczenie F

Media, dyskurs, sztuka: procesy społeczno – kulturowe i
komunikacyjne 30 7,0 zaliczenie F

Energia, klimat, ochrona środowiska-narracje, które zmieniają
świat 30 7,0 zaliczenie F

Seminarium tematyczne O

Student musi zrealizować 2 seminaria tematyczne

Migracje zagraniczne Polaków 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Socjologia gospodarki 30 3,0 zaliczenie F

Socjologia publiczna: przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu 30 3,0 egzamin F

Analiza dyskursu publicznego 30 3,0 zaliczenie F

Kursy w j. angielskim O

Student musi zrealizować 1 kurs w j. angielskim

Social and Political Philosophy 30 4,0 egzamin F

Auschwitz: the past in the present 30 4,0 zaliczenie F

The Anthropology of Cultural Pluralism 60 6,0 egzamin F

Contemporary Development Studies 30 4,0 egzamin F

Islam in Europe 30 5,0 egzamin F

Gender and Democracy in Poland 30 5,0 egzamin F

Sociology by Woody Allen 30 3,0 zaliczenie F

10 ideas, that createdEurope: Beauty. Truth. Love. Death. War.
Power. Justice. Freedom. Work. Happiness. 30 4,0 egzamin F

Human Resource Management 30 3,0 egzamin F

Polish Society Through Documentary Film and Ethnography 30 5,0 zaliczenie F

Sociology of Youth 45 5,0 egzamin F

Is God dead? Religion and Spirituality in Contemporary European
Societies 30 5,0 zaliczenie F

Coaching and mentoring for project managers 30 3,0 egzamin F

Is the World Flat? Places and Localities Matter 30 5,0 zaliczenie F

The Heart of Society: Social Movements as Development 30 5,0 zaliczenie F

The Food as the Weapon in the Contemporary World: Food Safety
and Food Security in the Global World 30 5,0 zaliczenie F

Futures analysis 30 4,0 egzamin F

Habitus: the body, social structures and cultural contexts 30 4,0 egzamin F

Wstęp do filozofii 30 3,0 egzamin F

Ścieżka: Analiza danych i badania społeczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zaawansowana wielowymiarowa analiza danych 60 6,0 egzamin O

Modelowanie strukturalne 30 4,0 egzamin O

Analiza i ewaluacja polityk publicznych 60 6,0 egzamin O

Socjologia gospodarki 30 3,0 zaliczenie F

Socjologia finansów 30 3,0 egzamin F

Human Resource Management 30 3,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Konsumpcjonizm i jego badanie 30 3,0 zaliczenie F

Ewaluacja w praktyce: ocena wybranej interwencji publicznej 60 5,0 zaliczenie F

Ścieżka: Komunikowanie społeczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

PR w praktyce 40 4,0 egzamin F

Badania jakościowe w praktyce (Od danych terenowych do
eksploracyjnej analizy jakościowej) 45 5,0 zaliczenie F

Technologie informacyjne (pakiety biurowe w chmurze i desktopowe) 30 3,0 zaliczenie F

Komunikowanie w edukacji 15 2,0 zaliczenie F

Moderator dyskusji grupowych 15 3,0 zaliczenie F

Nowe media i ich społeczne funkcje 15 2,0 zaliczenie F

PR jako forma komunikacji organizacji z otoczeniem 30 4,0 egzamin F

Procesy grupowe 30 4,0 zaliczenie F

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - projektowanie programów CSR 30 4,0 egzamin F

Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy -
praktyczne wprowadzenie) 30 4,0 zaliczenie F

Metody wizualizacji danych 1 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: Społeczeństwo miejskie

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współczesne koncepcje rozwoju miasta i polityki miejskie 30 3,0 egzamin O

Miejskie konflikty 15 2,0 zaliczenie O

Prawo do miasta 15 2,0 egzamin O

Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni 1 30 3,0 zaliczenie O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II 150 5,0 egzamin F

Teorie praktyk społecznych - zastosowania 15 3,0 zaliczenie F

Teorie post-humanistyczne w badaniach nad zrównoważonym
rozwojem 15 3,0 zaliczenie F

Klasyczne teorie ruchów społecznych i rewolucji 20 2,0 egzamin F

Seminarium magisterskie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Student musi wybrać jedno seminarium magisterskie (3 semestry)

Badania wizualne, metoda biograficzna, badania nad
mniejszościami 30 7,0 zaliczenie F

Migracje - w perspektywie socjologicznej 30 7,0 zaliczenie F

Gospodarka i finanse w perspektywie socjologicznej 30 7,0 zaliczenie F

Ilościowe badanie zjawisk społecznych 30 7,0 zaliczenie F

Komunikowanie o ważnych sprawach 30 7,0 zaliczenie F

Metody jakościowe i ich zastosowanie 30 7,0 zaliczenie F

Miasto i wokół miasta –wyzwania badawcze 30 7,0 zaliczenie F

Różnorodność rodzin i różnorodność w rodzinach –nowe
paradygmaty badań 30 7,0 zaliczenie F

Badania marketingowe, zachowania konsumentów 30 7,0 zaliczenie F

Socjologia życia publicznego 30 7,0 zaliczenie F

Tożsamość - religia - biografia w nowoczesności i
ponowoczesności: ciągłość i zmiana 30 7,0 zaliczenie F

W obszarze problemów społecznych, studiów miejskich i socjologii
stosowanej 30 7,0 zaliczenie F

Wartości i obyczaje w mediach i społeczeństwie 30 7,0 zaliczenie F

Media, dyskurs, sztuka: procesy społeczno – kulturowe i
komunikacyjne 30 7,0 zaliczenie F

Energia, klimat, ochrona środowiska-narracje, które zmieniają
świat 30 7,0 zaliczenie F

Seminarium tematyczne O

Student musi zrealizować 2 seminaria tematyczne

Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności (seminarium
tematyczne) 30 4,0 egzamin F

Kulturowe mechanizmy rozwoju wiedzy 45 4,0 zaliczenie F

Socjologia administracji publicznej 30 4,0 zaliczenie F

Socjologia i antropologia konsumpcji 30 3,0 zaliczenie F

Sfera publiczna i prywatna i ich dysfunkcje 30 4,0 zaliczenie F

Światowy system finansowy perspektywie socjologicznej 30 3,0 zaliczenie F

Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle teorii osobliwości
społecznych 30 3,0 zaliczenie F

Współczesne zagadnienia socjologii władzy i polityki 30 3,0 zaliczenie F

Global phenomena in the public sphere 30 5,0 egzamin F

Płeć i religijność 30 3,0 zaliczenie F

Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach 60 6,0 zaliczenie F

Kursy w j. angielskim O

Student musi zrealizować 1 kurs w j. angielskim
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Anti-corruption workshops 30 5,0 egzamin F

Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe 30 5,0 egzamin F

Sociology of organized crime 30 4,0 egzamin F

Sociology of food 30 4,0 zaliczenie F

Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts 30 4,0 zaliczenie F

Gender Politics in Central and Eastern Europe 30 5,0 zaliczenie F

Building Organizations: Organizational Design and Development
in Action 30 3,0 egzamin F

Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st
Century 30 4,0 egzamin F

Liberalism and Its Critics: Historical and Contemporary
Perspectives 30 4,0 zaliczenie F

Racism and nationalism in the contemporary world 30 4,0 zaliczenie F

Reading Anthropology Between the Lines 30 4,0 zaliczenie F

Sociology and Psychology of Terrorism 30 4,0 egzamin F

Sociology of organized crime 30 4,0 egzamin F

Sociology of Sex Work 30 4,0 egzamin F

Global phenomena in the public sphere 30 5,0 egzamin F

Introduction to Case-Oriented Methodology: Qualitative
Comparative Analysis and Process Tracing 30 6,0 egzamin F

The Holocaust and Memory in Poland 30 4,0 egzamin F

Introduction to Historical Sociology 30 3,0 egzamin F

Arts, Culture and Urban Development 30 5,0 egzamin F

Criminalisation – An Intersectional Perspective 30 4,0 egzamin F

Ścieżka: Analiza danych i badania społeczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Skalowanie w badaniach społecznych i marketingowych 30 4,0 zaliczenie O

Warsztaty analizy danych zastanych 45 4,0 egzamin O

Building Organizations: Organizational Design and Development in
Action 30 3,0 egzamin F

Finansjalizacja w dyskursie publicznym 30 3,0 zaliczenie F

Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st Century 30 4,0 egzamin F

Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej 30 4,0 egzamin F

Socjologiczne teorie Karola Marksa 30 4,0 zaliczenie F

Ewaluacja w praktyce: ocena wybranej interwencji publicznej 60 5,0 zaliczenie F
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Ścieżka: Komunikowanie społeczne

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Socjologia języka 30 4,0 egzamin O

Deliberacja, partycypacja, dialog społeczny 30 4,0 egzamin F

Komunikowanie o zdrowiu i chorobie 30 4,0 zaliczenie F

Komunikowanie międzykulturowe 30 4,0 zaliczenie F

Mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia a media cyfrowe 15 2,0 zaliczenie F

Projektowanie strategii komunikacyjnych w reklamie 20 3,0 zaliczenie F

Badania rynku mediów 15 2,0 zaliczenie F

Analiza sieci i portali społecznościowych 30 4,0 zaliczenie F

Finansjalizacja w dyskursie publicznym 30 3,0 zaliczenie F

Analiza dyskusji grupowych 30 3,0 zaliczenie F

Badania jakościowe w praktyce (Od analizy wielowymiarowej do
modeli koncepcyjnych) 45 5,0 egzamin F

Krytyczna analiza dyskursu 30 3,0 zaliczenie F

Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - analizy
słownikowe) 30 4,0 egzamin F

Socjologia wizualna 60 5,0 egzamin F

Usability i badania eyetrackingowe 30 3,0 zaliczenie F

Semiotyka w reklamie i marketingu - warsztaty 15 2,0 zaliczenie F

Ścieżka: Społeczeństwo miejskie

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ewaluacja polityk miejskich 15 2,0 zaliczenie O

Warsztaty przedsiębiorczości 15 2,0 zaliczenie O

Systemy Informacji Geograficznej w badaniach nad miastem i w
polityce miejskiej 15 2,0 zaliczenie O

Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni 2 30 3,0 zaliczenie O

Wykluczenie społeczne 15 2,0 zaliczenie F

Arts, Culture and Urban Development 30 5,0 egzamin O

Miejskie inwazje i kolonizacje 15 2,0 zaliczenie F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Teorie socjologiczne wobec wyzwań współczesności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.5cdd5fc8bb29f.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi ujęciami teoretycznymi współczesnego społeczeństwa. W
ramach konwersatorium analizowane będą nowe podejścia badawcze, a także najnowsze konceptualizacje
teoretyczne społeczeństwa późnej nowoczesności / społeczeństwa ponowoczesnego oraz procesów społecznych
zachodzących we współczesnym świecie. W szczególności zajęcia poświęcone będą teoretycznej konceptualizacji
dynamiki społecznej, kwestiom wzrastającego zróżnicowania współczesnego świata i nakładania się społecznych
rzeczywistości, kontekstowości zjawisk i procesów społecznych, procesualności struktur i porządku społecznego,
przemianom więzi społecznych, a także społecznym konsekwencjom nowych technologii. Każde z podejść
teoretycznych omawiane będzie w formie wykładu wprowadzającego, analizy tekstów źródłowych oraz
interpretacji konkretnych procesów i zjawisk społecznych w oparciu o założenia teoretyczne omawianego
paradygmatu. Pokazy trzech filmów w ramach kursu służyć będą zrozumieniu aparatury pojęciowej stosowanej
w analizie współczesnych społeczeństw. Nabywane przez uczestników kursu umiejętności sprawdzane będą
w formie kolokwiów pisemnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Wiedza na temat najnowszych konceptualizacji
teoretycznych społeczeństwa oraz procesów
społecznych zachodzących we współczesnym świecie.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2
Wiedza na temat nowych podejść badawczych,
instrumentariów teoretycznych, centralnych kategorii
pojęciowych, twierdzeń o charakterze empirycznym.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3
Znajomość kryteriów decydujących o odmienności
paradygmatów oraz nurtów i podejść występujących
w ich ramach.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Umiejętność przeprowadzenia analizy procesów
i zjawisk społecznych przy użyciu instrumentariów
pojęciowych przynależnych określonym podejściom
teoretycznym.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2
Umiejętność przeprowadzenia krytycznej analizy
podejść teoretycznych, wskazania napięć
i niespójności występujących w ramach określonego
nurtu teoretycznego.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

Umiejętność teoretycznej interpretacji zjawisk
i procesów społecznych przy zastosowaniu
odpowiednich narzędzi metodologicznych,
umiejętność formułowania zastrzeżeń wobec
omawianych ujęć teoretycznych, umiejętność spójnej
argumentacji i precyzyjnego wyrażania stanowiska
w formie pisemnej (eseje) oraz ustnej (dyskusje).

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Zdolność pogłębiania wiedzy oraz krytycznego
myślenia, umiejętność argumentowania, precyzyjnego
wyrażania własnych poglądów, merytorycznego
odnoszenia się do poglądów odmiennych.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2
Umiejętność pracy w zespole, zdolność planowania,
terminowość, odpowiedzialność, przestrzeganie zasad,
umiejętność określania priorytetów służących
realizacji celów.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 60

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do egzaminu 30
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przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi ujęciami teoretycznymi
współczesnego społeczeństwa. W ramach konwersatorium analizowane będą
nowe podejścia badawcze, a także najnowsze konceptualizacje teoretyczne
społeczeństwa późnej nowoczesności / społeczeństwa ponowoczesnego oraz
procesów społecznych zachodzących we współczesnym świecie. W szczególności
zajęcia poświęcone będą teoretycznej konceptualizacji dynamiki społecznej,
kwestiom wzrastającego zróżnicowania współczesnego świata i nakładania się
społecznych rzeczywistości, kontekstowości zjawisk i procesów społecznych,
procesualności struktur i porządku społecznego, przemianom więzi społecznych, a
także społecznym konsekwencjom nowych technologii. Każde z podejść
teoretycznych omawiane będzie w formie wykładu wprowadzającego, analizy
tekstów źródłowych oraz interpretacji konkretnych procesów i zjawisk społecznych
w oparciu o założenia teoretyczne omawianego paradygmatu. Pokazy trzech
filmów w ramach kursu służyć będą zrozumieniu aparatury pojęciowej stosowanej
w analizie współczesnych społeczeństw. Nabywane przez uczestników kursu
umiejętności sprawdzane będą w formie kolokwiów pisemnych.
1. Zajęcia wprowadzające i organizacyjne: najnowsze teorie socjologiczne wobec
wyzwań współczesności
2. Teoretyczne konceptualizacje współczesnego społeczeństwa: A. Giddens i Z.
Bauman
3. Społeczeństwo ryzyka: U. Beck
4. Społeczeństwo intymności: A. Giddens
5. Socjologia zjawiska czy socjologia procesu: teoria strukturacji A. Giddensa
6. Czy społeczeństwo jest konstruktem? Strukturalistyczny konstruktywizm P.
Bourdieu
7. Pokaz filmu „Lost in translation / Między słowami” Sofia Coppola (kolokwium /
esej)
8. Społeczeństwo jako symulakra, teoria społeczna jako interpretacja symulakrów:
J. Baudrillard
9. Pokaz filmu „Her / Ona” Spike Jonze (kolokwium / esej)
10. Wielość, kompleksowość, kontyngencja. N. Luhmanna teoria systemów
społecznych
11. Nowe konceptualizacje więzi społecznej: społeczeństwo sieci M. Castells
12. Neomarksistowska wizja społeczeństwa: I. Wallerstein, E. O. Wright, S. Žižek
13. Wiedza i władza: poststrukturalistyczne koncepcje władzy i przymusu: N. Elias,
M. Foucault
14. Współczesna hermeneutyka i teoria dyskursu w analizie socjologicznej: T. van
Dijk, N. Fairclough, R. Vodak
15. Pokaz filmu „Mammoth / Mamut” Lukas Moodysson (dyskusja i repetytorium )

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach, eseje



Sylabusy 27 / 523

Abecadło socjologii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.210.5cdd5fe22ad01.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z najważniejszymi pojęciami socjologicznymi oraz ujęciami
teoretycznymi w dziedzinie. Poszczególne zajęcia poświęcone są m.in. różnym wizjom społeczeństwa (ujęcia
strukturalne, interakcyjne, konfliktowe, wymiany itp.), dynamice działań społecznych i zbiorowych (w tym ruchów
społecznych), różnym typom zbiorowości (np. grupom społecznym), socjalizacji, kontroli społecznej, rolom
i pozycjom, jakie zajmujemy jako członkowie społeczeństwa itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia
socjologiczne (np. działanie społeczne, interakcja,
grupa społeczna, struktura, organizacja, instytucja)

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04 egzamin pisemny

W2 student/ka zna i rozumie najważniejsze paradygmaty
i ujęcia teoretyczne w socjologii

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09 egzamin pisemny

W3 student/ka zna i rozumie dynamikę różnego typu
instytucji społecznych SOC_K2_W02 egzamin pisemny

W4 student/ka zna i rozumie relację między działaniem
jednostkowym a strukturą społeczną.

SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student/a potrafi używać podstawowych pojęć
socjologicznych w opisie wybranego zjawiska
społecznego

SOC_K2_U01 egzamin pisemny

U2
student/a potrafi zaaplikować wybraną koncepcję
teoretyczną do analizy konkretnego przypadku
zjawiska lub procesu społecznego.

SOC_K2_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/ka jest gotów/owa do pracy zespołowej
mającej na celu stosowanie w praktyce zdobytej
wiedzy teoretycznej.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Społeczeństwo – przedmiot socjologii W2

2. Zachowanie, działanie, interakcja W1, W2, W4, U1
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3. Organizacja i struktura społeczna W1, W2, U1, U2

4. Grupy społeczne W1, W2, U1, U2, K1

5. Działania zbiorowe i ruchy społeczne W1, W2, W4, U1, U2

6. Nierówności społeczne W2, W4, U2

7. Władza W1, W2, U1, U2

8. Socjalizacja i kontrola społeczna W1, W2, W3, W4, U1

9. Etniczność, naród W1, U1

10. Religia W1, W3, U1

11. Instytucje społeczne W1, W2, W3, U1

12. Kultura W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny

a) przygotowanie do zajęć (lektura tekstów) i obecność na zajęciach
(możliwe dwie nieobecności; każda kolejna nieobecność, bez względu na
przyczynę, musi zostać zaliczona na dyżurze u prowadzącej); b) czynny
udział w dyskusji podczas zajęć c) egzamin pisemny (test z pytaniami
otwartymi i zamkniętymi)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony dla studentów/ek, którzy/re nie ukończyli studiów socjologicznych I stopnia. Kurs obowiązkowy dla
studentów/ek specjalizacji miejskiej, ale dostępny także dla studentów/ek innych specjalizacji jako kurs fakultatywny.
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Marketing
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.210.5cb5947aa5e1c.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe koncepcje i zasady marketingu SOC_K2_W11 zaliczenie pisemne

W2 rolę marketingu w procesie zarządzania
przedsiębiorstwem i rynkiem SOC_K2_W11 zaliczenie pisemne

W3 budowę i wykorzystanie wskaźników marketingowych
do oceny skuteczności i efektywności marketingu SOC_K2_W11 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyjaśniać zależności występujące w systemie
marketingowym (mikro i makro) SOC_K2_U11 zaliczenie pisemne



Sylabusy 31 / 523

U2 wykorzystywać i analizować wskaźniki marketingowe SOC_K2_U11 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmowania podstawowych działań marketingowych
w systemie gospodarczym SOC_K2_K07 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

rozwiązywanie kazusów 30

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ewolucja koncepcji marketingu
Marketing-mix W1, W2, U1, K1

2.
Strategia produktu
Rozwój nowego produktu
Strategia ceny i dystrybucji
Strategia komunikacji

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.
Strategiczne planowanie marketingowe
Strategiczna analiza rynku
Segmentacja i pozycjonowanie

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Modele zachowania konsumenta
Teoria środków-celów
Postawy a zachowania konsumenckie
Analiza reakcji na reklamę
Analiza preferencji, wyboru i lojalności klienta

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. Marketing wartości
Efektywność działań marketingowych W2, W3, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Rozwiązanie studium przypadku dotyczącego analizy i interpretacji
wskaźników marketingowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Statystyczna analiza danych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.1559294800.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Rozszerzenie wiedzy na temat podstawowych technik analitycznych, omawianych w ramach Wprowadzenia
do statystycznej analizy danych – i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce do analizy rzeczywistych danych
społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Posiadanie wiedzy na temat statystyk opisowych: miar
tendencji centralnej i rozproszenia

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

raport, egzamin pisemny
/ ustny
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W2
Posiadanie wiedzy na temat statystyk indukcyjnych:
testy statystyczne (chi-kwadrat, test t studenta, test F,
testy nieparametryczne)

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

raport, egzamin pisemny
/ ustny

W3 Posiadanie wiedzy na temat analiz wielozmiennowych:
tabele krzyżowe, ANOVA, regresja liniowa

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

raport, egzamin pisemny
/ ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wykorzystać statystyki opisowe: miary
tendencji centralnej i rozproszenia

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

raport, egzamin pisemny
/ ustny

U2
Student potrafi wykorzystać statystyki indukcyjne:
testy statystyczne (chi-kwadrat, test t studenta, test F,
testy nieparametryczne)

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

raport, egzamin pisemny
/ ustny

U3 Student potrafi wykonać analizy wielozmiennowe:
tabele krzyżowe, ANOVA, regresję liniowę

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

raport, egzamin pisemny
/ ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Umiejętność pracy w grupie nad raportem z analizy
danych

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie raportu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Miary tendencji centralnej i miary rozproszenia, asymetria rozkładu W1, U1, K1

2. Tabele krzyżowe W3, U3, K1

3. Test niezależności chi-kwadrat W3, U3, K1

4. Miary siły związku dla zmiennych nominalnych i porządkowych W2, W3, U2, U3, K1

5. Tabele wielokrotnego wyboru W3, U3, K1

6. Rozkłady statystyk z próby. Własności rozkładu normalnego, standaryzacja
zmiennych. Błąd standardowy, przedział ufności. W2, U2, K1

7. Testy różnicy średnich – testy t Studenta dla prób zależnych i niezależnych W2, U2, K1

8. Analiza wariancji (ANOVA) W2, W3, U2, U3, K1

9. Wprowadzenie do regresji liniowej W3, U3, K1

10. Regresja liniowa z jedną zmienną niezależną W3, U3, K1

11. Regresja liniowa z dwoma zmiennymi niezależnymi. Zmienne jakościowe jako
zmienne niezależne W3, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium raport, egzamin pisemny
/ ustny

Ocena końcowa jest średnią z czterech zadań: 1) przygotowania
dwóch raportów z analizy danych zaliczanych na ocenę. Pierwszy
obejmuje przeanalizowanie zadanej bazy danych i sporządzenie
raportu na wybrany temat (postawienie trzech hipotez i ich
zweryfikowanie). Drugi dotyczy analizy wybranej problematyki z
wykorzystaniem modelu regresji liniowej. 2) dwóch testów
cząstkowych (w połowie zajęć - tematy do regresji liniowej i na
koniec - z regresji liniowej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wprowadzenia do statystycznej analizy danych
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PR w praktyce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.1559295080.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 40

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kurus jest praktyczne przećwiczenie strategicznegoplanowania komuniakcji pod okiem praktyków
z róznego obszaru działań Public Relations.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Studenci znają reguły i normy strategicznego
planowanai działań komunikacyjnych w róznych
obszarach życia społecznego, przez różne instytucje.
Rozumieją róznice między celami strategicznymi
i operacyjnymi.

SOC_K2_W07,
SOC_K2_W10 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Studenci potrafią przygotować strategię
komuniakcyjną, krytycznie określić przydatność
poszczególnych narzędzi, zdefiniować cele, grupy
docelowe, kanały komuniakcji

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U09

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Studenci potrafia planowac działania w czasie,
racjonalnie gospodarowac zasobami, pracowac
w grupie, dzielic zadania i oceniac efektywnośc
podejmowanych aktywności.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 40

przygotowanie projektu 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. PR w Biznesie W1, U1, K1

2. PR w Kościele W1, U1, K1

3. PR w polityce W1, U1, K1

4. PR w organizacjach trzeciego sektora W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt obecność , wykonanie wskazanych zadań zespołowych i indywidualnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs podstawowy z zakresu problemtyki PR
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Socjologia miasta: dylematy i debaty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.210.5cdd5fe2a4cfd.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie wyzwań i problemów związanych z urbanizacją społeczeństw w Europie i na świecie

C2 Zapoznanie z głównym nurtami teoretycznymi wykorzystywanymi do analizy procesów i zjawisk występujących
w miastach i na obszarach zurbanizowanych

C3 Doskonalenie umiejętności aplikacji wiedzy teoretycznej w analizie zjawisk i procesów miejskich

C4 Zapoznanie z głównymi wyzwaniami badawczymi i etycznymi w zakresie studiów nad miastem i miejskością

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie współcześnie stosowane
i rozwijane paradygmaty, teorie i pojęcia dotyczące
definiowania miasta i miejskości, procesów
urbanizacyjnych, metropolii i metropolizacji,
przestrzeni miejskiej i jej funkcji

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W09

esej

W2
Student zna i rozumie szanse i zagrożenia związane
z urbanizacją w Polsce, Europie i na świecie, w tym
konsekwencje w życiu społecznym i dla środowiska

SOC_K2_W05,
SOC_K2_W09 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi opisać rolę miast w zakresie
generowania i rozwiązywania problemów
ekologicznych w skali lokalnej i globalnej. Zna
i rozumie teoretyczne i ideologiczne konteksty modeli
rozwoju miasta

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U09

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do aplikowania wiedzy socjologicznej
w procesach związanych z zarządzaniem miastem
i obszarami metropolitarnymi; swoją wiedzę poddaje
refleksji i krytycznej ocenie.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 15

konsultacje 5

przygotowanie eseju 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Socjologia miasta w XXI wieku - dziedzictwo teoretyczne i nowe wyzwania
badawcze W1

2. Urbanizacja, urbanizm i rozwój miejski - szanse, problemy i wyzwania W2, K1
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3. Zrównoważony rozwój miejski W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej Terminowe przygotowanie eseju naukowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
wskazane wcześniejsze uczestnictwo w kursie "Socjologia miasta: podstawy"
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Wprowadzenie do zarządzania projektami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.210.1559125902.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy na temat podstawowych narzędzi zarządzania projektami i przećwiczenie jej w praktyce

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 uczestnicy posiadają wiedzę na temat metodyk
zarządzania projektami SOC_K2_W11 projekt, prezentacja
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W2 uczestnicy znają najważniejsze techniki zarządzania
projektami SOC_K2_W11 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 uczestnicy potrafią wybierać adekwatne techniki
zarządzania projektami SOC_K2_U07 projekt, prezentacja

U2 uczestnicy potrafią stosować techniki zarządzania
projektam SOC_K2_U07 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestnicy są gotowi do zastosowania poznanych
technik w realizowanych projektach SOC_K2_K02 projekt, prezentacja

K2 uczestnicy są gotowi do refleksji nad sposobami
lepszego zarządzania projektami SOC_K2_K02 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 45

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Projekt - wprowadzenie: specyfika, metodyki W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Cele - rola i definiowanie W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Zespół - budowanie i zarządzanie W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Harmonogram - struktura podziału pracy, metoda ścieżki krytycznej W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Finanse w projekcie - kategorie kosztów, źródła finansowania W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Ryzyko - identyfikacja i zarządzanie W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. Współpraca - spotkania, komunikacja, oprogramowanie W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Prezentacje projektów W1, W2, U1, U2, K1, K2
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9. Zaliczenie/podsumowanie W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, prezentacja uzyskanie ponad 50% punktów dla każdej z form zaliczenia, obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kluczowe dla osiągnięcia efektów uczenia się są aktywny udział w zajęciach oraz zaplanowanie projektu. Dlatego też,
obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Wprowadzenie do komunikowania społecznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.210.5cdd5fda42019.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przygotowanie studentów studiów II stopnia do dalszych pogłębionych studiów nad
komunikowaniem. W trakcie zajęć zostaną omóiowne podstawowe teorie komunikowania społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie podstawowe teorie dotyczące
komunikowania społecznego

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02

projekt, egzamin
pisemny / ustny
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W2 Student zna i rozumie jak działają instytucje medialne SOC_K2_W03 projekt, egzamin
pisemny / ustny

W3
Student/ka zna i rozumie możliwości wykorzystania
teorii komunikacji do działań przedsiębiorczych (por
Pacanovsky)

SOC_K2_W11 projekt, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student porafi analizowac procesy komunikacyjne SOC_K2_U01 projekt, egzamin
pisemny / ustny

U2
Student/ka potafi wykorzystać teorię komunikowania
do rozwiazywania konkretnych problemów
społecznych

SOC_K2_U07 projekt, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnych studiów
i dalszego rozwoju oraz

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

projekt, egzamin
pisemny / ustny

K2 Student jest gotów do krytycznego myślenia
i interpretowania rzeczywistości SOC_K2_K06 projekt, egzamin

pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Komunikowanie interpersonalne W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2. Komunikowanie w grupie W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3. Komunikowanie medialne W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2
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4. Komunikowanie werbalne i niewerbalne W1, W2, U1, K1, K2

5. Kulturowy aspekt komunikacji W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, egzamin pisemny / ustny obecnośc na zajęciach, udział w dyskusji, odrabianie zadań,
przygotowanie projektu, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs dedykowany studentom specjalizacji komunikowanie społeczne
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Warsztat pracy zespołowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.210.5cdd5fe2d9bea.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Identyfikacja zasobów indywidualnych i grupowych

C2 Prezentacja i dyskusja zasad współpracy zespołowej

C3 Kształcenie umiejętności budowania zespołu i zwiększania efektywności jego pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zna i rozumie zasady pracy i współpracy grupowej SOC_K2_W07 prezentacja, praca
pisemna

W2 zna zasady i strategie twórczego działania SOC_K2_W07 praca pisemna

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Identyfikuje i wzmacnia zasoby grupy SOC_K2_U06 prezentacja, praca
pisemna

U2 Formułuje rekomendacje do pracy zespołowej SOC_K2_U06 prezentacja, praca
pisemna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Dzieli się wiedzą i gotów jest do krytycznej oceny
pracy zespołowej

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

prezentacja, praca
pisemna

K2 Gotów jest stosować w pracy zespołowej zróżnicowane
zasady i strategie twórczego rozwiązywania zadań SOC_K2_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Przygotowanie prac pisemnych 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Grupa i jej zasoby W1, U1

2. Zasady współpracy zespołowej - czynniki zwiększające i zmniejszające jej
efektywność W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Strategie kreatywnego myślenia i zasady ułatwiające twórcze rozwiązywanie
zadań - teoria i praktyka W2, U1, K1, K2
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4. Kreatywnie o podnoszeniu efektywności pracy zespołowej - rekomendacje i
krytyczna analiza proponowanych rozwiązań [prezentacje] W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca warsztatowa

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja, praca pisemna

Obecność i aktywność na zajęciach Znajomość poleconej
literatury Opracowanie rekomendacji do pracy zespołowej [w
oparciu o literaturę przedmiotu, obserwacje i doświadczenie
własne] - dyskusja i analiza krytyczna propozycji [omówienie na
zajęciach w formie prezentacji wraz z moderacją uczestników]

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma
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Metody wizualizacji danych 2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.210.1559895605.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Jest to drugi moduł dwusemestralnego kursu poświęconego metodom wizualizacji danych. W ramach zajęć
zaprezentowane będą techniki wizualizacji, które pozwalają w organizacjach podejmować decyzje oparte
na danych (Data-Driven Decision Making approach). Podczas zajęć zbudujemy: bazy czerpiące dane z wielu
źródeł danych (także z zestawień dostępnych live na stronach www); wizualizacje, z których korzystać może
wielu użytkowników w tym samym czasie; prezentację wybranych wyników analiz na mapach interaktywnych;
opowieści oparte na danych zgodnie (tzw. „Story telling”).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 52 / 523

W1
Metody doboru wizualizacji danych do typów danych.
Pracę na zaawansowanych narzędziach służących
do analiz i wizualizacji danych.

SOC_K2_W06 projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Umiejętność projektowania i budowy zaawansowanych
wizualizacji interaktywnych.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U07

projekt, raport,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie raportu 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

analiza problemu 5

analiza i przygotowanie danych 15

pozyskanie danych 5

Przygotowywanie projektów 20

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Jest to drugi moduł dwusemestralnego kursu poświęconego metodom wizualizacji
danych. W ramach zajęć zaprezentowane będą techniki wizualizacji, które
pozwalają w organizacjach podejmować decyzje oparte na danych (Data-Driven
Decision Making approach). Podczas zajęć zbudujemy: bazy czerpiące dane z
wielu źródeł danych (także z zestawień dostępnych live na stronach www);
wizualizacje, z których korzystać może wielu użytkowników w tym samym czasie;
prezentację wybranych wyników analiz na mapach interaktywnych; opowieści
oparte na danych zgodnie (tzw. „Story telling”).

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria projekt, raport, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Metody wizualizacji - kurs podstawowy. Wiedza z zakresu metod badawczych i technik.
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Współczesne badania nad komunikowaniem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.210.5cdd5fae33e14.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest prezentacja stanu wiedzy oraz wiodących nurtów i trendów metodologicznych dotyczących
współczesnych strategii badań nad zjawiskami i procesami komunikowania się na tle aktualnych problemów
wynikających m.in. z rozwoju technologii informatycznych, wielokulturowości, globalizacji, dylematów związanych
z poczuciem tożsamości, zwrotu wizualnego w kulturze popularnej. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną
najważniejsze nurty metodologiczne i podejścia analityczne w badaniach nad komunikowaniem się zgodnie
z istniejącymi tradycjami badawczymi w dziedzinie teorii komunikacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 55 / 523

W1
Student zna wiodące nurty i trendy metodologiczne
w zakresie analizy zjawisk i procesów
komunikacyjnych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować zjawiska i procesy
komunikacyjne z wykorzystaniem wybranych strategii
metodologicznych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student umie współpracować w zespole i podejmować
polemikę z innymi osobami

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

analiza i przygotowanie danych 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza semiotyczna W1, U1, K1

2. Analiza pola semantycznego W1, U1, K1

3. Analiza treści (jakościowa, ilościowa, mieszana) W1, U1, K1

4. Analiza konwersacyjna W1, U1, K1

5. Analiza narracji W1, U1, K1

6. Analiza dyskursu W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Miasto i jego instytucje
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.210.5cdd5fe3183a7.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze strukturą i funkcjonowaniem instytucji sfery publicznej oraz
kluczowymi grupami (interesów, nacisku, władzy) względnie ruchami społecznymi (miejskimi, regionalnymi),
które uczestniczą w procesie rozwoju na szczeblu lokalnym bądź regionalnym. Nacisk położony zostanie
zwłaszcza na zapoznanie seminarzystów z instytucjonalnym kontekstem politycznym, gospodarczym
i kulturowym współczesnego rozwoju wspólnot gminnych, miejskich, metropolitalnych czy regionalnych. W
szczególności omawiane będę instytucje formalno-prawne (regulacje prawne o charakterze krajowym
i międzynarodowym, dokumenty organizacyjne), struktury polityczne (samorząd gminny, wojewódzki)
i gospodarcze (lokalne i regionalne instytucje rozwoju), ale także instytucje nieformalne (wartości i normy,
zwyczaje, kody, rytuały, symbolika, tożsamości), w kontekście praktyk i działań aktorów zbiorowych z poziomu
gminy, miasta, metropolii czy województwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

prawno-ustrojowe podstawy administracji terytorialnej
w Polsce, w tym: miejsce samorządu terytorialnego
(ST) w organizacji terytorialnej kraju; organizację
administracji terytorialnej w Europie i na tym tle model
polski; podstawowe zasady regulatywne ST i ich
źródła; Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego;
Ustawę o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku;
organy władzy w gminie i ich kompetencje; finansowe
i materialne podstawy samorządu

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W07

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo wskazywać i analizować zjawiska
społeczne związane z funkcjonowaniem samorządu
terytorialnego i innych instytucji działających
w obszarze miasta.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego diagnozowania problemów
społecznych, związanych z funkcjonowaniem instytucji
miejskich i ich rozwiązywania zarówno w postaci
projektów społecznych jak i innych form interwencji
społecznej

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Prawno-ustrojowe podstawy administracji terytorialnej w Polsce, w tym: miejsce
samorządu terytorialnego (ST) w organizacji terytorialnej kraju; organizacja
administracji terytorialnej w Europie i na tym tle model polski; podstawowe
zasady regulatywne ST i ich źródła; Europejska Karta Samorządu Terytorialnego;
Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku; organy władzy w gminie i
ich kompetencje; finansowe i materialne podstawy samorządu terytorialnego

W1, U1, K1

2. Partie i środowiska polityczne w na szczeblu lokalnym oraz w przestrzeni miasta U1, K1

3. Organizacje pozarządowe, ruchy miejskie i inni aktorzy obywatelskiej przestrzeni
instytucjonalnej w mieście U1, K1

4. Instytucje miejskie, odpowiedzialne za współpracę z biznesem i organizacje
biznesowe w mieście W1, U1, K1

5. Spotkanie z dyrektorem Wydziału Strategii Rozwoju Urzędu Miasta W1, U1, K1

6. Spotkanie z reprezentantem organizacji pozarządowych pełniących funkcje
strażnicze bądź rzecznicze w mieście W1, U1, K1

7. Spotkanie z przedstawicielem biznesu W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Udział w zajęciach praktyków - przedstawicieli rozmaitych instytucji i organizacji miejskich., analiza tekstów, seminarium,
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, esej
Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie aktywny udział w
zajęciach oraz napisanie eseju dotyczącego aktywności dowolnie
wybranej instytucji, związanej z miastem (urzędu, ugrupowania
politycznego, organizacji społecznej, sektora biznesu itd., itp).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Socjologia gospodarki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fc982f95.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami oraz problemami, będącymi
przedmiotem socjologii gospodarki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

: a) najważniejsze teorie i koncepcje socjologii
gospodarki; b) najważniejsze trendy i procesy
w światowej gospodarce oraz wyniki badań
socjologicznych w tym zakresie; c) socjologiczne
ujęcia procesów gospodarczych, które zachodzą
w Polsce.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02 zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

: a) interpretować procesy gospodarcze przy pomocy
teorii socjologicznych; b) wyjaśniać funkcjonowanie
instytucji przy pomocy teorii i modeli socjologicznych;
c) doszukiwać się teoretycznego sensu zachowań
masowych i zbiorowych o gospodarczym charakterze.

SOC_K2_U01 zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest przygotowany do samodzielnego dalszego
studiowania socjologii gospodarczej. SOC_K2_K01 zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Socjologia gospodarki jako subdyscyplina socjologii. Historia zainteresowań
socjologii gospodarką. Pieniądz i inne instrumenty finansowe w refleksji
ekonomicznej oraz socjologicznej. Rynek w ujęciu socjologicznym. Rynek pracy a
socjologia pracy. Socjologia instytucji ekonomicznych (w tym - firm i innych
organizacji gospodarczych). Ekonomia behawioralna a socjologia zachowań
ludzkich. Zagadnienia racjonalności zachowań gospodarczych. Emocje i
gospodarka. Polityka a gospodarka. Kapitalizm - narodziny i rozwój. Globalizacja.
Finansjalizacja. Konsumpcjonizm. Gospodarcze uwarunkowania podziałów
społecznych. Prekariat. Społeczne i kulturowe zakorzenienie gospodarki. Edukacja
ekonomiczna. Finanse i sfera realna w XXI wieku. Społeczne problemy
gospodarcze: korupcja, klientelom, nepotyzm, dyskryminacja. Wzrost gospodarczy
a zmiany społeczne.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę, esej pozytywnie oceniona aktywność na zajęciach oraz esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Wstęp do filozofii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.5cb879bf1f496.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0000Programy i kwalifikacje ogólne nieokreślone dalej

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z genezą, periodyzacją, podziałami dziedzinowymi i specyficzną problematyką filozofii

C2 zapoznanie studentów z podstawową terminologią filozoficzną oraz z dyskusjami na temat metod i stylów
uprawiania filozofii

C3 zapoznanie studentów z wybranymi postaciami, nurtami, koncepcjami i stanowiskami w dziejach filozofii oraz
historią i problematyką wielkich sporów filozoficznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kluczowe pojęcia filozoficzne, ich ewolucję i dyskusje
na temat ich znaczeń

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05 egzamin

W2 specyfikę filozofii - jej problematyki, metod
i terminologii - na tle innych dziedzin nauki i kultury

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05 egzamin

W3 wiodące postaci, nurty, koncepcje i stanowiska
w dziejach filozofii

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05 esej, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 czytać ze zrozumieniem i interpretować filozoficzne
teksty źródłowe - klasyczne i współczesne SOC_K2_U06 egzamin

U2
rozpoznać i zinterpretować kluczowe problemy
dyskutowane w dziejach filozofii oraz usytuować je
w kontekście historycznym, ideowym i społecznym

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06 esej, egzamin

U3 rozpoznać, porównać i ocenić stanowiska i argumenty
formułowane w głównych sporach filozoficznych

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06 esej, egzamin

U4
rozpoznać i ocenić filozoficzne założenia i podstawy
koncepcji formułowanych w innych naukach,
w szczególności w naukach społecznych

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06 egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania wiedzy w wybranej przez siebie dziedzinie
z uwzględnieniem kontekstu filozoficznego

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06 esej

K2
podejmowania merytorycznej dyskusji odnoszącej się
do problematyki filozoficznej w ramach rozwiązywania
teoretycznych i praktycznych problemów własnej
dziedziny badawczej

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Geneza, periodyzacja, podziały dziedzinowe, specyficzna problematyka, metody i
terminologia filozofii.  Przykładowe przedmioty refeleksji filozoficznej i jej
ośrodkowe pojęcia.

W1, W2

2.
Wybrane postaci, nurty, koncepcje i stanowiska w dziejach filozofii: starożytność i
średniowiecze - presokratycy, Sokrates, Platon, Arystoteles, szkoły
późnostarożytne, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu  (na podstawie tekstów
źródłowych). 

W3, U1, U2

3.
Wybrane postaci, nurty, koncepcje i stanowiska w dziejach filozofii: epoka
nowożytna - Kartezjusz, Pascal, brytyjscy empiryści, Kant, Hegel, Marks, Nietzsche
(na podstawie tekstów źródłowych) 

W3, U1, U2

4.
Wybrane postaci, nurty, koncepcje i stanowiska w dziejach filozofii: współczesność
- fenomenologia, hermeneutyka, filozofia dialogu, filozofia analityczna,
postmodernizm (na podstawie tekstów źródłowych).

W3, U1, U2, U4

5.
Główne spory i dyskusje w dziejach filozofii (metafizyczne, epistemologiczne,
aksjologiczne i polityczne) - ich przedmiot, historyczny kontekst, formułowane
stanowiska i argumenty.

W1, U2, U3, U4, K1, K2

6.
Filozoficzne założenia teorii naukowych (w szczególności socjologicznych), doktryn
politycznych i praktyk artystycznych. Odzwierciedlenie filozoficznych koncepcji we
współczesnych dyskusjach i kontrowersjach ideologicznych i etycznych.

W2, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, egzamin
regularna obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach,
potwierdzający znajomość tekstów źródłowych i literatury przedmiotu,
pozytywnie oceniony esej, pozytywnie zdany egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
akceptowalne nie więcej niż dwie nieobecności na zajęciach 
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Kultura i media
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.210.5cdd5fda72be8.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu teorii mediów oraz historii mediów w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student rozumie funkcjonowanie treści medialnych
w całościowym systemie społecznym i kulturowym.
Potrafi dekodować i odczytywać ukryte treści
medialne.

SOC_K2_W01 prezentacja, egzamin
pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Krytycznie i analitycznie oceniać treści medialne.
Weryfikować ich prawdziwość i aktualność. Znać
historię rozwoju rozmaitych gatunków medialnych
w polskim systemie społeczno-kulturowym.

SOC_K2_U08 prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student gotów jest budować własne postawy
w oparciu o umiejętności rozpoznawania treści
jawnych i ukrytych w przekazach medialnych. W
przyszłości gotów jest podejmować wyzwania
zawodowe w dziedzinie komunikacji medialnej.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z historią polskich mediów, w szczególności produkcji
telewizyjnych tekstów kulturowych. Nabycie umiejętności dekonstruowania
tekstów kulturowych. Deszyfrowanie jawnej i ukrytej funkcji przekazów.
Znajomość rozwoju telewizji w Polsce. Zapoznanie się z rozmaitymi formami
przekazu, ich powstawaniem i rozwojem. Poznanie modeli komunikacji medialnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja, egzamin pisemny / ustny
Aktywny udział w dyskusji, prezentacja multimedialna
przygotowana na podstawie wskazanego tematu oraz
literatury.



Sylabusy 68 / 523

Społeczności miejskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.210.5cdd5fe349c08.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie we współczesne studia nad społecznościami miejskimi oraz przejawami miejskiej wspólnotowości

C2 Przekazanie umiejętności praktycznych z zakresu tzw. polityk miejskich opartych na społeczności

C3 Uświadomienie słuchaczom znaczenia wspólnot miejskich w rozwoju miasta

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 specyfikę społeczności miejskich SOC_K2_W04,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W2 koncepcje sąsiedztwa i badania nad sąsiedztwami
w Polsce i na świecie

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W3 współczesne koncepcje wspólnot miejskich SOC_K2_W04,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W4 koncepcje nowego urbanizmu oraz planowania
opartego na społeczności

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W5 koncepcje miejskiego społeczeństwa obywatelskiego
i dobrego współrządzenia

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować działania aktywizujące i integrujące
miejskie społeczności SOC_K2_U06 projekt

U2 wskazać mechanizmy wspólnototwórcze w miastach SOC_K2_U02 zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podejmować działania na rzecz lokalnych społeczności
miejskich i „naprawy” miasta SOC_K2_K05 projekt

K2
pracować w zespole i dyskutować w grupie,
prezentować własne stanowisko i argumentować
na jego rzecz

SOC_K2_K02 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

wykonanie ćwiczeń 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Przygotowywanie projektów 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. SPECYFIKA SPOŁECZNOŚCI MIEJSKICH - WPROWADZENIE W1, U2, K1, K2

2. COMMUNITY QUESTION (AND ANSWERS) W1, U1, U2, K1, K2

3. PLANOWANIE A WSPÓLNOTOWOŚĆ MIEJSKA W4, U1, U2, K1, K2

4. SĄSIEDZTWO: STARE I NOWE UJĘCIA W2, U1, U2, K1, K2

5. WSPÓLNOTA JAKO DZIAŁANIE I POLITYKA W3, W4, W5, U1, U2, K1,
K2

6. TOWARZYSKOŚĆ, MIEJSKIE PLEMIONA I SCENY MIEJSKIE W3, U1, U2, K1, K2

7. POP-UP CITY, CZYLI MIASTO NA WYNOS W3, U1, U2, K1, K2

8. MIEJSKIE SIECI A WSPÓLNOTA WYOBRAŻONA W3, U1, U2, K1, K2

9. INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓLNOTOWOŚCI I MIEJSKIE SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE W5, U1, U2, K1, K2

10. WARSZTATY PLACEMAKING W4, U1, U2, K1, K2

11. PRACA TERENOWA W3, W4, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe, praca terenowa

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt, prezentacja aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji i
zadań pisemnych, realizacja pracy terenowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Socjologia finansów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.250.5cdd5fc9add44.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat zinstytucjonalizowanej w XXI wieku nowej
subdyscypliny socjologii, to jest socjologii finansów oraz zinterpretowanie najważniejszych procesów, które
zachodzą w światowych finansach, przy pomocy perspektywy socjologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

: a) najważniejsze teorie socjologii finansów; b)
procesy zachodzące w światowych i polskich
finansach; c) typowe rodzaje zachowań ludzkich
w sferze finansów; d) funkcjonowanie instytucji
i rynków finansowych w XXI wieku.

SOC_K2_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

: a) interpretować przy pomocy perspektywy
socjologicznej procesy finansowe oraz zachowania
jednostek i zbiorowości; b) samodzielnie poszerzać
swoja wiedze na temat socjologii finansów oraz
funkcjonowania światowego systemu finansowego.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest przygotowany do rozbudowy własnej
wyobraźni finansowej poprzez aktywne poznawania
świata finansów poprzez swoją aktywność
intelektualną i praktyczną.

SOC_K2_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Socjologia finansów jako subdyscyplina socjologii gospodarki. Finanse jako
subdyscyplina ekonomii a socjologia finansów. "The second economy" - czyli
światowa gospodarka w XXI wieku. Społeczny kontekst funkcjonowania instytucji
finansowych: banki centralne, banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, fundusze
emerytalne. Finanse publiczne w perspektywie socjologii fiskalnej. Od globalizacji
do finansjalizacji. Ubankowienie społeczeństwa. Przestrzeń międzyludzka w
czasach finansjalizacji. Tchórzostwo moralne w świecie finansów. Przemiany
kultury finansowej. Kryzys finansowy i jego następstwa w ujęciu socjologicznym.
Strefa euro z punktu widzenia koncepcji optymalnego obszaru walutowego. Od
banków do rynków finansowych. Rynki finansowe. Zachowania jednostkowe i
zbiorowe w świecie finansów w perspektywie ekonomii behawioralnej oraz
socjologii finansów. Patriotyzm gospodarczy w czasach finansjalizacji.
Finansjalizacja jako proces transformacji współczesnego społeczeństwa
kapitalistycznego.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny pozytywny wynik z egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa
interdyscyplinarna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.1587038266.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uświadomienie uczestniczek_ów wyzwań antropocenu

C2 Uwrażliwienie uczestniczek_ów na przyrodę ożywioną i nieożywioną oraz rolę człowieka w jej ochronie

C3 Poszerzenie wiedzy na temat antropogenicznych zmian klimatu oraz konieczności podejmowania działań
mitygacyjnych i adaptacyjnych

C4 Uświadomienie roli zbiorowych oddolnych działań na rzecz neutralności klimatycznej

C5 Uświadomienie roli zbiorowych działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej

C6 Uświadomienie roli wspólnoty i empatii względem bytów ludzkich i nieludzkich we współczesnym kryzysie
klimatyczno-ekologicznym
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student_ka rozumie czym jest pojęcie antropocenu

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student_ka potrafi wyjaśnić antropogeniczne zmiany
klimatu

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

projekt, raport,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student_ka jest gotowa podejmować działania służące
adaptacji do zmian klimatu

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt, raport,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 10

badania terenowe 10

analiza badań i sprawozdań 10

konsultacje 10

przygotowanie raportu 10

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0



Sylabusy 76 / 523

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Analiza antropogenicznych zmian klimatu z pozycji klimatologii, biologii, ekonomii,
socjologii, psychologii, neurobiologii, nauk o zarządzaniu, prawa, sztuki oraz
aktywizmu społecznego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, raport, prezentacja
ocena za realizację projektu i jego prezentację na konferencji
podsumowującej jest równoznaczna z oceną za egzamin z
przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nawiązując do idei wspólnoty akademickiej jako miejsca spotkań oraz działań odnoszących się do kluczowych kwestii
współczesności, kurs dotyczy problemu szeroko rozumianych zmian klimatycznych oraz ich konsekwencji dla Ziemi wraz ze
wszystkimi zamieszkującymi ją gatunkami. Dzięki spotkaniom z gośćmi_ciniami i towarzyszącym im dyskusjom, będziemy
poszukiwali_ły odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współczesne systemy społeczno-polityczne i tworzący je ludzie, mają
stawiać czoła wyzwaniu tzw. neutralności klimatycznej w ciągu jednego pokolenia, na wszystkich szczeblach swojego
funkcjonowania (od lokalnego, poprzez kontynentalny, aż do globalnego, czy wręcz planetarnego)? Antropogeniczne zmiany
klimatu problematyzują w nowy sposób relacje natura-kultura, ludzie inne gatunki i rzeczy, biedni-bogaci, a także
rekonfigurują relacje pomiędzy poszczególnymi subdyscyplinami akademickimi. Dlatego kurs ma za zadanie poszerzać
akademicką wiedzę na temat zmian klimatu (socjologia, filozofia, historia, biologia, fizyka, ekonomia, i in.), wychodząc
równocześnie poza ramy własnego dyskursu na temat Antropocenu, poprzez uważne wsłuchanie się w głosy
praktyków_czek, ekspertów_ek, aktywistów_ek, lobbystów_ek, reprezentantów_ek sztuki, czy rdzennej ludności. 
Kurs stanowi pilotaż do ogólnouniwersyteckiego projektu dydaktycznego dotyczącego odpowiedzi Akademii na wyzwania
Antropocenu. Jest to przedsięwzięcie inicjujące debaty zbliżające się do postantropocentrycznego paradygmatu nauk
humanistycznych i społecznych.
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Badania jakościowe w praktyce (Od danych terenowych do eksploracyjnej
analizy jakościowej)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fc29acd9.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30, laboratoria: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne i kształcenie umiejętności analizy zjawisk i procesów społecznych
z wykorzystaniem wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (CAQDAS) oraz lingwistyki
komputerowej. Analiza danych prowadzona jest w oparciu o najnowsze podejścia w socjologii jakościowej tj.
teoria ugruntowana i jej współczesne odmiany, analiza treści (dictionary based approach), text mining i metody
mieszane (mixed methods). W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi
przygotowania danych terenowych do analizy, najnowszymi schematami kodowania danych jakościowych,
tworzenia ramy analitycznej oraz procedurami analiz eksploracyjnych w socjologii jakościowej. Na zajęciach
wykorzystane będą dane z badań terenowych (wywiady biograficzne i pogłębione) prowadzonych od kilku lat
w społeczności lokalnej gminy Komańcza w paradygmacie teorii ugruntowanej i autoetnografii, z zastosowaniem
najnowszych metod i technik w dziedzinie prowadzenia badań jakościowych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie najnowsze podejścia i trendy
metodologiczne w socjologii jakościowej

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przeprowadzać analizy zjawisk
i procesów społecznych z zastosowaniem
wspomaganej komputerowo analizy danych
jakościowych (CAQDAS)

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi współpracować z innymi osobami,
efektywnie zarządzać swoją pracą, czasem i zadaniami
analitycznymi

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

laboratoria 15

przygotowanie raportu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

analiza i przygotowanie danych 30

konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. CAQDAS, a badania jakościowe w praktyce W1, U1

2. Tworzenie korpusu danych jakościowych W1, U1, K1

3. Jednostka kodowania, a jednostka analizy W1, U1, K1

4. Schematy i techniki kodowania danych jakościowych W1, U1, K1

5. Strategie i metody analizy danych jakościowych W1, U1, K1

6. Tworzenie ramy analitycznej W1, U1, K1

7. Eksploracyjna analiza danych jakościowych W1, U1, K1

8. Wizualizacje w analizie danych jakościowych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, raport

laboratoria zaliczenie na ocenę, raport



Sylabusy 80 / 523

Analiza danych o mieście
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.210.5cdd5fe377a1b.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów/ek z dostępnymi źródłami danych w kontekście analizy sytuacji społecznej miast i polityk
miejskich, zarówno lokalnymi, polskimi i międzynarodowymi

C2 Podniesienie umiejętności studentów/ek w zakresie krytycznej analizy danych zastanych, z uwzględnieniem
potencjału jak i ograniczeń tego typu danych

C3 Zmotywowanie studentów/ek do wykorzystywania danych zastanych we własnych poszukiwaniach badawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student/ka zna główne źródła danych zastanych
w analizie sytuacji społecznej miasta i polityk
miejskich, zarówno polskie i międzynarodowe

SOC_K2_W06 projekt, prezentacja

W2
Student/ka wie jak zaplanować analizę danych
zastanych, szczególnie w kontekście wybranego
zagadnienia z zakresu socjologii miasta

SOC_K2_W06 projekt

W3 Student/ka zna potencjał i ograniczenia związane
z wykorzystywaniem danych zastanych SOC_K2_W06 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student/ka umie wyszukiwać źródła na temat miasta
i jego polityk, jak i przeszukiwać bazy danych
zawierających dane społeczno-ekonomiczne w tym
zakresie, zarówno polskie i międzynarodowe

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08 projekt, prezentacja

U2 Student/ka umie krytycznie ocenić jakość (rzetelność
i trafność) wykorzystywanych danych SOC_K2_U06 projekt, prezentacja

U3 Student/ka umie dokonać analizy porównawczej
z wykorzystaniem danych zastanych

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student/ka rozwija swój warsztat metodologiczny SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06 projekt, prezentacja

K2
Student/ka jest zmotywowany/a do przeszukiwania
baz danych pod kątem informacji ważnych w jej
pracach badawczych

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06 projekt, prezentacja

K3 Student/ka wykorzystuje potencjał pracy zespołowej SOC_K2_K02 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

rozwiązywanie zadań problemowych 10

przygotowanie projektu 25

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Analiza danych zastanych w kontekście analizy miejskiej: rodzaje źródeł, potencjał
i ograniczenia, kryteria oceny jakości danych (trafność i rzetelność). Specyfika
danych urzędowych.

W2, W3, U1, U2, K1

2. Jak obserwować miasto? Bazy danych, polskie i międzynarodowe, zawierające
dane na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej miast. W1, U1, K1, K2

3. Jak ocenić działania instytucji miejskich? Źródła danych w kontekście polityk
miejskich. W1, W3, U1, U2, K1, K2

4. Analiza danych zastanych w kontekście wybranego zagadnienia polityki miejskiej,
z uwzględnieniem elementów analizy porównawczej (praca w zespole)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, prezentacja
Projekt zespołowy mający na celu analizę i ocenę sytuacji w wybranym
obszarze polityki miejskiej z wykorzystaniem danych zastanych, wraz z
sformułowaniem rekomendacji. Wyniki pracy zespołowej zostaną
zaprezentowane w formie prezentacji w trakcie ostatnich zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs skierowany przede wszystkim do studentów/ek specjalizacji Społeczeństwo miejskie
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Human Resource Management
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cb4324babca2.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest stworzenie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych podstaw do tworzenia kompleksowych
projektów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi
SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06

projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 student umie przeprowadzać proste projekty z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wchodzić w relacje z biznesem i kandydatami
w procesie prowadzenia projektów z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K07 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi W1, U1, K1

2. Analiza pracy w ZZL W1, U1, K1

3. Efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi W1, U1, K1

4. Rekrutacja w ZZL W1, U1, K1

5. Screening kandydatów w ZZL W1, U1, K1

6. Testowanie personelu w ZZL W1, U1, K1

7. Osobowość i inteligencja emocjonalna w ZZL W1, U1, K1

8. Wywiady w ZZL W1, U1, K1

9. Ośrodki oceny i testy sytuacyjne w ZZL W1, U1, K1

10. Podejmowanie decyzji w ZZL W1, U1, K1

11. Komunikacja i praca zespołowa w HRM W1, U1, K1

12. Sprawiedliwość and konflikt w ZZL W1, U1, K1

13. Praktyczne wdrożenie projektów w ZZL W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt
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Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.1559197416.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, e-learning: 45, konsultacje: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie w szkole podstawowej
i średniej.

C2 Przygotowanie metodyczne, dydaktyczne i organizacyjne do pracy w szkołach - teorie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna podstawę programową WOS i wymagania
dla uczniów w różnych etapach kształcenia,

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2 Student zna zasady przygotowywania lekcji, metody
nauczania i środki dydaktyczne. SOC_K2_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przygotować konspekt lekcji WOS
uwzględniając różne metody, wiek uczniów, wielkość
grupy oraz warunki infrastrukturalne.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09 zaliczenie na ocenę

U2 Student potrafi wykonać ewaluację lekcji
przygotowaną przez inne osoby. SOC_K2_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pracy w środowisku szkolnym
i przewodzeniu zespołowi uczniów.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

e-learning 45

konsultacje 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wprowadzenie. Przedmiot i zadania dydaktyki. Dydaktyka jako nauka.
Podstawowe pojęcia (kształcenie, uczenie się, nauczanie). Dydaktyka ogólna a
dydaktyki szczegółowe.

W2

2. Cele kształcenia. Charakterystyka celów kształcenia ogólnego. Taksonomia celów
kształcenia. Cele operacyjne. Cele nauczania WOS w gimnazjum i szkole średniej W2

3.
Treści kształcenia. Pojęcie programu szkolnego i kryteria jego opracowania. Teorie
doboru treści. Dobór i układ treści programowych wiedzy o społeczeństwie w w
szkle podstawowej i średniej.

W1

4. Proces kształcenia. Formy uczenia się. Poznawanie nowych faktów i pojęć.
Kształcenie wielostronne. Realizacja procesu dydaktycznego. W2, U1
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5.

Zasady kształcenia. Rozumienie i charakterystyka podstawowych zasad
kształcenia Zasady: systemowości, poglądowości, przystępności,
systematyczności, samodzielności, związku teorii z praktyką, efektywności,
indywidualizacji i uspołecznienia oraz trwałości wiedzy. Realizacja zasad w
praktyce.

W2, U2

6.

Metody nauczania. Typologie metod kształcenia oraz kryteria ich doboru. Przegląd
metod: pogadanka, wykład, dyskusja, korzystanie z materiałów źródłowych, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, metoda symulacyjna, portfolio, projekty, drama,
zdjęcia itp.). Metody stosowane w procesie nauczania-uczenia się wiedzy o
społeczeństwie.

W2, U2, K1

7.
Środki dydaktyczne. Rodzaje środków dydaktycznych i ich funkcje. Znaczenie
stosowania środków dydaktycznych. Internet i środki audiowizualne w nauczaniu
wiedzy o społeczeństwie. Podręcznik w procesie kształcenia. Funkcje i rodzaje
podręczników. Struktura i treści podręczników WOS.

W1, W2

8.
Organizacyjne formy nauczania. Istota organizacji i planowanie. System klasowo-
lekcyjny oraz budowa i typy lekcji. Organizacja pracy uczniów (praca jednostkowa,
grupowa, zbiorowa). Przygotowanie nauczyciela i budowa konspektów zajęć.
Specyfika lekcji WOS.

U1, U2, K1

9. Matura z WOS - analiza W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Aktywność na zajęciach, wykonanie zadań

e-learning zaliczenie Wykonanie zadań

konsultacje zaliczenie Obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony dla studentów będących słuchaczami Studium Pedagogicznego UJ. Jest elementem przygotowania
nauczycielskiego do nauczania WOS w szkole podstawowej i średniej. Kurs jest kontynuowany w semestrze letnim -
Dydaktyka nauczania WOS II, nie ma możliwości realizacji tylko jednej części.
Kurs jest zapisany jako dostępny na każdym roku studiów, studenci i studentki mogą wybrać, na którym roku chcieliby go
realizować.
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Technologie informacyjne (pakiety biurowe w chmurze i desktopowe)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fdaa844b.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest doskonalenie umiejętności z zakresu wykorzystania programów biurowych wykorzystywanych
w pracy socjologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Zajęcia w laboratoriom komputerowym mają
za zadanie podnieść kompetencji z zakresu: •
Zaawansowanej obsługi edytorów tekstu, • Pracy
w arkuszach kalkulacyjnych, • Wykorzystania
programów prezentacyjnych, • Zastosowanie aplikacji
i usług do zarządzania plikami (konwersja, przesyłanie,
praca online itd.).

SOC_K2_W06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

rozwiązywanie zadań 30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Student zapozna się z specyfiką i różnicami pracy na aplikacjach desktopowych,
jak i tych dostępnych w chmurze. Student będzie miał możliwość porównać
możliwości aplikacji na licencjach otwartych (open source) jak i komercyjnych.

W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Konsumpcjonizm i jego badanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.250.5cdd5fc9e51f0.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przekazanie: a/ wiedzy za zakresu socjologii konsumpcji, w tym wiedzy o modelowych cechach
społeczeństwa konsumpcyjnego; b/ umiejętności interpretacji rzeczywistości przy zastosowaniu uzyskanej
wiedzy; oraz c/ umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy do badania konkretnego (na przykład polskiego)
społeczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

uczestnik kursu zdobywa wiedzę o cechach
wyróżniających społeczeństwo konsumpcyjne i jego
kulturę - ze szczególnym uwzględnieniem cechy
nazywanej konsumpcjonizmem. Punktem wyjścia jest
identyfikacja i charakterystyka zmian prowadzących
do zaistnienia społeczeństwa określanego mianem:
społeczeństwo konsumpcyjne. Przedmiotem
szczególnej uwagi są tu: transformacja aksjologiczna,
innowacje technologiczne, podwyższona mobilność
(kapitału, towarów, ludzi), pojawienie się nowych
sektorów gospodarki i nowych rodzajów dóbr
(konsumpcyjnych). Prezentacja wyliczonych czynników
sprawczych stanowi przygotowanie do analizy:
postępującego urynkowienia społeczeństw; przemian
struktury społecznej dokonujących się przy udziale
konsumpcji; kwestii budowania tożsamości
jednostkowej przy udziale konsumpcji. W ramach zajęć
zostaną też przedstawione podstawowe pojęcia
służące interpretacji konsumpcjonizmu i teorie
społeczeństwa konsumpcyjnego.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

uczestnicy zdobywają umiejętność rozpoznania,
interpretacji i analizy zjawiska konsumpcjonizmu
i umiejętność przygotowania/przeprowadzenia
wstępnych badań wybranego problemu z tego
zakresu.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestnik kursu jest gotów do zaangażowania się
w przygotowanie i realizacje projektów społecznych
i potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne
swojej działalności

SOC_K2_K05 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Konsumpcja – konsumpcjonizm, czyli od kiedy i dlaczego niezbywalna czynność
i potrzeba egzystencjalna stała się problemem (nie tylko badawczym)

2. Społeczeństwo konsumpcyjne – czynniki sprawcze: technologiczne, społeczne,
kulturowe.

3. Wynalazki ze sfery konsumpcji i nowe środki konsumpcji

4. Sposoby kształtowania gustów i potrzeb konsumpcyjnych

5. Społeczne funkcje i skutki konsumpcji – urynkowienie społeczeństwa

6. Cechy społeczeństwa konsumpcyjnego

7. Cechy kultury konsumpcyjnej

8. Konsument jako przedmiot konsumpcji – zagrożenie komodyfikacją i
manipulowanie ludźmi za pośrednictwem konsumpcji

9. Ciało jako przedmiot konsumpcji, udział emocji w konsumpcji i celowe ich
wykorzystywanie. Marketing sensoryczny

10. Udział i znaczenie konsumpcji w tworzeniu tożsamości jednostkowej

11. Konsumpcjonizm a eksploatacja wszystkich dostępnych zasobów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt przygotowanie, prezentacja i złożenie w formie pisemnej projektu badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla studentów zainteresowanych problematyką konsumpcji, konsumpcjonizmu, społeczeństwa konsumpcyjnego
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Komunikowanie w edukacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fb2d2f13.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcia zwiazane z edukacją SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02 zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi analizować procesy komunikowania
w szkole, jako instytucji

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04 zaliczenie ustne, projekt

U2 student/ka potrafi analizować procesy komunikowania
w instytucjach oświaty

SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08 zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
student/ka jest gotów/gotowa do samodzielnego
zgłębiania wiedzy i rozwoju kompetencji
komunikacyjnych

SOC_K2_K01 zaliczenie ustne, projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Komunikowanie w systemie edukacyjnym W1, U1, U2, K1

2. Komunikowanie w szkole (nauczyciele-nauczyciele, nauczyciele-uczniowie,
nauczyciele-rodzice) W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne, projekt obecność na zajęciach, aktywny udział, przygotowanie zadań i
projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany dla studentów specjalizacji komunikowanie społeczne otwarty dla wszystkich zaintresowanych
komunikowanie w edukacji
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Migracje zagraniczne Polaków
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fca47310.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest przekazanie: a/ wiedzy za zakresu socjologii migracji i wiedzy o polskim społeczeństwie; b/
umiejętności interpretacji rzeczywistości przy zastosowaniu tej wiedzy; oraz c/ umiejętności zastosowania
zdobytej wiedzy do badania społeczeństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

uczestnik zdobywa wiedzę dotyczącą migracji
zagranicznych Polaków ujętej w długiej perspektywie
czasowej. Nacisk będzie jednak położony
na współczesne migracje do krajów Unii Europejskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem ich zmieniającego się
kontekstu - sytuacji kryzysu migracyjnego.
Przedmiotem uwagi będą: przemiany postaw wobec
imigrantów, powstawanie zamkniętych enklaw
imigrantów spoza UE oraz wzrost ryzyka związanego
z migracją i ich (wielorakich) kosztów.. Ponadto, celem
kursu jest określenie i rejestracja subiektywnych
i obiektywnych uwarunkowań mobilności i ich
przemiany w czasie. Ściślej: strategii migracyjnych
jednostek i rodzin oraz obiektywnych czynników
wypychających (ekonomicznych, społecznych,
kulturowych). Przegląd ten posłuży sporządzeniu
rejestru przyczyn i mechanizmów migracji
zagranicznych, określeniu ich podstawowych typów
oraz sporządzeniu portretu współczesnego polskiego
emigranta.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

uczestnik kursu po zdobyciu wiedzy za zakresu
socjologii migracji i wiedzy o polskim społeczeństwie
nabywa umiejętności interpretacji rzeczywistości przy
zastosowaniu tej wiedzy oraz umiejętności
zastosowania tej wiedzy do badania społeczeństwa.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestnik kursu jest przygotowany do samodzielnego
uzupełniania wiedzy o wymiar interdyscyplinarny SOC_K2_K06 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie raportu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Migracje zagraniczne – definicje, typologie zjawiska

2. Migracje zagraniczne - podstawowe podejścia teoretyczne

3. Migracje zagraniczne - podstawowe metody badań migracji

4. Przykłady współczesnych badań migracyjnych

5. Długa tradycja migracji Polaków

6. Współczesne trendy migracyjne i kierunki migracji

7. Indywidualne strategie migracyjne - przykłady badań

8. Migracje jako strategia rodzinna - przykłady badań

9. Współcześni polscy (e)migranci

10. Wypychające czynniki migracji

11. Przyciągające czynniki migracji i ich - możliwa - ewolucja w obliczu obecnego
kryzysu migracyjnego w UE

12. Perspektywy dalszej migracji Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem
migracji krajów UE

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie pisemne raport z problematyki będącej przedmiotem zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla osób zainteresowanych problematyką migracji, w szczególności migracji z Polski
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Socjologia publiczna: przeciwko dyskryminacji i wykluczeniu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fca758ca.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W dobie narastających nierówności i podziałów skutkujących dyskryminacją i społecznym wykluczeniem, na nowo
stawiane jest pytanie o rolę nauk społecznych. Ciężar z technokratycznego systemu kontrolowanego przez
ekspertów, gdzie grupy obywatelek i obywateli są traktowani jak klienci, przesuwa się w stronę rozwiązań,
w gdzie stają się podmiotami rozwiązującymi problemy, współtworzącymi wspólne dobro. Socjolog czy socjolożka
w takim ujęciu nie są już dostarczycielami usług, którzy muszą kontrolować przebieg procesów i ich rezultaty,
a są raczej współtwórcami tworzonej wiedzy. Pozwala to uniknąć pułapki dekontekstualizacji proponowanych
rozwiązań, wyabstrahowania z lokalnych kontekstów, które prowadzą do erozji społecznej aktywności. O takiej
socjologii będzie ten nasz kurs, gdzie każda z zaproszonych osób przedstawi swoje badania, które wpisują się
w paradygmat socjologii publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

1. Wiedza i umiejętność krytycznej refleksji na temat
podziału pracy wewnątrz dyscypliny, relacji między
socjologią profesjonalna, krytyczną, praktyczną
i publiczną 2. Znajomości specyfiki socjologii
publicznej, jej słabości i silnych stron

SOC_K2_W01 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętność zastosowania poznanych paradygmatów
w projektowanych badaniach

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/ka potrafi zaplanować i przeprowadzić
działania na rzecz rozwiązania zdiagnozowanego
problemu społecznego

SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przeprowadzenie badań literaturowych 5

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok I: Czym jest socjologia publiczna? Jakie jest jej miejsce w socjologicznym
podziale pracy – między socjologią profesjonalną, praktyczną czy krytyczną? Czy
wyjście poza mury uniwersytetu, by podjąć dialog z szerszymi publicznościami
naprawdę jest zagrożeniem dla naszej dyscypliny? Na te pytania spróbujemy
wspólnie odpowiedzieć na spotkaniu wprowadzającym.

W1
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2.
Blok II: Metodologie zaangażowane: metodologie, w których prowadzący/a
badania na dany temat zauważą problem i zdecydują się zaangażować w jego
rozwiązanie, np. współdziałając z badaną społecznością.

W1, U1

3. Case studies: spotkania z badaczami/kami, wpisującymi swoje badania w nurt
socjologii publicznej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium projekt aktywny udział w zajęciach (możliwe 2 nieobecności), umiejętność
diagnozy problemu społecznego i szukanie rozwiązań

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Analiza dyskursu publicznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fd0a983d.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w narzędzia analityczne służące badaniu zjawisk komunikacyjnych
w przestrzeni publicznej, z  naciskiem na analizę dyskursów medialnych, instytucjonalnych, politycznych, itp. W
pierwszej części zajęć studenci dowiedzą się czym jest dyskurs i jak go badać. Uwaga zwrócona zostanie
na mechanizmy deliberacji oraz istotę komunikacyjnego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Nacisk
położony zostanie na wzajemne powiązania pomiędzy obywatelami, mediami i władzą w  procesach komunikacji
(w szczególności za pośrednictwem nowych mediów). Istotą zajęć jest wskazanie mechanizmów funkcjonowania
sfery publicznej (w odmianie medialnej, idealnej i reprezentatywnej), jak również wyposażenie studentów
w praktyczne umiejętności jej badania. W trakcie seminarium studenci będą zarówno zapoznawać się
z wybranymi analizami dyskursu, jak i projektować własne badania. Zajęcia pozwolą studentom nabyć
umiejętność analizowania wybranych obszarów rzeczywistości społecznej z wykorzystaniem analizy dyskursu, tak
niezbędnej w badaniu wszelakich zjawisk komunikacyjnych i medialnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada wiedzę z zakresu najważniejszych
podejść teoretycznych i badawczych w obszarze
analizy dyskursu publicznego. Wie, jak skutecznie
dobrać metody badawcze w celu rozwiązania
problemów badawczych. Wie jak zaplanować
i zrealizować jakościowe badanie empiryczne w celu
rozpoznania problemu i postawienia diagnozy
społecznej.

SOC_K2_W06 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy
przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk
społecznych oraz potrafi formułować własne opinie
i dobierać krytycznie dane i metody analiz. Posiada
umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych w oparciu o wiedzę teoretyczną
i narzędzia badawcze z zakresu analizy dyskursu
publicznego.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracować w zespole, rozwiązując wybrane problemy,
a także umie skutecznie komunikować się
z otoczeniem. Potrafi samodzielnie i krytycznie
uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone
o wymiar interdyscyplinarny.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przeprowadzenie badań empirycznych 20

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Dyskurs publiczny, sfera publiczna i komunikowanie publiczne (aspekty
teoretyczne i metodologiczne) W1

2. Perspektywy badawcze w analizie dyskursu publicznego W1, U1

3. Etapy postępowania badawczego w analizie dyskursu publicznego (cele,
metodologia, klucz kategoryzacyjny) W1, U1, K1

4. Warsztat badacza dyskursu - przykłady wybranych analiz W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę, projekt
1) znajomość literatury przedmiotu i aktywność na zajęciach 2)
przygotowanie, zrealizowanie i zaprezentowanie projektu
badawczego na wybrany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Moderator dyskusji grupowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fdae2dae.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest podniesienie umiejetności moderowania dyskusji grupowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/ka zna standardy pracy moderatora oraz
normatywne podstawy deliberacji. ROzumie
mchanizmy procesów grupowych,

SOC_K2_W10 zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

student/ka potrafi zaplanować ramy dyskusji
grupowej, zidentyfikowc bariery i ryzyka, zastosować
techiki aktywizacji, zapobiegać konfliktom i czuwać
nad przebiegiem dyskusji by grupa zrealizowała
wybrany cel.

SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/ka jest gotów/gotowa do pracy grupowej,
obserwacji sytuacji i reagowania na nią, samooceny

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do ćwiczeń 20

rozwiązywanie zadań problemowych 10

konsultacje 10

analiza aktów normatywnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma na celu praktyczne ćwiczenie umiejętności efektywnej moderacji
grupowej. Nabyte umiejętności przydadzą nie tylko przyszłym moderatorom, ale
także trenerom, liderom zespołów, nauczycielom i wykładowcom, badaczom
realizującym wywiady grupowe- słowem, wszystkim którzy staną przed zadaniem
poprowadzenia dyskusji grupowej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
procesy grupowe, mikrosocjologia,wprowadzenie do komunikowania
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Social and Political Philosophy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5faea8d12.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The aim of the course is to familiarize students with classic texts in the field of social and political philosophy. We
will focus on the main ideas of Western thought that shaped our modern society and its institutions.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
By participating in the course students will learn to
recognize the role of the social and historical context
in the emergence and development of philosophical
thought and its practical application in political life.

SOC_K2_W01 egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

By observing the presentation in class and by
analysing the written answers, the teacher will check
the following acquired abilities: 1) ability to use
theoretical concepts in order to understand political
problems; 2) ability to understand the historical and
social dimensions of political ideas; 3) ability to
transmit knowledge – in written or oral form – to an
audience.

SOC_K2_U03 egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Philosophy is in principle knowledge for its own sake.
However, students may use the competence acquired
during the course to interact with the social context in
which they live. If they are progressives, they may use
this knowledge to fight for their own political and
social rights, and try to transform society by means of
reforms or revolution. If they are conservatives, they
may use this knowledge to keep society as it is. The
teacher subscribes to the Weberian model of value-
free social science and keeps a neutral political
position.

SOC_K2_K03 egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do egzaminu 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

The starting point for the discussion will be the source texts of the following
authors: Plato, Aristotle, St. Augustine, Niccolo Machiavelli, John Locke, Thomas
Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, and Michel
Foucault. We will start discussing the primary literature, then we will enlarge the
discussion to the secondary literature, that is to the different ways of interpreting
these works.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
prezentacja

Students will be asked to attend the course regularly, to
participate actively, and to make 15 minutes presentation about
one of the topics of the course. At the end of the course, they
will be asked to pass a written exam. Those who fulfil these
requirements will obtain a sign for the attendance and a mark
for the exam.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego
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Auschwitz: the past in the present
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5faf05c30.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20, ćwiczenia terenowe: 10

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The overall objective of the course is to develop students' understanding of Auschwitz as a historical fact and an
object of cultural and social memory.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

The students know how basic facts of the history of
the Auschwitz camp have been represented through
selected objects of cultural memory / practices and
products of social memory. They can understand the
various meanings of those memory objects, practices
and products.

SOC_K2_W01 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Students can discuss in English the selected aspects
of Auschwitz history and memory in
a multinational/cultural context, drawing upon varied
sources.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U10 esej, prezentacja

U2
Students can write short essays in English on the
selected aspects of Auschwitz history and memory,
drawing upon varied sources.

SOC_K2_U09 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Students are ready for deepening their knowledge.
They are ready for broadening their scope of
understanding of the relevance of the issues studied.

SOC_K2_K06 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 20

ćwiczenia terenowe 10

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 113 / 523

1.

The course will discuss selected issues and will analyze selected cases of the
social and cultural memory of Auschwitz. It will deal with what of the history of the
camp is and was remembered, how and why. The focus will be on the site of the
former camp, the Auschwitz-Birkenau museum with its exhibits, and Auschwitz
memorials and commemorations, but selected other representations of the camp
will also be analyzed. These will be discussed in wider contexts such as Poland’s
history and present, Holocaust history and memory, Polish-German and Polish-
Jewish relations, and others. The course will draw upon the historiography of
Auschwitz and the Holocaust, and literature in the social sciences on Auschwitz
the camp and Auschwitz after the camp. It will also use the theories and methods
of multi-disciplinary memory studies.
The course will consist of seminar classes held in the Institute of Sociology and
one or two field classes – study trips to the site of the former Auschwitz camp, the
Auschwitz-Birkenau State Museum.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium esej, prezentacja

In order to complete the seminar part of the course, the following is
required: (a) attendance at classes and participation at discussions, (b) a
presentation during a class, and (c) a mini-essay on a topic of the seminar
or a larger essay on the topic of the seminar and field classes submitted
by the end of the examination period. The topics of the presentation and
the essays will be agreed between the students and the course
instructors. The length of a presentation: 5–10 minutes. The size of a mini-
essay: 1,500–2,500 words. The size of a larger essay: 2,500–3,500 words.

ćwiczenia terenowe esej, prezentacja

In order to complete the field part of the course, the following is required:
(a) attendance and participation at discussions, (b) a presentation, and (c)
a mini-essay on a topic of the field classes submitted by the end of the
examination period. This assignment is waived if the larger essay is
chosen as a requirement for the seminar classes. The topics of the
presentation and the mini-essay will be agreed between the students and
the course instructors. The length of a presentation: 5–10 minutes. The
size of a mini-essay: 1,500–2,500 words.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Students are expected to participate at seminar classes and field classes (study trips). Those missing one or two seminar
classes will have to make them up by writing reviews of literature assigned to the classes. The size of a review is between
1,000 and 1,500 words (all included). Missing three, four, or five seminar classes (out of the total of ten) will result in the
failure of the course.
Students missing one (of two) study trip will have to make it up by taking an individual trip that will follow the route agreed
with the course instructor, and preparing a written report supplemented with photographs taken during the trip. Missing two
study trips will result in the failure of the course.
 
Students will agree the topics of their final mini-essays with the course instructor by the end of the course. The topics must
be related to the topics, issues, and literature/sources discussed during the seminar and/or field classes (study trips). The
essay must contain: (a) a title, (b) the body text with in-text references following the Chicago style guide (see the file on
Pegaz) or another system, and (c) a list of references (see ibidem). The references must include literature/sources assigned
in the syllabus and other items. 
 
The deadline for the submission of the exam essay: the last day of the main examination period for the 1st term mark; the
last day of the re-sit examination period for the 2nd term mark. However, because the course will finish around the middle of
the semester, students are encouraged to submit their exam essays earlier, preferably by 31 December. 
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All submissions electronically: a MS Word file sent by email to the course instructor.
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The Anthropology of Cultural Pluralism
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5faf2b909.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 understanding multiculturalism, cultural pluralism, cultural diversity as theoretical concepts and everyday
practice

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

The aim of this course is to familiarize students with
an anthropological approach to the issue of cultural
pluralism (also known as multiculturalism, cultural
diversity, etc.). There will be 2 class meetings per
week (attendance at both is mandatory): one devoted
primarily to lecture, the other primarily devoted to
class and/or small group discussions. Students will
learn to study, analyze, and comprehend different
groups via anthropological perspectives and
methodologies.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie raportu 30

przeprowadzenie badań empirycznych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

As a case study, material will be discussed in the context of Polish history and this
country’s minorities. Among others, the Jewish culture will be a focal point as it
was the most widely experienced element which has pluralized Polish society for a
millennium. Furthermore, the country's borderland territories have constituted a
natural experiment in multiculturality. In addition, urban metropolises are another
place where the range of diversity is broadened. Since the exit out of
communism, there is also exposure to a various communities and “cultural”
groups in the broader sense of that term (e.g., homosexuals, the disabled, youth
subcultures, etc.). Issues regarding tolerance and minority group rights in an
open, civil society will be discussed, as well as misunderstandings associated with
the experience of various levels of cultural pluralism.
General areas covered will be: religious minorities; ethnic & national minorities;
linguistic minorities; regional minorities; refugees; subcultures (youth, various
disabilities, etc.)

W1



Sylabusy 117 / 523

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Attendance and active participation in class (asking questions, making
comments, answering questions)

ćwiczenia esej 2 brief writing assignments based on simple anthropological research

Wymagania wstępne i dodatkowe
Intermediate English language fluency (oral comprehension, speaking, & writing); basic coursework in social sciences; class
attendance & participation mandatory
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Contemporary Development Studies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5f896b9d1afb4.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Provides students with knowledge on clasical and contemporary approaches to development

C2 Makes students conscious about global developmental problems and challenges

C3 Fosters students ability to critical thinking

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 pojęcia zmiany, rozwoju i postępu SOC_K2_W08 zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W2
założenia teorii modernizacji, rozwoju zależnego
i teorii systemu światowego oraz teorii rozwoju
autarkicznego i endogennego

SOC_K2_W08 zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W3 koncepcje rozwoju alternatywnego SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W4 koncepcję miękkiego państwa i znaczenie kultury
w rozwoju społecznym

SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 odróżnić teorie od ideologii i programów rozwoju oraz
krytycznie się do nich odnieść

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U2 ocenić programy pomocy rozwojowej SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U3 krytycznie odnieść się do problemów i wyzwań
rozwojowych

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U4 pozyskiwać informacje na temat stanu rozwoju
i zacofania świata SOC_K2_U01 zaliczenie pisemne, esej,

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozwijania swoich umiejętności w instytucjach
pracujących na rzecz rozwoju społecznego i pomocy
rozwojowej

SOC_K2_K05 zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

K2 zaangażować się w programy pomocy rozwojowej SOC_K2_K05 zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

K3 pracy zespołowej i dyskusji grupowej SOC_K2_K02 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie eseju 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do zajęć 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Development theories, strategies and ideologies: modernization W2, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

2. Development theories, strategies and ideologies: dependent development theory W2, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

3. Poverty and foreign aid W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

4. Human rights, war and violence. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

5. Development, culture and institutions. Soft states. W4, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

6. Other modernities: China and Far East W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

7. Development for whom? Towards alternative models W1, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie pisemne, esej, prezentacja aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji i
zadań pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Islam in Europe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5faf96722.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z sytuacją i doswiadczeniami wspólnot muzułmańskich
w Europie oraz przygotowanie ich do samodzielnej analizy wybranych kontrowersji wokół islamu w przestrzeniu
publicznej takich jak noszenie chusty przez kobiety, zabójstwa honorowe, duńskie karykatury, terroryzm czy
kryzys uchodźczy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student/studentka zna historię mniejszości
muzułmańskich w Europie po II wojnie światowej. SOC_K2_W08 egzamin pisemny, esej,

prezentacja

W2 Student/studentka zna najważniejsze kontrowersje
wokół islamu w przestrzeni publicznej. SOC_K2_W07 egzamin pisemny, esej,

prezentacja

W3
Student/studentka zna i potrafi wykorzystać wybrane
podejścia teoretyczne dotyczące integracji mniejszości
religijnych i etnicznych oraz obywatelstwa.

SOC_K2_W09 egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student/studentka potrafi samodzielnie diagnozować
i analizować w jaki sposób czynniki strukturalne
i kulturowe wpływają na mniejszości religijne
i etniczne.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U2 Student/studentka potrafi krytycznie analizować
wybrane kontrowersje wokół islamu w Europie.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3 Student/studentka potrafi brać udział w dyskusji oraz
przygotować pracę pisemną w języku angielskim.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student/studentka jest przygotowany do pracy
w zespole oraz wykonania powierzonych mu/jej zadań. SOC_K2_K02 esej, prezentacja

K2 Student/studentka jest gotów by rozpoznać przyczyny
i mechanizmy islamofobii i dyskryminacji.

SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 50

przygotowanie prezentacji multimedialnej 13

przygotowanie eseju 25

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wspólnoty muzułmańskie w Europie po II wojnie światowej. W1, W3, U1, U3, K2

2. Kontrowersje wokół islamu w Europie Zachodniej. W2, W3, U2, U3, K1, K2

3. Islam i gender. W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

4. Islamofobia i fundamentalizm. W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

5. Muzułmanie w Europie czy europejscy muzułmanie? W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Przygotowanie prezentacji grupowej w oparciu o wyniki
projektu. Krótka praca pisemna. Egzamin pisemny
pokrywający tematy omawiane podczas seminarium.
Aktywny udział w dyskusjach w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Gender and Democracy in Poland
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fafedfc6.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course provides an overview of some key issues in the debate on gender equality in Poland. It brings
together the concept of gender equality and democracy and citizenship to shed light on the condition under
which gender is shaped by social, cultural, and political processes in areas such as labour market, public life,
family as well as sexual and reproductive health. This relation between gender equality, democracy and
citizenship will be assessed in the context of democratic transformation, accession to the European Union and
anti-gender mobilization and backlash towards gender equality as they mark new turns in the gender equality
policies and facilitate wide-ranging discussion oriented on the future development of gender equality in Poland.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student knows and understands the concept of gender
equality, equality policies, gender discrimination.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

egzamin pisemny, esej

W2
Students knows how gender equality has developed in
Poland in areas such as labour market, public life,
politics, family, health and reproductive life.

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W08 egzamin pisemny, esej

W3

Student understands the impact of transformation,
Europeanization as well as anti-gender mobilization
and backlash towards gender equality on the
development of gender equality policies and gender
identities in Poland.

SOC_K2_W03,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student can diagnose and analyse the impact of
structural and cultural processes on the construction
of gender identity and gender equality policies.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny, esej

U2 Student can apply the main theoretical approaches of
citizenship and gender equality.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02 egzamin pisemny, esej

U3 Student can critically evaluate gender machinery and
gender equality policies/measures.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06

egzamin pisemny, esej

U4 Student can take part in a discussion and write
a paper in English.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10 egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student has good teamwork skills and is able to bear
responsibility for undertaking tasks. SOC_K2_K02 egzamin pisemny, esej

K2 Student can recognise social roots and mechanisms of
gender discrimination.

SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06 egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 50

przygotowanie eseju 25

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 3

zbieranie informacji do zadanej pracy 12

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Gender order under state socialism. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

2. Gendering politics. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

3. Gender equality in the labour market. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

4. Reproductive rights in Poland. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

5. „Gender wars” in Poland. Backlash against gender equality. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

6. Women's mobilization - the case of Black Protest. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

7. Gender equality in a family: on social and political construction of femininity and
masculinity.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny, esej
Short essay based on the results of the research. Written exam based
on the material discussed in the class. Active participation in
seminars: preparation for classes (readings) participation in class
discussions.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Sociology by Woody Allen
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fb044cfd.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Provides knowledge on postmodern society

C2 Provides knowledge on upper middle class

C3 Teaches to use video material as sociological data

C4 Enhances presentation skills

C5 Enhances abilities to lead and participate in debates

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie koncepcję społeczeństwa
ponowoczesnego

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

esej, prezentacja

W2
zna i rozumie pojęcie klas i warstw społecznych oraz
pojęcie habitusu i roli stylu życia w stratyfikacji
społecznej

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

esej, prezentacja

W3 pojęcie roli społecznej i konformizmu społecznego

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

esej, prezentacja

W4 koncepcje kultury masowej i jej miejsca
w społeczeństwie ponowoczesnym

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać materiał filmowy do analizy
społeczeństwa

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U08

esej, prezentacja

U2
zastosować koncepcje kulturowej stratyfikacji
do sytuacji życia codziennego i wytworów kultury oraz
krytycznie analizować wpływ kultury masowej
na społeczeństwo

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06

esej, prezentacja

U3 przygotować esej SOC_K2_U10 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w zespole, dyskusji grupowej SOC_K2_K02 esej, prezentacja

K2 prezentacji własnego stanowiska i merytorycznej
argumentacji SOC_K2_K02 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do zajęć 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Społeczeństwo ponowoczesne W1, U1, U2, U3, K1, K2

2. Klasy i warstwy w społeczeństwie ponowoczesnym W2, U1, U2, U3, K1, K2

3. Styl życia a stratyfikacja społeczeństwa ponowoczesnego W2, U1, U2, U3, K1, K2

4. Płeć w społeczeństwie ponowoczesnym W1, U1, U2, U3, K1, K2

5. Kultura masowa w społeczeństwie ponowoczesnym W4, U1, U2, U3, K1, K2

6. Role społeczne i konformizm wobec oczekiwań W3, U1, U2, U3, K1, K2

7. Duchowość w społeczeństwie ponowoczesnym W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, film

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium esej, prezentacja aktywny udział w dyskusji, przygotowanie prezentacji i eseju końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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10 ideas, that createdEurope: Beauty. Truth. Love. Death. War. Power.
Justice. Freedom. Work. Happiness.

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fcb0f9b9.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie filozoficzne podstawy
współczesnych instytucji i ruchów społecznych oraz
ich rozwój na przestrzeni wieków w kulturze
europejskiej/zachodniej

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przeprowadzić krytyczna refleksję
na porządkiem społecznym oraz zidentyfikować
specyficzność kultury europejskiej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U09

esej
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do nieustannego poszerzania
swoich horyzontów wiedzy

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Materiał realizowany podczas kursu obejmuje omówienie dziesięć ważnych idei,
ich historyczny rozwój oraz powiązanie ze współczesną kulturą. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej Napisanie eseju; zdanie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego jest wymagana; obecność na wykładach nie jest obowiązkowa
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Polish Society Through Documentary Film and Ethnography
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fcb4300f.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Students will receive deeper knowledge about Polish society based on visuality and empirical studies done
locally. This material will be a starting point for discussions in a classroom, and will enable students to engage in
the problems of the country they visit (or will help them to see from another perspective in the case of Polish
students).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student i studentka zna i rozumie polski kontekst
historyczny, kulturowy i społeczny na podstawie
analizy filmów dokumentalnych i prac
etnograficznych.

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W10

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
a student can analyze documentary films and
ethnographic texts and critically engage in the
discussion about them.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 a student is ready to engage in a discussion with other
participants of the course on various topics.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do zajęć 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. The role of Catholicism in Polish social life. W1, U1, K1

2. Polish Jews and Polish Memory. W1, U1, K1

3. Socialism and Post-socialism. W1, U1, K1

4. Minorities and pluralisation of public sphere. W1, U1, K1

5. Post-war expulsions and contemporary migrations. W1, U1, K1



Sylabusy 134 / 523

6. Presentations of students' projects. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, konsultacje, film analysis

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt active attendance in the course, group presentation of a group project

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego
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Sociology of Youth
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fcb699ef.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, zajęcia terenowe: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Acquainting students with social theories that aim at describing the changing environments in which young
people live and the impacts on young people’s situation and life course constructions

C2
Providing students with knowledge on social and cultural variations in the transitions to adulthood and explore
differing experiences of young people in areas of education, labour market, family life, independent living, active
citizenship and mobility in European countries

C3 Analyse the impact of welfare regimes on situation of young people and the potential of youth policy for
improving young people’s well-being

C4 Give insight into local young people spaces through field trips - to debate the themes with different groups of
young people and those who construct or implement youth policies
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student know youth studies theories and approaches
that aim at describing the changing environments in
which young people live and the impacts on young
people’s situation and life course constructions.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07

esej, egzamin pisemny /
ustny

W2

Students have knowledge on social and cultural
variations in the transitions to adulthood and explore
differing experiences of young people in areas of
education, labour market, family life, independent
living and mobility, participation and citizenship in
European countries.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07

egzamin pisemny / ustny

W3
Students have knowledge on main aims and
programmes within youth policy and its potential for
improving lives of young people.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Students can analyse the impact of welfare regimes
on situation of young people and the potential of
youth policy for improving young people’s well-being.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U07

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2
Students can use comparative perspective to reflect
on social situation of young people in different
European countries.

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08 egzamin pisemny / ustny

U3 Students can critically read theoretical texts in English
and discuss them.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U11 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Students are motivated discuss with other young
people challenges, issues and contexts of young
people's lives, also in comparative perspective

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06 esej

K2 Students reflect on their own situation as a young
person SOC_K2_K01 esej, egzamin pisemny /

ustny

K3 Students are empathetic to diverse life situations and
circumstances, being reflexive of their own prejudices

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zajęcia terenowe 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

przygotowanie do egzaminu 30
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przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Youth theory – from classical to recent approaches; youth as a social category W1, U3, K1

2. Transitions to adulthood – theoretical approaches, social and cultural variations in
the transitions to adulthood, youth transition regimes vs welfare regimes

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

3. Transition from education to labour market W2, U1, U2, U3, K1, K2

4. Young people and family life – diverse paths to independent living W2, U1, U2, U3, K1, K2

5. Mobile transitions – geographical dimension of youth transitions W2, U1, U2, U3, K1, K2

6. Youth participation and citizenship W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

7. Youth subcultures and life styles W1, U2, U3, K2, K3

8. Youth policy – from local to European level interventions W3, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

field trips, burza mózgów, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny / ustny class active participation, oral exam

zajęcia terenowe esej participation in field trips, written essay (or radio or video
reportage)

Wymagania wstępne i dodatkowe
English language - ability to speak and read at at least intermediate level, Erasmus students are welcome to participate (also
BA students from the last year of their studies can be admitted)
The participation in classes and field trips is obligatory. 
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Is God dead? Religion and Spirituality in Contemporary European Societies
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fcb918da.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course covers a broad range of issues related to religion and religiosity in contemporary Europe, presented in
the wider context of global changes on the religious scene. It aims to look at contemporary empirical
developments through the theoretical lenses of social sciences. Our discussions will cover the following topics:
the role and place of religion in contemporary European societies (e.g. relations between religion and politics,
different models of Church - state relations, religion in civil society), question of freedom of religion and belief
(e.g. rights of believers and non-believers, individual rights vs. secular regimes), the relationship between gender
and religion (e.g. differences in religiosity between women and men, religious discrimination and empowerment),
and religious minorities in European countries (e.g. Muslim minorities in Europe, relations between minority vs.
majority religions, new religious movements).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student knows and understands the relations between
politics, society, culture and religion in contemporary
European states.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

esej, prezentacja

W2 student knows the main theoretical approaches to
study religion in contemporary European societies.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

esej, prezentacja

W3
student understands the social challenges related to
growing religious pluralism and diversity of European
societies.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

esej, prezentacja

W4 students is familiar with the existing methodological
approached to study of religion.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student is able to think critically about the role and
place of religion in contemporary European societies.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

esej, prezentacja

U2 student is able to identify the discriminative practices
towards religious minorities and their adherents.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

esej, prezentacja

U3

student is able to identify how processed of
democratisation and Europeanisation affect the
situation of dominant and minority religions in the EU
and vice-versa - how religions affect democratisation
and Europeanisation.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

esej, prezentacja

U4 student can prepare an oral presentation and write an
essay in English.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student is able to critically think and discuss religious
diversity in Europe.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

esej, prezentacja
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K2 student is open to the religious difference.
SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05

esej, prezentacja

K3 student displays good teamwork skills and learns
responsibility for delivering his/her work on time.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 25

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Religion and state relations in contemporary European societies. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

2. Religious diversity and multiculturalism in European societies. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

3. Religiosity of Europeans in the global context. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

1. Presentation – each student is expected to make a presentation, about
20 minutes long, related to a chosen topic from the programme of
seminars. The chosen topic must be discussed in advance with the
coordinator of the course. Evaluation of the presentation will make up
40% of the final grade. 2. Active participation in class – each student is
expected to read the required literature prescribed for each class and
participate actively in discussions in class. Evaluation of active
participation will make up 10% of the final grade. 3. Essay – students
should write a research paper of 2500-3000 words on a chosen subject,
consulted in advance with the coordinator of the course. The grade
received from the paper will make up 50 % of the final grade.
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Coaching and mentoring for project managers
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.5cdd5fcbb7c7a.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Students will develop their project management skills through learning about coaching and mentoring.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student knows the basics of coaching and mentoring SOC_K2_W11 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student knows how to apply coaching and mentoring
in the context of project management SOC_K2_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is ready to use coaching and mentoring as
tools for learning SOC_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Introduction to coaching and mentoring W1, U1, K1

2. Diagnosis of own strengths and weaknesses in the context of project
management W1, U1, K1

3. 1 to 1 sessions W1, U1, K1

4. Self – help industry W1, U1, K1

5. Tools for coaches W1, U1, K1

6. Tools for mentors W1, U1, K1

7. Summary W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, inscenizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Attendance and participation in exercises, preparing self-reflection notes,
submitting recorded session



Sylabusy 144 / 523

Gender and Law
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.210.1559296743.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest ukształtowanie umiejętności krytycznej analizy prawa w kontekście społecznym, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii równości płci

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe teorie socjologiczne oraz podstawowe
zasady prawne związane z równością płci

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03 esej
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
zastosować teorie socjologiczne do analizy
podstawowych zasad i norm prawnych związanych
z równością płci

SOC_K2_U03 esej

U2 krytycznie analizować społeczne dysfunkcje prawa SOC_K2_U08 esej

U3 krytyczne analizować pozaprawne normy i instytucje
społeczne SOC_K2_U03 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych
z realizacją konstytucyjnej zasady równości płci

SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 60

przygotowanie raportu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Równość płci, sprawiedliwość i konstytucyjna zasada równości traktowania.
Zasada dyskryminacji pozytywnej a równość formalna. Zagadnienie równego
obywatelstwa, przykłady tzw. "akcji afirmatywnej"

W1, U1, U2, U3, K1

2. Feministyczna krytyka tradycyjnego prawoznawstwa, szkoły w ramach tzw.
"feministycznej jurysprudencji'' W1, U1, U2, K1

3.
kierunki rozwoju "jurysprudencji feministycznej'', współczesna krytyka kierunków
tradycyjnych, kwestia równości i nierówności kobiet i mężczyn - podstawowe
zagadnienia prawne

U1, U2

4.
regulacje prawne dotyczące mobbingu, pornografii,prostytucji, praw do
reprodukcji, przemocy seksualnej w miejscu pracy, przemocy domowej, handlu
kobietami i nieletnimi

U2, U3

5. sfera publiczna i prywatna, patriarchalizm, normy kulturowe a prawo U3, K1

6. Normy prawne oraz normy religijne a problem równości płci U2, U3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej aktywne uczestnictwo w wykładzie, uczestnictwo w dyskusji, samodzielne
wyszukiwanie problematycznych zagadnień

ćwiczenia esej aktywne uczestnictwo, samodzielne badania i sformułowanie problematyki
eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego
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Is the World Flat? Places and Localities Matter
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.1584722447.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The goal of this course is to provide participants with an analytical framework as well as basic statements and
theories of globalization processes.

C2 The goal of this course is to provide participants with an analytical framework as well as basic theories and
statements of social movements considered as a main source of resistance towards the globalization forces.

C3 The goal of this course is to provide participants with some opportunities to learn about diversifying results of
globalization processes contradicting the statement about the "flat world".

C4
The goal of this course is to provide participants with some knowledge concerning democratization and
development of civil society as well as important relations between transnational institutions, nation-states and
civil societies and some capacities to develop local protest activities perceived as main efforts toward
globalization processes.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student knows and understands an analytical
framework as well as basic statements and theories of
globalization processes.

SOC_K2_W07 esej, prezentacja,
zaliczenie

W2
Student knows and understands an analytical
framework as well as basic theories and statements of
social movements considered as a main source of
resistance towards the globalization forces.

SOC_K2_W04 esej, prezentacja,
zaliczenie

W3
Student understands and knows about diversifying
results of globalization processes contradicting the
statement about the "flat world".

SOC_K2_W03 esej, prezentacja,
zaliczenie

W4

Student knows and understands main processes of
democratization and development of civil society as
well as important relations between transnational
institutions, nation-states and civil societies and some
capacities to develop local protest activities perceived
as main efforts toward globalization processes.

SOC_K2_W02 esej, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student can assess the potential of local resistance
activities and is able apply them in cooperation with
local social activists and leaders.

SOC_K2_U06 esej, prezentacja,
zaliczenie

U2 Student can prepare the presentation as well as final
essay required to completion the course.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

esej, prezentacja,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student is ready to play a role of potential social
advisor and/or instructor working with local social
activists.

SOC_K2_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 15

przeprowadzenie badań literaturowych 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Class One: Organizational Issues and Assignments to Particular Presentations:
information about the requirements - presentation of the syllabus - assignment to
particular oral presentations at the beginning of each class meeting

U1, U2, K1

2.

Class Two: Introduction to globalization and social movement theories:
mobilization - global political processes - transnational relations and networks

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 1 - 12

W1, W2

3.

Class Three: Theories of globalization and mobilizations of social movements (part
1): models of similarity among social movements - micro mechanisms of diffusion
- empirical illustrations

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 13 - 30

W1, W2

4.

Class Four: Theories of globalization and mobilizations of social movements (part
2): rising institutional accessibility - unstable political relations - divided elites and
important allies

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 31 - 52

W2, W3

5.

Class Five: Transnational mobilization and national politics (part 1): the case of
Irish republican movements and their histories

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 53 - 74

W3, W4

6.

Class Six: Transnational mobilization and national politics (part 2): transnational
organizations of social movements - key factors of effective activities - empirical
illustrations

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 75 - 96

W3, W4
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7.

Class Seven: Transnational diffusion and processes of ramification (part 1):
theoretical issues of transnational diffusion - repertoire of contention - mental
barriers of activities - dormancy of transnational diffusion - implications

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 97 - 114

W2, W3, W4

8.

Class Eight: Transnational diffusion and processes of ramification (part 2):
empirical cases analysis

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 116 - 132

W3, W4

9.

Class Nine: Transnational diffusion and processes of ramification (part 3):
transnational movements and the issue of identities - narrations - empirical cases

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 133 - 152

W3, W4

10.

Class Ten: Transnational Networks (part 1): transnational elites - social
movements opportunities

 

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistanc: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rownman & Littlefield
Publishers, p. 153 - 172

W3, W4

11.

Class Eleven: Transnational Networks (part 2): transnational non-governmental
organizations - explanation of non-governmental organization activities - empirical
cases

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 173 - 190

W3, W4

12.

Class Twelve: Protests and global trade systems (part 1): transnational protests -
empirical cases

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 191 - 206

W3, W4, U1

13.

Class Thirteen: Protests and global trade systems (part 2): theoretical issues -
"battle of Seattle" - empirical cases - global politics and the tactics of social
movements

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 207 - 228

W1, W2, W3, W4
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14.

Class Fourteen: Is the World Flat? Globalization and defense - lessons from
national protests - the dynamics of transnational mobilizations

Introductory presentation by a participant based on: Jackie Smith and Hank
Johnston (eds) "Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social
Movements", 2002, Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield
Publishers, p. 229 - 250

W2, W3, W4, U1

15.
Class Fifteen: Summing up - places and localities as areas of defense against
globalization - the role of social movements

General discussion following the introduction by the course instructor
W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja,
zaliczenie

In order to pass the course students are obliged to: a/ active
participation at the class meetings; b/ reading texts that are
discussed during the meetings; c/ prepare an oral presentation (not
more than 40 minutes) based on the assigned text as an introduction
to a class meeting; d/ prepare a final essay (4500 - 5000 words)
focused on the issues of social movements, social activities, protests
against globalization (the topic of the essay should be accepted
earlier by the course instructor); e/ the final evaluation will be based
on the individual talk of each participant with the course instructor
focused on the issues presented in the required and additional
literature as well as the prepared essay.

Wymagania wstępne i dodatkowe
The course is offered to any interested sociology students at the II study level (M.A. programme in sociology). Moreover,
international students coming to the Jagiellonian University on ERASMUS and other international programmes interested in
human and social sciences are also welcome. The course is also open for other interested M.A. students (II study level) from
the Faculty of Philosophy at the Jagiellonian University. The students of MISH (Interdepartmental Individual Humanistic
Scheme) at the Jagiellonian University are invited to attend the course as well. Presence of each course student during the
each class meeting is required. The appropriate level of English in order to be able to read suggested literature and
participate in the in-class discussions as well as to prepare at least one oral presentation as well as a final essay is also
required.
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The Heart of Society: Social Movements as Development
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.1584722816.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Students attending the course have an opportunity to learn about social movements as developmental forces in
the context of globalization

C2
Students attending the course have an opportunity to learn basic skills to describe, conceptualize and explain the
issues of the globalizing world in the context of human collective actions (social movements) as well as the issue
of the diversification of the globalized world.

C3 Students attending the course have an opportunity to learn the skills to theorize in the areas that might be useful
in the comparative politics analysis.

C4 Students attending the course have an opportunity to learn some roles of social commentators as well as social
advisors in the processes of social conflicts and human development.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student knows and understands key issues of social
movements theories. Social movements are treated as
a core issue of the emergence and change of social
order.

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W09

esej, prezentacja,
zaliczenie

W2

Student knows and understands that social
movements theories might be treated as analytical
perspectives bridging three major gaps in the analysis
of society, namely: individual versus collective levels
of social order; social versus symbolic issues;
structure versus action approaches.

SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

esej, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Students can prepare an oral presentation to be
showed at the beginning of each course meeting as
well as a final essay.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is ready to play a role of a commentator of
social processes as well as an advisor to NGO`s. SOC_K2_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie raportu 20

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Class One: Organizational Issues and Assignment to Particular Presentations:
information about the requirements - presentation of the syllabus - assignment to
particular oral presentations at the beginning of each class meeting

U1, K1

2.
Class Two: Introduction to the Theories of Social Movement (lecture by the
instructor): social movements as emerging structures - the history of social
movement analysis in sociology - types of social movements.

W1

3.

Class Three: The Study of Social Movements: core questions - various answers -
what is distinctive about social movements.

Introductory presentation by participant(s) based on: Donatella della Porta and
Mario Diani , 2006. "Social Movements. An Introduction", Malden, MA - Oxford -
Carlton, Victoria: Blackwell Publishing Ltd; p. 1 - 29

W2

4.

Class Four: Social Changes and Social Movements: social structures - political
cleavages - collective actions - states - markets - knowledge - culture - conflicts -
structural transformations - new classes

Introductory presentation by participant(s) based on: Donatella della Porta and
Mario Diani , 2006. "Social Movements. An Introduction", Malden, MA - Oxford -
Carlton, Victoria: Blackwell Publishing Ltd; p.33 - 63

W1, W2

5.

Class Five: The Symbolic Dimension of Social Movements: culture - values -
cognitive perspective

Introductory presentation by participant(s) based on: Donatella della Porta and
Mario Diani , 2006. "Social Movements. An Introduction", Malden, MA - Oxford -
Carlton, Victoria: Blackwell Publishing Ltd; p. 64 - 88

W1

6.

Class Six: Collective Action and Identity: the role of identity - multiple identities -
identity and participation - generations and reproduction of identities

Introductory presentation by participant(s) based on: Donatella della Porta and
Mario Diani , 2006. "Social Movements. An Introduction", Malden, MA - Oxford -
Carlton, Victoria: Blackwell Publishing Ltd; p. 89 - 113

W1, W2

7.

Class Seven: Individuals, Networks and Participation: factors of involvement - the
role of networks - individuals and participation - movement subcultures - virtual
networks

Introductory presentation by participant(s) based on: Donatella della Porta and
Mario Diani , 2006. "Social Movements. An Introduction", Malden, MA - Oxford -
Carlton, Victoria: Blackwell Publishing Ltd; p. 114 - 134

W2

8.

Class Eight: Social Movements and Organizations: organizational dilemmas - types
of SMO`s - changes of organizations - from movement organizations to movement
networks

Introductory presentation by participant(s) based on: Donatella della Porta and
Mario Diani , 2006. "Social Movements. An Introduction", Malden, MA - Oxford -
Carlton, Victoria: Blackwell Publishing Ltd; p. 135 - 162

W2

9.

Class Nine: Action Forms, Repertoires and Cycles of Protests (part 1): definition -
repertoires of action - the logics and form of protest

Introductory presentation by participant(s) based on: Donatella della Porta and
Mario Diani , 2006. "Social Movements. An Introduction", Malden, MA - Oxford -
Carlton, Victoria: Blackwell Publishing Ltd; p. 163 - 177

W1, W2
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10.

Class Ten: Action Forms, Repertoires and Cycles of Protests (part 2): strategic
options and protests - factors influencing repertoires of choices - the cross-
national diffusion of protests - cycles of protests - protest waves - protest
campaigns

Introductory presentation by participant(s) based on: Donatella della Porta and
Mario Diani , 2006. "Social Movements. An Introduction", Malden, MA - Oxford -
Carlton, Victoria: Blackwell Publishing Ltd; p. 178 - 192

W1, W2

11.

Class Eleven: The Policing of Protest and Political Opportunities for Social
Movements: the policing of protests - political institutions and social movements -
prevailing strategies and social movements - allies and opponents - diverse
opportunities and media systems

Introductory presentation by participant(s) based on: Donatella della Porta and
Mario Diani , 2006. "Social Movements. An Introduction", Malden, MA - Oxford -
Carlton, Victoria: Blackwell Publishing Ltd; p. 193 - 222

W2

12.

Class Twelve: Social Movements, Democracy and Human Development:
movement strategies and their effects - public policies - procedural changes -
democratic theories

Introductory presentation by participant(s) based on: Donatella della Porta and
Mario Diani , 2006. "Social Movements. An Introduction", Malden, MA - Oxford -
Carlton, Victoria: Blackwell Publishing Ltd; p. 223 - 249

W1, W2

13. Class Thirteen: Sustainable Development (lecture by the instructor) W1, W2, U1, K1

14. Class Fourteen: Summing Up and Conclusions (part 1): major themes - basic
comparisons - significant conclusions W1, W2, U1, K1

15. Class Fifteen: Summing Up and Conclusions (part 2): Social Movements and
Sustainable Development W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, metody e-
learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja,
zaliczenie

The course has been formed on the combination of various teaching
methods and procedures. In order to pass the final positive
evaluation of the course each participant is obliged to: 1/ prepare a
final essay (4500 - 5000 words) focused on the topic accepted by the
course coordinator/instructor; 2/ pass an oral exam based on the
short presentation of his/her essay and discussion with the course
coordinator/instructor; 3/ prepare an introductory talk (not more than
40 minutes) to the particular topic using the literature assigned by
the course coordinator/instructor as well as his/her own additional
materials and moderating the follow-up discussion; 4/ actively
participate in every in-class discussion.

Wymagania wstępne i dodatkowe
This course is offered to any interested sociology students at the II study level (M.A. programme in sociology). Moreover,
international students coming to the Jagiellonian University on Erasmus and other international programmes interested in
human and social sciences are also welcome. The course is also open for other interested M.A. (Isecond degree level)
students from the Faculty of Philosophy at the Jagiellonian University. The students of MISH (Interdepartmental Individual
Humanistic Scheme) at the Jagiellonian University are invited as well. Presence of each student attending the course during
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an each class meetging is required. The appropriate level of English in order to be able to read suggested pieces of literature
and participate in the in-class discussions as well as to prepare at least one oral presentation as well as a final essay is also
required.   
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The Food as the Weapon in the Contemporary World: Food Safety and
Food Security in the Global World

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.1584723041.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The main goal of this course is to provide participants with an analytical framework as well as basic statement
concerning the issues of food safety and food security.

C2 The other goal of this course is to provide is to provide participants with some historical knowledge about food
issues, politically invented famines as well as contemporary food production problems all over the world.

C3
The another goal of this course is to provide participants with some opportunities to learn about important
connections among food production and consumption as well as sustainable development and contemporary
politics and policies.

C4
The goal of this course is to provide participants with some knowledge concerning various strategies and
methods to overcome main food security, food safety as well as food production and consumption issues
developed by local communities, non-governmental organizations as well as social movements inn the
contemporary world.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student knows and understands an analytical
framework as well as basic statement concerning the
issues of food safety and food security.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03 esej, prezentacja

W2
Student knows and understands some historical
knowledge about food issues, politically invented
famines as well as contemporary food production
problems all over the world.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04

esej, prezentacja

W3
Student knows and understands some opportunities to
learn about important connections among food
production and consumption as well as sustainable
development and contemporary politics and policies.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04

esej, prezentacja

W4

Student knows and understands some knowledge
concerning various strategies and methods to
overcome main food security, food safety as well as
food production and consumption issues developed by
local communities, non-governmental organizations as
well as social movements inn the contemporary world.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student can asses the potential of local activities to
build food security and food safety systems as well as
is able to apply them with local leaders and social
activists.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03 zaliczenie

U2 Student can prepare the presentation as well as a final
essay required to completion the course.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student is ready to play a role of a potential social
advisor and/or instructor working with local social
activists.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15
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przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Class One: Organizational Issues and Assignments to Particular Presentations:
information about the requirements - presentation of the syllabus - assignment to
particular oral presentations at the beginning of each class meeting.

U1, U2, K1

2.

Class Two: The Global Food Crisis (part 1): what food crisis - food or war?

Introductory presentation by a participant based on: Julian Cribb, "The Coming
Famine: The Global Food Crisis and What We Can Do to Avoid it", 2010, Berkeley,
Los Angeles: The University of California Press, p. 1 - 30

W1, W3

3.

Class Three: The Global Food Crisis (part 2): the well runs dry - peak land

Introductory presentation by a participant based on: Julian Cribb, "The Coming
Famine: The Global Food Crisis and What We Can Do to Avoid it", 2010, Berkeley,
Los Angeles: The University of California Press, p. 31 - 68

W1, W3

4.

Class Four: The New Geopolitics of Food Security (part 1): the weak link - the
ecology of population growth - moving up the food chains

Introductory presentation by a participant based on: Lester R. Brown, "The Full
Planet, Empty Plates. The New Geopolitics of Food Scarcity", 2012, London and
New York: W. W. Norton, p. 3 - 35

W1, W2, W3

5.

Class Five: The New Geopolitics of Food Security (part 2): food or fuel - eroding
soils - peak water and food scarcity

Introductory presentation by a participant based on: Lester R. Brown, "The Full
Planet, Empty Plates. The New Geopolitics of Food Scarcity", 2012, London and
New York: W. W. Norton, p. 36 - 71

W1, W3, W4

6.

Class Six: The New Geopolitics of Food Security (part 3): grain yields - rising
temperatures and rising food prices - China and soybean challenge - then global
land rush

Introductory presentation by a participant based on: Lester R. Brown, "The Full
Planet, Empty Plates. The New Geopolitics of Food Scarcity", 2012, London and
New York: W. W. Norton, p. 72 - 113

W1, W2, W3

7.

Class Seven: The Issues of Food (part 1) : a marvel of technology - the domino`s
effect

Introductory presentation by a participant based on: Frederick Kaufman, "Bet the
Farm: How Food Stopped Being Food", 2012, New York: John Wiley & Sons, p. 1 -
36

W1, W2, W3
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8.

Class Eight: The Issues of Food (part 2) : all measures of all things - what`s new
for dinner

Introductory presentation by a participant based on: Frederick Kaufman, "Bet the
Farm: How Food Stopped Being Food", 2012, New York: John Wiley & Sons, p. 37 -
75

W1, W2, W3

9.

Class Nine: The Battle for the World Food System (part 1): big and fat
contradictions - an hourglass figure

Introductory presentation by a participant based on: Raj Patel, "Stuffed and
Starved: The Hidden Battle for the World Food System", 2012, Brooklyn, New
York: Melville House, p. 1 - 29

W1, W2, W3, W4

10.

Class Ten: The Battle for the World Food System (part 2): rural autopsy - a cry for
bread

Introductory presentation by two participants based on: Raj Patel, "Stuffed and
Starved: The Hidden Battle for the World Food System", 2012, Brooklyn, New
York: Melville House, p. 30 - 54 and 83 - 107

W1, W2, W3

11.

Class Eleven: Three Famines in Human History: Introduction - short commons -
nature triggers - God`s hand - coping

Introductory presentation by two participants based on: Thomas Keneally, "Three
Famines, Starvation and Politics", 2011, New York: Public Affairs, p. 1 - 63

2 persons for an introductory presentation 

W1, W2, W3

12.

Class Twelve: The Red Famine: Ukrainian history of 1932 - 1933 - the Soviet
politics of food - collectivization

General discussion based on the book: Anne Applebaum, "The Red Famine.
Stalin`s War on Ukraine", 2017, Warsaw: Agora

W1, W2, W3

13.

Class Thirteen: What to Do (part 1): food in the future

Introductory presentation by a participant based on: Julian Cribb, "The Coming
Famine: The Global Food Crisis and What We Can Do to Avoid it", 2010, Berkeley,
Los Angeles: The University of California Press, p. 187 - 203

W3, W4, U1, K1

14.

Class Fourteen: What to Do (part 2): food breakdown -

Introductory presentation by two participants based on: Lester R. Brown, "The Full
Planet, Empty Plates. The New Geopolitics of Food Scarcity", 2012, London and
New York: W. W. Norton, p. 114 - 124 and Raj Patel, "Stuffed and Starved: The
Hidden Battle for the World Food System", 2012, Brooklyn, New York: Melville
House, p. 299 - 325

Two persons for the introductory presentation

W1, W2, W3, W4, K1

15.
Class Fifteen: Summing Up

General discussion following the short introduction by the course instructor
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, metody e-learningowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja,
zaliczenie

In order to pass the course and to complete it students are obliged
to: a/ active participation at the class meetings; b/ reading texts that
are discussed during the meetings, c/ prepare an oral presentation
(not more than 40 minutes) based on the assigned texts as an
introduction to a class meeting; d/ prepare a final essay (4500 - 5000
words) focused on the issues of food systems, starvation, food
scarcity, etc.(the topic of the essay should be accepted by the course
instructor), e/ the final evaluation will be based on the individual talk
of each participant with the course instructor focused on the issues
presented in the required and additional literature as well as the
prepared essay.

Wymagania wstępne i dodatkowe
The course is offered to any interested sociology students at the II study level (M.A. programme in sociology). Moreover,
international students coming to the Jagiellonian on ERASMUS and other international programmes interested in human and
social scinces are also welcome.The coursu is also open for other interested M.A. students )II study level) from the Faculty of
Philosophy at the Jagiellonian University. The students of MISH (Interdepartmental Individual Humanistic Scheme) at the
Jagiellonian University are invited to attend the course as well.Presence of each course student during the each class
meeting is required. The appropriate level of English in order to be able to read suggested literature and participate in the
in-class discussions as well as to prepare at least one oral presentation as well as a final essay is also required.  
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Futures analysis
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.1584711205.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Contemporary society is rapidly changing, and the rate of change itself is accelerating, especially as
a consequence of technological development. For private and public sector actors, it is vital to take crucial
decisions on the basis of anticipations of possible futures. Futures analysis, also known as futurology, developed
several methods and tools aimed to produce sound forecasts or an effective planning of future events. There is
general agreement about the fact that it is impossible to predict with certainty the future of such complex objects
as human societies. However, certainty is not the goal of futures studies. An uncertain but still plausible picture
of the future is preferable than blindly venturing into terra incognita. By attending this course, students will learn
how to produce different types of futures analysis, valuable for private corporations, public institutions, and the
scientific community.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
After attending the course, students should be able to
understand futures studies literature. Students will
also learn how to transmit this knowledge

SOC_K2_W05 prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

After attending the course, students should be able to
present and discuss future scenarios, to implement
methods and research techniques, to make research
in this field. Students will learn that more than one
future is possible and will critically assess mainstream
narrations

SOC_K2_U06 prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
After completing their studies, students can work as
a futures analysts for governments, corporations,
universities, or independently

SOC_K2_K02 prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

In the first meeting (2 hours) the teacher will present the structure of the course,
the literature, the requirements. In the following 6 meetings (12 hours), the
teacher will propose 6 different lectures (based on power point presentations and
video materials) about aims, methods, and results of future analysis, by using the
knowledge provided by the handbook and by personal research experience.
During this part, students will be asked to attend the course regularly, to
participate actively by commenting and asking questions. In the following 7
meetings (14 hours), students will be asked to make a 20 minutes presentation
(15 min. presentation + 5 min. discussion) about one of the topics of the course
included in supplementary literature. The last lesson (2 hours) will be devoted to a
zero term written exam. Concerning topics, in the first part of the course, the
lecturer will provide knowledge about different modes of futures analysis, such as
trend analysis, scenario thinking, Delphi method, futures wheel, backcasting, and
cross-impact analysis. In the second part of the course, the lecturer and the
students together (by mean of presentations and comments) will analyze the
main narratives about the future of society through the prism of the sociology of
sociotechnical expectations, with a special focus on the automation of manual and
intellectual work, the rise of Artificial Intelligence, the transformations of living
species by means of biotechnologies and genetic engineering, the new frontiers of
biomedicine and human enhancement, climate change, demographic trends,
asteroid mining and space colonization.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Students will be given a mark for the presentation and a mark for
the written exam. The final grade is the arithmetic mean between
the two marks. Regular attendance and participation in class will be
taken into account in order to round the average up or down, in
case the final grade is not contemplated by the grade system. Only
students that attend the course regularly and give a presentation in
class can be admitted to the final written exam. The final written
exam is based on selected chapters of the handbook and other
materials provided by the instructor.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Knowledge of English Language
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Habitus: the body, social structures and cultural contexts
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.250.1584711856.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to study the concept and phenomenon of "habitus" in a systematic way; to see it as
a research tool in social theory and its various applications in a range of disciplines, as diverse as philosophy,
literary critique, cultural studies and applied sociology. The course offers insights into various entanglements of
individuals in relations within small groups, broader social milieux as well as social classes. The insights will be
based on the basis of 19-th and 20-th century novels, texts of contemporary literary critique, fragments of
writings in modern social research, and last, not least, students' own observations.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Students know the meaning of the concept of habitus
in the social sciences and humanities. SOC_K2_W01 esej, egzamin

W2
Students understand the logic of social structure:
classes, strata and and groups in their cultural
contexts.

SOC_K2_W02 esej, egzamin

W3 Students understand the processes of social change,
their impact on and individuals and their culture. SOC_K2_W08 esej, egzamin

W4
Students know basic theoretical foundations of the
concept of habitus and major differences in their
application to socio-cultural analysis.

SOC_K2_W09 esej, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Students are able to explain cultural differences in
terms of positions in the social structure. SOC_K2_U01 esej, egzamin

U2
Students take advantage of basic theoretical
categories of the social sciences in discussing cultural
differences between groups and individuals.

SOC_K2_U03 esej, egzamin

U3
Students prepare statements in speech and writing in
English on topics related to culture and social
structure.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

esej, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Students are competent in collecting information from
various sources in sociology and other social sciences
and the humanities, and can formulate relevant
statements on culture and social structure.

SOC_K2_K01 esej, egzamin

K2
Students confront the points of view present in the
subject literature with their own opinions and discuss
them in class critically.

SOC_K2_K02 esej, egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 50

przygotowanie eseju 20

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Introduction: an overview of the course: topics, readings, tasks and assignments. W1

2. Human body and culture / Marcel Mauss, Techniques of the Body, Economy and
Society, Vol. 2, Issue 1, 1973, pp. 70 -- 88. W1, W4, U1

3. Philosophical roots of the concept of habitus / lecture W1, W3, U2, K2

4. Social habitus (1) / Norbert Elias, The Civilizing Process: Sociogenetic and
Psychogenetic Investigations, trans. by E. Jephcott, Blackwell Publishing 2000. W2, W4, U1

5. Social habitus (2) / Norbert Elias, The Germans, trans.by E. Dunning and S.
Mennell, Columbia University Press, New York 1996. W1, W2, W4, U2

6. Habitus as a cultural component in architecture / Erwin Panofsky, Gothic
Architecture and Scholasticism, Meridian, New York 1957. W2, W3, U1

7. Habitus in 19th- and 20th-century science / lecture W1, W4, U2, K1, K2

8.
Culture and class (1) / Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, trans. by R.
Nice, Cambridge UP 1977; P. Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the
Judgement of Taste, trans. by R. Nice, Harvard UP, Cambridge, Mass. 1984.

W2, W4, U1

9.
Culture and Class (2) / Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, in: Handbook of
Theory and Research for the Sociology of Education, ed. by J. G. Richardson,
Greenwood Press, New York 1986, pp. 241 -- 258.

W3, U1, U2, K2

10. Culture and class (3) / Pierre Bourdieu, The Rules of Art: Genesis and Structure of
the Literary Field, trans. by S. Emanuel, Stanford UP, Stanford 1995. W4, U1, U2, K1, K2

11.
Habitus after Bourdieu (1) / Loïc J. D. Wacquant, A concise genealogy and
anatomy of habitus, The Sociological Review, Vol. 64, 2016, pp. 64 -- 72; Loïc J. D.
Wacquant, Habitus as Topic and Tool: Reflections on Becoming a Prizefighter,
Qualitative Research in Psychology, 8, 2011, pp. 81 -- 92.

W2, U2, K1, K2

12. Habitus after Bourdieu (2) / Saba Mahmood, Politics of Piety: The Islamic Revival
and the Feminist Subject, Princeton UP, Princeton -- Oxford 2005. W2, W3, U1, U2, K1, K2

13.
Habitus after Bourdieu (3) / Bernard Lahire, From the Habitus To the Individual
Heritage of Dispositions: Towards a Sociology at the Level of the Individual,
Poetics, 31, 2003, pp. 329 -- 355.

W2, W3, U2, K1, K2

14. Habitus in various contexts (1) / Presentations of the essays and discussion W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

15. Habitus in various contexts (2) / Presentations of the essays and discussion W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, egzamin participation in class discussions, oral presentation, submitting essay on
assigned topic.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
none
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Nowe media i ich społeczne funkcje
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fdb1cb23.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zajęcia mają przybliżyć studentom społeczne implikacje upowszechnienia się technologii internetowych. W
trakcie kursu będziemy zarówno aplikować znane nam pojęcia socjologiczne do opisu funkcji społecznych, jakie
pełnią nowe technologie informacyjne, jak również zgłębiać nowe koncepcje wyjaśniające krytycznie zjawiska
związane z bogactwem sieci.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Uczestnicy omawiać będą wpływ nowych mediów
na takie obszary życia społecznego jak: gospodarka,
polityka i władza, kultura czy prawo. Rozważać, więc
będziemy to, w jaki sposób rewolucja cyfrowa tworzy
nowe rynki i jak przekształca współczesną gospodarkę
orientując ją jeszcze mocniej w stronę procesów,
w których to głównym zasobem jest informacja.
Społeczeństwo informacyjne wytwarza nie tylko nowe
formy twórczości (kultura konwergencji), ale zmienia
też zasady gry rynkowej i politycznej. Internet jako
technologia cyfrowa oparta o logikę sieci wymaga też
nowych rozwiązań prawnych, np. w zakresie prawa
własności intelektualnej. Ponadto sporo uwagi
poświęcone zostanie analizie wpływu internetu
na dobrostan psychiczny jednostki oraz towarzyszące
temu procesy poznawcze. Zastanawiać się będziemy
również nad tym, jak upowszechnienie się nowych
technologii kształtuje strukturę i stosunki społeczne.
Aby powyższe rozważania były prowadzone
na możliwie wysokim poziomie potrzebne jest
poznanie szerokiego spektrum teorii społeczeństwa
sieciowego. Dlatego też podstawą konwersatoriów
będzie krytyczna dyskusja nad zaproponowaną
literaturą.

SOC_K2_W01 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie eseju 25

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaj. 1. Gospodarka
Zaj. 2. Struktura społeczna
Zaj. 3. Kultura
Zaj. 4. Psychologia (poznawcza)
Zaj. 5. Podsumowanie kursu

W1



Sylabusy 171 / 523

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty esej
Uczestnicy w trakcie warsztatów przygotowywać się będą do napisania
6-7 stronicowego eseju akademickiego na wybrany wcześniej temat.
Możliwe będzie współautorstwo pracy w zespołach 2 do 3 osób.

Wymagania wstępne i dodatkowe
pierwszeństwo mają studenci specjalizacji "Komunikowanie społeczne"



Sylabusy 172 / 523

PR jako forma komunikacji organizacji z otoczeniem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fdb48850.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest prześledzenie i przedsyktuowanie konkretnych przypadków działań PR realizowanych przez
rózne organizacje.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zasady planowania komunikacji organiacji
z otoczeniem. Zna specyfikę komuniakcji w róznych
instytucjach i w róznych sytuacjach.

SOC_K2_W02 projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

student/ka potrafi zaproponować plan komuniakcyjny
dla organziacji w określonej sytuacji. Wyznaczyć cele
i dobrac narzędzia. Potrafi krytycznie ocenić
rozwiązania zastosowane w danej sytuacji, wskażać
ryzyka i błędy oraz je skorygować.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielngo uzupełniania wiedzy orz do  krytycznej
analizy dostepnych żródeł.

SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Cele, założenia, instrumenty PR.
PR a inne formy komunikowania: CSR, marketing W1, U1, K1

2. Komunikacja ukierunkowana na realcje z poszczeó©lnymi grupami interesariuszy.
Dobre praktyki i błędy- case studies W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt prezentacja case study, moderowanie dyskusji, udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Procesy grupowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fdb746af.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/kat zna i rozumie czym są procesy grupowe SOC_K2_W01 zaliczenie ustne, projekt

W2 student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia
mikroscjologii SOC_K2_W05 zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi analizować procesy grupowe, w tym
komunikacyjne i władzy SOC_K2_U01 zaliczenie ustne, projekt

U2 student/ka potrafi wykorzystać teorię do analizy
małych grup społecznych SOC_K2_U02 zaliczenie ustne, projekt
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/ka jest gotów/gotowa do samodzielnej pracy
i studiów w tym obszarze SOC_K2_K01 zaliczenie ustne, projekt

K2
student/ka jest gotów/gotowa podejmować działania,
pracować w grupach, organizowac pracę grup,
przywodzić grupom

SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06 zaliczenie ustne, projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. teoretyczne aspekty procesów grupowych W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Cykl życia grupy W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Wpływ grupowy W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Teoria porównań społecznych W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne, projekt obecność na zajęciach, przygotowanie zadań, aktywność zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany jest studentom specjalizacji komunikowanie społeczne, ale zapraszam wszystkich studentów
zainteresowanych tematem
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Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - projektowanie programów CSR
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fdba072f.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Słuchacze zapoznają się z wybranymi systemami wskaźników oceny programów CSR (np. GRI), organizacjami
i stowarzyszeniami promującymi ideę CSR(np.GI, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,) oraz przykładami
programów CSR realizowanymi w Polsce i za granicą.Samodzielnie przygotuja projekt.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojecie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, historię
rozwoju CSR i spory wokół tej idei.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W11

egzamin ustny, projekt,
prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
student/tka potrafi wskazać główne elementy planu
CSR, zidentufikoac wskaźniki i poddać je krytycznej
ocenie. Dokonać oceny raportu CSR. Zaplanować
działania CSR w danym obszarze.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotów pracować w zespole, potrafi
zaplanować prace projektową, wyznaczyć zakresy
odpowiedzialności dla poszczególnych pozycji
w organizacji.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. CSR/KOP- próba socjologicznej definicji zjawiska. Burza mózgów. W1

2. Ryzyko, modernizacja refleksyjna, W1, U1

3. CSR w kontekscie konfliktu interesów. W1

4. Strategiczne podjeście do CSR W1, U1, K1

5. . Raportowanie- wskazniki GRI i norma ISO 26000
materiały dostępne na platformie pegaz W1, U1, K1

6. Dialog z interesariuszami - standard AA 1000( pegaz).Case study W1, U1

7. . Sytuacje kryzysowe a CSR- case studies U1, K1
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8. spotkanie projektowe: przedstawienie zadania, określenie struktury zadania W1, K1

9. prezentacje projektów przez zespoły K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty egzamin ustny, projekt, prezentacja egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - praktyczne
wprowadzenie)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.5cdd5fad2daf2.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs w wersji podstawowej ma na celu rzetelne pwrowadzenie do analizy danych tekstowych. W ramach zajęć
laboratoryjnych krok po kroku zaprezentowane i przetestowane zostaną we współpracy ze studentami
różnorodne metody i techniki radzenia sobie z danymi tekstowymi. Praca nad zbirami danych tekstowych
realizowana jest w laboratorium komputerowym przy użyciu narzędzi: QDA Miner i Wordstat. Kurs zapoznaje
z podstawowymi metodami analitycznymi, uczy samodzielnej pracy z danymi tekstowymi i przygotowuje
do realizacji kolejnych modułów. Ukończenie modułów 1 i 2 oraz zdanie egzaminu praktycznego pozwala
studentom na uzyskanie certyfikatu analitycznego (umiejętności analizy danych tekstowych), zaś ukończenie
modułu 3 pozwala dodatkowo na uzyskanie certyfikatu projektowego (umiejętności samodzielnej realizacji
zawansowanych projektów z zakresu analizy danych tekstowych).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie różnorodne metody i techniki
radzenia sobie z danymi tekstowymi

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi samodzielnie wykorzystywać metody
i techniki analizy tekstu

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi współpracować z innymi osobami,
efektywnie zarządzać swoją pracą, czasem i zadaniami
analitycznymi

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 10

analiza i przygotowanie danych 40

przygotowanie do zajęć 20

konsultacje 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Dobór proby i przygotowanie korpusu tekstowego W1, U1, K1

2. Metaznaczniki i opis wielozmiennowy danych tekstowych W1, U1, K1

3. Schematy kodowania danych tekstowych W1, U1, K1

4. Analiza eksploracyjna danych tekstowych W1, U1, K1

5. Wielowymiarowe modele analizy tekstu W1, U1, K1

6. Wizualizacje w analizie danych tekstowych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Metody wizualizacji danych 1
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.250.1559895721.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Praktyczne umiejętności: projektowania, budowy, prezentacji wizualizacji interaktywnych w nowoczesnym
narzędziu Microsoft PowerBI.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Podstawowe zasady budowy wizualizacji
interaktywnych; wykorzystanie różnorodnych grafów
dla określonych typów danych i celów analitycznych
jak i prezentacyjnych; logikę i technikalia pracy
na nowoczesnych narzędziach do wizualizacji danych;
podstawowe zasady łączenia danych z wielu źródeł.

SOC_K2_W06 projekt, prezentacja

W2 Znajomość nowoczesnych programów analitycznych
i do interaktywnych prezentacji danych. SOC_K2_W06 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Projektować i wykonywać zaawansowane wizualizacji
i aplikacje interaktywne. SOC_K2_U03 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Umiejętność wyjaśniania i opisu złożonych wizualizacji
interaktywnych, a także wyjaśniania wyników
w interaktywnych narzędziach wizualnych. Praca
w grupach i "publiczne" prezentacje podczas wspierają
wspomniane umiejętności.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K07 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie raportu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 186 / 523

1.

1. Teoria wizualizacji:
a. Rys historyczny: kluczowe postacie w historii wizualizacji.
b. Badania i osiągnięcia teorii percepcji.
2. Największe i powszechne błędy w wizualizacji danych.
3. Najlepsze praktyki w wizualizacji danych jakościowych i ilościowych.
4. Najpopularniejsze narzędzia służące do wizualizacji danych.
5. Zapoznanie z narzędziem Microsoft Power BI:
a. Kluczowe element oprogramowania analitycznego.
b. Dodawanie źródeł danych i przechowywanie danych.
c. Modelowanie danych (1 zbiór danych).
6. Metodologia budowy projektów skupionych na wizualizacji danych:
a. Łączenie danych z wielu źródeł.
b. Budowa modelu relacyjnego.
c. Opis i kodowanie danych.
d. Podstawowe transformacje danych.
7. Wizualizacja zależności między danymi:
a. Tabele logiczne, wielowymiarowe tabele wskaźnikowe.
b. Łączenie tabel – budowa relacji między tabelami.
c. Konkatenacja wielu tabel w jedną oraz łączenie tabel z obiektami do
wizualizacji.
8. Podstawowe techniki eksploracji i wizualizacji danych.
a. Drzewo decyzyjne wyboru wizualizacji do typu danych.
9. Wizualizacje statyczne – wizualizacje dynamiczne.
10. Co to jest Dashboard?
11. Jak zbudować „Dynamiczny Dashboard”?
a. Prezentacja danych w czasie.
b. Prezentacja danych dla grupy obiektów.
c. Wykresy dynamiczne: słupkowe, liniowe, radarowe, rozrzutu, siatkowe, kołowe,
lejkowe, blokowe, zegarowe, Mekko.
12. Techniki pogłębiania analiz za pomocą obiektów interaktywnych: selekcje,
wielokrotne selekcje, odwołania cykliczne, story telling.
13. Tabele przestawne statyczne i tabele dynamiczne.
14. Co to jest Scorecard?
15. Jak zbudować „Dynamiczny Scorecard”?
a. Prezentacja danych dla różnych grup respondentów.
b. Filtrowanie dynamiczne.
c. Budowa warunków logicznych i formatowanie kolorystyczne osiągniętych
wyników.
d. Zastosowanie scorecardów w badaniach jakościowych postawm (Leadership
Behavioral Self-Assessment).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu Metod i Technik Badawczych.
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Badania jakościowe w praktyce 3 [Obóz naukowo-badawczy: wywiad jako
postępowanie badawcze]

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.230.1589283066.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 90

Liczba
punktów ECTS
7.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest kształcenie w praktyce (w terenie) umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
dotyczących prowadzenia wywiadu socjologicznego w badaniach jakościowych, organizacji procesu badań
terenowych, pozyskiwania respondenta w terenie, pracy z respondentem w trakcie wywiadu, radzenia sobie
z różnymi nietypowymi sytuacjami, etyki prowadzenia wywiadu i komunikacji z respondentem, przygotowania
studentów do samodzielnej realizacji badań jakościowych. W trakcie obozu naukowo-badawczego, zgodnie
z zaleceniami i procedurami paradygmatu teorii ugruntowanej, fenomenologii oraz metodologii mieszanej,
prowadzone są jakościowe badania longitudinalne w gminie Komańcza. Przedmiotem badania są atrybucje
i praktyki społeczne jakie funkcjonują w tej zbiorowości lokalnej. Badania te są realizowane techniką wywiadu
narracyjnego/biograficznego i pogłębionego z wykorzystaniem nowych technologii. W trakcie obozu testowane są
również autorskie, rozwiązania metodologiczne dotyczące prowadzenia i analizy wywiadów. Podczas badań
terenowych nacisk jest położony na praktyczne stosowanie przez studentów różnych metod i technik
jakościowych (triangulacja metodologiczna) do analizy atrybucji społecznych i stosowanych przez respondentów
strategii adaptacyjnych w wybranej zbiorowości lokalnej. Obóz ćwiczeniowo-badawczy jest częścią bloku zajęć
warsztatowych Badania jakościowe w praktyce. Może być jednak realizowany niezależnie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie współczesne podejścia
i strategie prowadzenia terenowych badań
jakościowych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W11

wyniki badań, zaliczenie,
opracowanie materiałów
z badań terenowych

W2 Student zna i rozumie zasady etyczne oraz procedury
prowadzenia terenowych badań jakościowych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W11

wyniki badań, zaliczenie,
opracowanie materiałów
z badań terenowych

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi prowadzić samodzielnie badania
jakościowe zgodnie z zasadami etyki i procedurami
metodologicznymi

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06

wyniki badań, zaliczenie,
opracowanie materiałów
z badań terenowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student posiada podstawowe kompetencje
komunikacyjne dotyczące prowadzenia badań
jakościowych

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

wyniki badań, zaliczenie,
opracowanie materiałów
z badań terenowych

K2
Student posiada umiejętność oceny sytuacji
i stosowania zasad etyki w trakcie prowadzenia badań
jakościowych

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

wyniki badań, zaliczenie,
opracowanie materiałów
z badań terenowych
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz naukowo-badawczy 90

przygotowanie projektu 20

badania terenowe 50

przygotowanie dokumentacji 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Paradygmaty teoretyczno-metodologiczne w praktyce badawczej W1, W2, U1, K1, K2

2. Konceptualizacja badań terenowych (mapy myśli, przygotowanie przewodnika do
wywiadu) W1, W2, U1, K1, K2

3. Prowadzenie wywiadów pogłębionych, narracyjnych i biograficznych w praktyce W1, W2, U1, K1, K2

4. Komunikowanie interpersonalne w wywiadach jakościowych W1, W2, U1, K1, K2

5. Słuchanie i mowa ciała w wywiadach jakościowych W1, W2, U1, K1, K2

6. Trudne tematy, trudni respondenci W1, W2, U1, K1, K2

7. Nagrywanie audio-video, a etyka badań W1, W2, U1, K1, K2

8. Prowadzenie notatek terenowych i dziennika W1, W2, U1, K1, K2

9. Rodzaje transkrypcji i zapisu danych terenowych W1, W2, U1, K1, K2

10. Etyka w jakościowych badaniach terenowych W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, konsultacje, prowadzenie wywiadów w terenie

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia
przedmiotu

obóz naukowo-badawczy wyniki badań, zaliczenie, opracowanie materiałów z badań
terenowych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Analiza danych jakościowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.220.5cdd5fcc56f0f.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne do przeprowadzania samodzielnej analizy
danych jakościowych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. W trakcie zajęć studenci
zapoznają się z etapami analizy danych jakościowych oraz wybranymi podejściami do analizy tego typu danych:
jakościową analizą treści, techniką tworzenia map pojęciowych, analizą semantyczną i semiotyczną. W trakcie
ćwiczeń laboratoryjnych studenci opanują praktyczną umiejętność obsługi dwóch programów do analizy danych
jakościowych: MAXqda i QDAminer. Przygotowanie samodzielnego raportu bazującego na danych zastanych
pozwoli na wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce analitycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/ka rozróżnia podejścia do analizy danych
jakościowych SOC_K2_W06 raport

W2 student/ka wymienia kroki analityczne w metodologii
teorii ugruntowanej SOC_K2_W06 projekt

W3 rozróżnia etapy analityczne w procedurze analizy
danych jakościowych SOC_K2_W06 projekt, raport

W4 student/ka zna zasady stosowania analizy
semantycznej i semiotycznej SOC_K2_W06 projekt, raport,

prezentacja

W5 student/ka zna rodzaje matryc i sieci SOC_K2_W06 projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi wykorzystać oprogramowanie
komputerowe w analizie danych SOC_K2_U03 projekt, raport

U2 student/ka potrafi posługiwać się odpowiednimi
technikami analitycznymi SOC_K2_U03 projekt, raport

U3 student/ka posiada umiejętność syntezy informacji
i wnioskowania na podstawie materiału empirycznego

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

projekt, raport,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/ka posiada umiejętność grupowej realizacji
projektu badawczego

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

projekt, raport,
prezentacja

K2 student/ka posiada umiejętność grupowego
przygotowania raportu badawczego oraz prezentacji

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 30

przygotowanie raportu 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do analizy danych jakościowych. Wykorzystanie oprogramowania
komputerowego w jakościowej analizie danych W1, U1

2.
Analiza danych w tworzeniu teorii ugruntowanej: etapy tworzenia teorii
ugruntowanej, procedura kodowania i testowanie hipotez w teorii ugruntowanej.
Wprowadzenie do programu MaxQDA

W1, W2, U1, U2, K1

3. Procedura kodowania w teorii ugruntowanej. Wykorzystanie programu MaxQDA w
kodowaniu otwartym. W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Procedura kodowania w teorii ugruntowanej II. Od kodowania otwartego do
kodowania skoncentrowanego. Wykorzystywanie mem w analizie jakościowej. W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. Konceptualizacja i tworzenie ram pojęciowych. Wykorzystanie programu MaxQDA
w budowaniu map pojęciowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6. Klucz kategoryzacyjny i kodowanie w badaniach jakościowych. Wprowadzenie do
programu QDA Miner

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7. Procedura kodowania w badaniach jakościowych. Wykorzystanie programu QDA
Miner w kodowaniu danych jakościowych. W1, W2, W3, U1, U2, K1

8. Analiza semantyczna w badaniach jakościowych. Analiza pola semantycznego
przy wykorzystaniu programu QDA Miner. W1, W4, U1, U2, K1

9. Rzetelność analizy jakościowej, kryteria rzetelności. Analiza rzetelności przy
wykorzystaniu programu QDA Miner. W1, U1, U2, K1

10. Analiza danych jakościowych i formułowanie wstępnych wniosków teoretycznych.
Funkcje analityczne programu QDA Miner.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

11. Ogólne zasady budowy matryc i ich wykorzystanie. Reprezentacje w ramach
przypadku: badanie i opis.

W1, W3, W5, U1, U2, U3,
K1

12. Reprezentacje w ramach przypadku: wyjaśnianie i przewidywanie w badaniach
jakościowych.

W3, W5, U1, U2, U3, K1,
K2

13. Reprezentacje przypadków w przekroju: porządkowanie, porównywanie i
wyjaśnianie.

W3, W5, U1, U2, U3, K1,
K2

14. Prezentacja wyników grup projektowych. U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe, analiza przypadków, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria projekt, raport, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Metod jakościowych w badaniach społecznych lub znajomość podstawowych zagadnień związanych z
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metodologią badań jakościowych
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Miejskie style i sposoby życia z perspektywy społeczno-demograficznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.220.5cdd5fe40e498.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z szeroko definiowanymi zagadnieniami stylów życia
w mieście i miasta jako stylu życia.

C2
Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu miejskich stylów życia ujmowanych w perspektywie
intersekcjonalnej w zależności od np. klasy społecznej, płci, wieku, etniczności, typu rodziny, orientacji
seksualnej, zdrowia czy niepełnosprawności.

C3 Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu metodologii badania stylów życia w mieście.

C4 Celem kursy jest zapoznanie studentów i studentek z możliwym wykorzystaniem badań nad stylami życia
w mieście dla np. polityk społecznych, polityk publicznych, działań organizacji pozarządowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 definicje socjologiczne stylów życia, urbanizmu,
miasta jako stylu życia i stylów życia w mieście.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02 projekt

W2
intersekcjonalne ujęcie stylu życia w mieście, poprzez
analizę sposoby życia różnych grup mieszkańców
i mieszkanek.

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W07 projekt

W3 wybrane przykłady badań społecznych i analizy stylów
i sposobów życia w mieście. SOC_K2_W06 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować społeczne zjawiska związane
z urbanizmem i stylami życia w mieście. SOC_K2_U01 projekt

U2 potrafi przedstawiać własną interpretację i brać udział
w dyskusji SOC_K2_U10 projekt

U3 potrafi zaplanować badanie dotyczące stylów życia
w mieście SOC_K2_U08 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 włączenia perspektywy interdyscyplinarnej
do interpretacji stylów życia w mieście. SOC_K2_K06 projekt

K2 pracy w grupie i dzielenie współodpowiedzialności
za podejmowane zadanie. SOC_K2_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 50

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Miasto jako sposób życia. Style życia w mieście, miejskie style życia W1, U1, U2
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2. Cztery ściany – mieszkalnictwo w mieście W2, W3, U1, U2, K2

3. Migracje do miasta, migracje w obrębie miast, migranci i migrantki w mieście W2, W3, U2, K2

4. Generacyjność miast, generacje w mieście W2, W3, U1, U2, K2

5. Gra w klasy – klasowe zróżnicowanie praktyk i stylów życia w mieście W2, W3, U1, U2, K1, K2

6. Niewidoczne populacje w mieście – używanie substancji psychoaktywnych,
bezdomność W2, W3, U1, U2, K1, K2

7. Konsumowanie miasta: praktyki konsumpcyjne w mieście W1, W2, W3, U2, K2

8. Aktywizm obywatelski w mieście – ruchy społeczne, organizacje pozarządowe,
wspólnoty lokalne W2, W3, K2

9. Queer City – miejskie przestrzenie a nienormatywne style życia W2, U1, K1, K2

10. Jak badać style życia w mieście? W3, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, seminarium, analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja,
analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt warunkiem zaliczenia kursu będzie przygotowanie i realizacja projektu
badawczego, eksplorującego wybrane zagadnienie stylu życia w mieście

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany jest dla studentów i studentek ścieżki "Społeczeństwo miejskie", zapraszamy również pozostałe osoby
zainteresowane tematyką. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 
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Wielowymiarowa analiza danych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.220.5cdd5fcc7cd28.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie się i nabycie praktycznej umiejętności stosowania wybranych technik wielowymiarowej statystycznej
analizy danych w badaniach społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 199 / 523

W1

Znajomość podstaw wielorakiej regresji liniowej,
regresji logistycznej, analizy czynnikowej i analizy
głównych składowych oraz skal opartych
na sumowanych ocenach wraz z oceną rzetelności
i trafności w oparciu o analizę czynnikową

SOC_K2_W06 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Umiejętności praktycznego wykorzystania ww. technik
analizy w badaniach społecznych w oparciu o pakiet
statystyczny SPSS, przygotowania i diagnostyki modeli
oraz interpretacji wyników i sporządzania w oparciu
o nie raportów analitycznych, powiązania
wielowymiarowej analizy danych z problemami
badawczymi i analitycznymi, prezentacji wyników
analizy i dyskutowania ich wyników

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Umiejętność pracy zespołowej nad zagadnieniami
analitycznymi i przygotowaniem raportów, organizacja
pracy analitycznej

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

rozwiązywanie zadań problemowych 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Przypomnienie podstawowych pojęć statystycznych użytecznych w dalszym
toku wykładu. W1
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2.

2. Regresja liniowa dwóch zmiennych - rekapitulacja
2.1. Istota analizy regresji
2.2. Graficzna analiza zależności dwóch zmiennych mierzalnych przy pomocy
wykresu rozrzutu i linia regresji
2.3. Wyznaczanie parametrów równania regresji metodą najmniejszych
kwadratów i ich interpretacja: współczynnik nachylenia (regresji), wyraz wolny,
współczynnik standaryzowany
2.4. Współczynnik determinacji; interpretacja współczynnika korelacji r Pearsona
w kontekście analizy regresji
2.5. Założenia modelu regresji: liniowość, rozkład normalny reszt,
homoskedastyczność
2.6. Przykłady analizy regresji

W1, U1

3.

3. Regresja wielu zmiennych
3.1. Interpretacja parametrów modelu i testów: F dla modelu i t dla
współczynników cząstkowych regresji
3.2. Współczynnik korelacji wielorakiej i współczynnik determinacji R2
3.3. Współczynniki korelacji cząstkowej i częściowej
3.4. Problem specyfikacji modelu: teoria jako podstawa selekcji zmiennych
3.5. Współczynnik tolerancji i inne miary przydatne w selekcji zmiennych do
modelu
3.6. Diagnostyka modelu regresji
3.7. Interpretacja wyników analizy i przewidywanie na podstawie modelu regresji
3.8. Interakcje w analizie regresji
3.9. Związki nieliniowe w regresji liniowej na poziomie parametrów
3.10. Zmienne jakościowe w modelu regresji – kodowanie wskaźnikowe kategorii

W1, U1, K1

4.

4. Regresja logistyczna dychotomicznej zmiennej zależnej
4.1. Prawdopodobieństwo, szansa, iloraz szans, ryzyko względne
4.2. Liniowy model prawdopodobieństwa i jego mankamenty
4.3. Logit i regresja logistyczna
4.4. Miary dopasowania modelu
4.5. Interpretacja współczynników
4.6. Zmienne jakościowe w regresji logistycznej
4.7. Interakcje w regresji logistycznej

W1, U1, K1

5.

5. Analiza składowych głównych i analiza czynnikowa
5.1. Redukcja przestrzeni własności a identyfikacja ukrytych wymiarów
5.2. Wskaźniki refleksyjne i formatywne, zmienne ukryte a indeksy
5.3. Istota metody głównych składowych
5.4. Zasób zmienności wspólnej, wartości własne czynników i proporcja całkowitej
wariancji zmiennych objaśnionej przez czynnik
5.5. Ładunki czynnikowe, macierz wzoru czynników i macierz struktury czynników
5.6. Kryteria określania liczby czynników w modelu: Keisera, „osypiska”,
merytorycznej interpretacji, Jolleffe, minimalnego poziomu objaśnianej całkowitej
wariancji zmiennych
5.7. Strategie rotacji czynników: ortogonalna (varimax, quartimax, equamax) i
nieortogonalna (oblimin, promax)
5.8. Wartości czynnikowe i ich zastosowanie w analizie danych
5.9. Wyodrębnianie czynników metodą analizy osi głównych (analiza głównych
składowych zredukowanej macierzy korelacji)
5.10. Inne metody ekstrakcji czynników — przegląd
5.11. Różnice i podobieństwa między analizą składowych głównych a analizą
czynnikową — podsumowanie

W1, U1, K1

6.

6. Skala sumowanych ocen (Likerta)
6.1. Podstawowe założenia klasycznej teorii testu
6.2. Analiza czynnikowa w doborze pozycji skali, sprawdzaniu jednowymiarowości
i weryfikacji trafności
6.3. Analiza rzetelności skali – alfa Cronbacha
6.4. Obliczanie wartości skali – problem braków danych
6.5. Skale czynnikowe a skale sumowanych ocen oparte na czynnikach

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Zdanie egzaminu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Zaliczenie zadań ćwiczeniowych, aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu: Statystyczna Analiza Danych, umiejętność pracy w pakiecie SPSS, obecność na zajęciach potwierdzana z
prowadzącym
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Facylitacja społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.220.5cdd5fd076e5e.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest nabycie umiejetności facylitacji grupy zadaniowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Studenci znają pojęcie facylitacji społecznej oraz
mołziwosci jej wyrkozstania w pracy
grupowej.Rozumieją rolę i zadania facylitatora oraz
stosowane przez niego techniki facylitacji grupowej

SOC_K2_W07 projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Studenci potrafia planowac procesy wspeiranai pracy
grupowej, wizualizować wyniki pracy grupowej ,
stosowac techniki facylitacji odpowiednie w danej
sytuacji

SOC_K2_U06 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Studenci mają kompetencje związane z prać grupową SOC_K2_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 20

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zjawisko facylitacji grupowej W1, U1, K1

2. Rola facylitatora W1, U1, K1

3. Techniki facylitacji W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Teorie praktyk społecznych - zastosowania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.1584721772.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs poświęcony jest jednemu z nowszych, lecz zyskujących coraz większe znaczenie w naukach społecznych
podejść – teorii praktyk społecznych (Social Practice Theories - SPT), oraz wielorakim zastosowaniom tych teorii
do analizy zjawisk i problemów społecznych. Celem kursu jest pokazanie, w jaki sposób metodologia
wypracowana na gruncie tps stosowana jest do analizy zjawisk i problemów współczesnego świata. W pierwszej
części zajęć omówione zostaną teoretyczne korzenie podejścia, różne odmiany i stanowiska składające się na ten
nurt, a przede wszystkim zasadnicze elementy wypracowanej w jego ramach metodologii. W części drugiej zajęć
omówione zostaną przykłady zastosowania teorii praktyk społecznych w różnych obszarach badań i różnych
sferach społecznych (studiach miejskich, badaniach nad konsumpcją, badaniach nad medycyną, w badaniach nad
nauką i technologią, w badaniach nad organizacją, w badaniach nad zrównoważonym rozwojem).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Teoretyczne korzenie teorii praktyk społecznych,
różne odmiany i stanowiska składające się na ten nurt,
a przede wszystkim zasadnicze elementy
wypracowanej w jego ramach metodologii.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę, esej

W2 rolę teorii w naukach społecznych, podstawowe
stanowiska w tej sprawie.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
sformułować problem używając pojęć i założeń
pochodzących z określonych paradygmatów
i perspektyw teoretycznych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę, esej

U2
przeprowadzić analizę określonego zjawiska
społecznego wykorzystując instrumentarium
pojęciowe wybranego paradygmatu

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę, esej

U3
Przygotować projekt w formie pisemnej, będący
propozycją zastosowania podejścia tps do analizy
określonego zjawiska, problemu, mechanizmu
społecznego

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przestrzegania: - terminów, w których odbywają się
zajęcia, - zasad i reguł odnoszących się do sposobu
zaliczenia kursu.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę, esej

K2

- umiejętnego argumentowania, - precyzyjnego
wypowiadania sądów i wyrażania wątpliwości oraz
zastrzeżeń wobec omawianych podejść i koncepcji
teoretycznych, - merytorycznego odnoszenia się
do sądów innych uczestników dyskusji, unikająnia
argumentacji ad personam i innych
pozamerytorycznych form argumentacji.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15
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przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie eseju 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do teorii praktyk społecznych. Teoretyczne korzenie podejścia i
relacje wobec innych nurtów. Wcześni (P. Bourdieu, A Giddens) i późni (T.
Schatzki, A. Reckwitz) klasycy. Odmiany i warianty (D. Nicolini, S. Gherardi, E.
Shove, M. Pantzar, J. Watson). Metodologia (case-studies, etnografia,
praksjografia).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Zastosowanie tps do analizy praktyk parkowania w osiedlach wielkomiejskich, ich
uwarunkowań i konsekwencji U1, U2, K1, K2

3. Zastosowanie tps do badań i analizy praktyk żywieniowych na przykładzie
konsumpcji potraw wegańskich. U1, U2, K1, K2

4. Zastosowanie tps do badań i analizy praktyk mobilności na przykładzie
przemieszczania się rowerem. U1, U2, K1, K2

5. Zastosowanie tps do badań i analizy praktyk troszczenia się na przykładzie opieki
domowej nad ludźmi starszymi U1, U2, K1, K2

6. Zastosowanie tps do badań i analizy praktyk organizacyjnych na przykładzie
telemedycyny. U1, U2, K1, K2

7. Zastosowanie tps do badań i analizy praktyk użytkowania energii na przykładzie
użytkowania energii i gospodarstwie domowym. U1, U2, K1, K2

8. Podsumowanie kursu oraz ustalenie tematów esejów/projektów zaliczeniowych W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, esej Esej nt. zastosowania tps do dowolnie wskazanego obszaru,
problemu, zjawiska. Aktywne uczestnictwo w zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu WTS I
Dobra znajomość języka angielskiego w czytaniu.
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Socjologia przestrzenii architektury
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.220.5cdd5fe43fa29.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poszerzenie wiedzy z zakresu pojęć, teorii, paradygmatów z obszaru socjologii przestrzeni i architektury

C2 Rozpoznanie różnicowanych obszarów badań socjologicznych dotyczących przestrzeni i architektury

C3 Kształcenie umiejętności identyfikowania i diagnozowania zjawisk i mechanizmów warunkujących funkcjonowanie
ludzi w przestrzeni (na obszarach zabudowanych)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zna podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu
socjologii przestrzeni i architektury SOC_K2_W07 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Identyfikuje różne typy przestrzeni i ich specyfikę SOC_K2_U02 esej, prezentacja

U2 Wskazuje zmienne wpływające na sposób działania
ludzi w różnych typach przestrzeni SOC_K2_U03 esej, prezentacja

U3 Potrafi wykorzystać poznane teorie i pojęcia w analizie
konkretnych układów społeczno-przestrzennych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Formułuje cele i problemy badawcze, poszukuje
wiedzy oraz formułuje rekomendacje do projektów
przestrzeni miejskiej

SOC_K2_K06 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 9

konsultacje 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Przestrzeń w ujęciu nauk społecznych - wprowadzenie do problematyki kursu.
Konceptualizując przestrzeń i miejsce – ujęcia i pojęcia w socjologii przestrzeni i
socjologii architektury. Teoretyczne i ideologiczne konteksty przestrzeni i
architektury (miejskiej)

W1, U1, U2, U3

2.
Spory wokół teorii i praktyki przestrzeni publicznej (i przestrzeni nie-publicznej).
Etyka i estetyka (w) przestrzeni publicznej. Wizje eksperckie i planowanie
partycypacyjne.

W1, U1, U2

3. Przestrzeń osobista i poczucie prywatności. Terytorializm i zachowania
terytorialne ludzi W1, U1, U2, U3

4. Zamieszkanie: od purytańskiej wizji świata do idei domu. W1, U1, U2
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5.
Prezentacje wstępnych założeń prac zaliczeniowych i materiałów wizualnych - dot.
wybranej przestrzeni - zebranych w trakcie terenowego rekonesansu. Analiza i
dyskusja przedstawionych pomysłów

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja
1) Esej na temat wybranego 'typu' przestrzeni, tj. dziecięcej, pracy,
wytchnienia, rekreacji, protestu, konsumpcji itd. 2) Prezentacja wstępnych
założeń pracy zaliczeniowej (eseju) i materiałów wizualnych - dot.
wybranej przestrzeni - zebranych w trakcie terenowego rekonesansu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma
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Warsztaty z przygotowania danych do analizy (Excel, PS IMAGO, R)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.220.5cdd5fcca94a2.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z różnymi programami w zakresie pracy z danymi z różnych źródeł

C2 przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących możliwości jak i ograniczeń programów w zakresie
przygotowania danych do analizy

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zasady związane ze stosowaniem odpowiednich
programów komputerowych w analizie SOC_K2_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 korzystać z odpowiedniego oprogramowania
w przygotowaniu danych do analizy i w ich analizie

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy grupowej
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie do ćwiczeń 20

wykonanie ćwiczeń 20

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Przygotowanie danych do analizy W1, U1, K1

2. 2. Przetwarzanie danych pod kątem analiz W1, U1, K1

3. 3. Ocena jakości przygotowanych danych do analizy w różnych programach. W1, U1, K1

4. 4. Analizy danych w różnych programach - różnice i podobieństwa W1, U1, K1

5. 5. Identyfikacja nietypowych obserwacji w danych. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,



Sylabusy 214 / 523

rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę przygotowanie się do ćwiczeń, zrobienie zadań/prac domowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Konieczność obecności na zajęciach jest ustalana z prowadzącymi, brak konieczności znajomości programów wcześniej
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Komunikowanie a rozwój społeczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.220.5cdd5fdc659f1.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs jest zorientowany na przybliżenie studentom tych koncepcji zmiany społecznej, które kładą nacisk na jej
inicjowanie bądź przyspieszanie przez przemiany w sferze techniki i technologii. Przedmiotem szczególnego
zainteresowania będą przemiany w sferze komunikowania oraz ich wpływ na społeczne przeobrażenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Kurs jest zorientowany na przybliżenie studentom tych
koncepcji zmiany społecznej, które kładą nacisk na jej
inicjowanie bądź przyspieszanie przez przemiany
w sferze techniki i technologii. Przedmiotem
szczególnego zainteresowania będą przemiany
w sferze komunikowania oraz ich wpływ na społeczne
przeobrażenia. Po analizie sposobu rozumieniu
w socjologii zmienności i koncepcji rozwoju i zmiany
oraz czynników je wywołujących najważniejsze będzie
przyglądnięcie się przemianom w poszczególnych
sferach życia społecznego: polityki, gospodarki,
kultury, edukacji, wyłanianiu się nowych typów
kontaktów społecznych i zróżnicowań społecznych.
Klamrą zamykającą ten cykl rozważań będzie analiza
zmian, jakie zachodzą we współczesnym
społeczeństwie, które pozwalają mówić
o społeczeństwie informacyjnym i jego wariantach,
społeczeństwie (cywilizacji) medialnej, społeczeństwie
sieciowym.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W05 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Technologia komunikacyjna i przemiany kultury: od kultury oralnej do cyfrowej.
Krótka historia od znaków do nowych nowych mediów. Modele przepływu
informacji a zmiana technologiczna.
Technologie komunikacyjne a zmiany sposobu funkcjonowania społeczeństwa: od
wspólnot do wspólnot internetowych.
Technologie komunikacyjne i zróżnicowanie społeczne: stare i nowe mechanizmy
generowania różnic społecznych.
Rozwój technologiczny a funkcje poznawcze człowieka.
Próby uogólnienia: społeczeństwo medialne, społeczeństwo informacyjne,
społeczeństwo sieciowe
Zmienność i stabilność w społeczeństwie: co powoduje zmienność i co je
stabilizuje? Czy potrafimy to precyzyjnie określić?
Czy Black Mirror to serial o przyszłości? Jakie znaczenie dla zmiany społecznej
mają wizje przyszłości?
Alternatywne koncepcje rozwoju.
Technologia komunikacyjna i zmiana sposobów rozprzestrzeniania informacji w
społeczeństwie: od rysunków naskalnych do Internetu.
Technologie komunikacyjne i przemiany gospodarcze: od zbieractwa do e-
gospodarki.
Technologie komunikacyjne i sposoby sterowania ludźmi: od szamanów i
wróżbitów do mobilnych aplikacji.

W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
pierwszeństwo mają studenci i studentki specjalizacji "Komunikowanie społeczne"
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Teorie post-humanistyczne w badaniach nad zrównoważonym rozwojem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.1584722114.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest pokazanie, w jaki sposób wykorzystuje się wybrane teorie socjologiczne w badaniach nad
zrównoważonym rozwojem w różnych obszarach: studiach miejskich, studiach nad mobilnością, studiach nad
konsumpcją, studiach nad innowacjami i innowacyjnością czy studiach nad zrównoważoną gospodarką
energetyczną. Przedmiotem kursu będzie przyjrzenie się konkretnym analizom m.in. eko-konsumpcji,
codziennych strategii oszczędzania energii, zrównoważonego rozwoju miast czy oszczędnej mobilności. W
pierwszej części zajęć przedstawiona zostanie grupa teorii, które określane bywają terminem post-
humanistycznych (assemblage theory, relational theory, social practice theory, Actor-network theory), a które
wyróżnia akcentowanie roli jaką materialność i cielesność odgrywają w reprodukcji porządku społecznego i jego
konstytutywnych cech. Część druga polegać będzie na omawianiu tekstów, przedstawiających zastosowanie
określonego podejścia do analizy procesu, zjawiska czy mechanizmu, związanego z problematyką
zrównoważonego rozwoju.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Teoretyczne korzenie tzw. teorii post-
humanistycznych, różne odmiany czy też podejścia
występujące w ramach tego nurtu oraz występujące
pomiędzy nimi różnice i podobieństwa.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę, esej

W2 rolę teorii w naukach społecznych, podstawowe
stanowiska w tej sprawie.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
sformułować problem używając pojęć i założeń
pochodzących z określonych paradygmatów
i perspektyw teoretycznych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę, esej

U2
przeprowadzić analizę określonego zjawiska
społecznego wykorzystując instrumentarium
pojęciowe wybranego paradygmatu

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę, esej

U3
Przygotować projekt w formie pisemnej, będący
propozycją zastosowania którego z podejść pos-
humanistycznych do analizy określonego zjawiska,
problemu, mechanizmu społecznego

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przestrzegania: - terminów, w których odbywają się
zajęcia, - zasad i reguł odnoszących się do sposobu
zaliczenia kursu.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę, esej

K2

- umiejętnego argumentowania, - precyzyjnego
wypowiadania sądów i wyrażania wątpliwości oraz
zastrzeżeń wobec omawianych podejść i koncepcji
teoretycznych, - merytorycznego odnoszenia się
do sądów innych uczestników dyskusji, unikająnia
argumentacji ad personam i innych
pozamerytorycznych form argumentacji.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium 15

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie eseju 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Omówienie podejścia post-humanistycznego i jego trzech, przenikających się
nurtów: teorii praktyk społecznych, teorii asamblaży oraz teorii aktora-sieci w
kontekście zrównoważonego rozwoju.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Pojęcie zrównoważonego rozwoju w świecie post-polityki. W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Nierozwiązywalność problemu efektywności energetycznej z punktu widzenia
teorii praktyk społecznych. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Zastosowanie teorii praktyk społecznych do analizy zrównoważonej konsumpcji na
przykładzie praktyk żywieniowych. U1, U2, K1, K2

5.
Zmiany zachowań indywidualnych czy zmiany praktyk: ograniczenia polityk
opartych o analizy zachowań wobec problemu ograniczania nadmiernej
konsumpcji

U1, U2, K1, K2

6. Zrównoważone budownictwo miejskie w perspektywie ANT. U1, U2, K1, K2

7. Zastosowanie teorii asamblaży do analizy wpływu globalnych polityk i instytucji na
zmiany środowiska. U1, U2, K1, K2

8. 8. Podsumowanie kursu oraz ustalenie tematów esejów/projektów zaliczeniowych W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, esej
Esej nt. zastosowania wybranego podejścia do dowolnie
wskazanego obszaru, problemu, zjawiska. Aktywne uczestnictwo w
zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu WTS I
Dobra bierna znajmomość języka angielskiego.
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Badania miejskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.220.5cdd5fe46ec91.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Ideą kursu jest prezentacja i analiza możliwości
badania rzeczywistości miejskiej, jakie stwarzają
różnorodne paradygmaty i perspektywy teoretyczno-
metodologiczne. Kurs stanowi wprowadzenie
w różnorodne perspektywy badania miasta, jego
przestrzeni i mieszkańców, jak i rozmaitych zjawisk
miejskich związanych z funkcjonowaniem miasta
i zamieszkujących je społeczności. Uczestnicy kursu
poznają różnorodne podejścia i perspektywy badawcze
aplikowane do analizy miejskich fenomenów,
wykorzystujące zarówno metody ilościowe
i jakościowe, dane zastane, jak i wywołane,
prowadzone zarówno dla celów naukowo-poznawczych
jak i diagnostycznoaplikacyjnych. Dużo uwagi
poświęcone zostanie technikom badań
partycypacyjnych. W ramach kursu analizowane będą
przypadki wykorzystania omawianych podejść
w konkretnych badaniach i projektach badawczych,
które pozwolą zrozumieć ich istotę oraz posłużą
do dyskusji na temat przydatności, zalet i słabości
poszczególnych podejść oraz możliwości i ograniczeń,
jakie stwarzają.

SOC_K2_W06 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Kurs zorientowany jest na rozwój praktycznych
umiejętności badawczych studentów, dlatego obok
analizy przypadków wykorzystania omawianych
podejść, zakłada się również organizację zajęć
w terenie i próby samodzielnego wykorzystania przez
uczestników kursu poznanych wcześniej perspektyw
badawczych

SOC_K2_U08 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Dużo uwagi poświęcone zostanie technikom badań partycypacyjnych. W ramach
kursu analizowane będą przypadki wykorzystania omawianych podejść w
konkretnych badaniach i projektach badawczych, które pozwolą zrozumieć ich
istotę oraz posłużą do dyskusji na temat przydatności, zalet i słabości
poszczególnych podejść oraz możliwości i ograniczeń, jakie stwarzaj

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt Aktywne uczestnictwo w realizacji projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany studentom i studentom specjalizacji "Społeczeństwo miejskie"
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Dobór próby w badaniach społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.220.5cdd5fccd3544.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy z zakresu metody reprezentacyjnej

C2 zapoznanie studentów z procedurami i zasadami przygotowania projektu doboru próby

C3 uświadomienie słuchaczom różnych aspektów metodologicznych związanych z doborem próby

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 wiedza z zakresu doboru próby SOC_K2_W01,
SOC_K2_W06

egzamin ustny, projekt,
raport, wyniki badań

W2

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki
badań społecznych oraz wie, jak skutecznie dobrać
metody badawcze w celu rozwiązania problemów
badawczych, wie jak zaplanować i zrealizować
ilościowe badanie empiryczne w celu rozpoznania
problemu i postawienia diagnozy

SOC_K2_W06 egzamin ustny, projekt,
raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1 projektować dobór próby w badaniach społecznych SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

egzamin ustny, projekt,
raport, wyniki badań

U2

potrafi ocenić określony plan losowania pod kątem
poprawności metodologicznej (umie przygotować plan
losowania wraz z projektowaniem i oceną doboru
próby w przykładowych badaniach) oraz konstruuje
schematy losowania, sporządza dokumentację
z badań wybranych technik losowania

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08

egzamin ustny, projekt,
raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy w grupie
SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

projekt, raport, wyniki
badań

K2

Student akceptuje konieczność oceniania zarówno
metod i technik losowania oraz także ich praktyczne
implikacje oraz rozumie różnice między różnymi
metodami, która zależy także od przyjętych
w konkretnych badaniach założeniach.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt, raport, wyniki
badań

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 30

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do ćwiczeń 10

konsultacje 5

Przygotowywanie projektów 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rodzaje doboru próby w badaniach sondażowych W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Techniki losowania W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Zasady i sposoby oceny jaki i kiedy zastosować dany sposób doboru próby, jaką
techniką, jakie to ma konsekwencje dla precyzji uzyskanych wyników W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Zasady ustalania liczebności próby przy różnych schematach losowania W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Zasady przygotowywania raportów metodologicznych dotyczących doboru próby W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metoda
projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria egzamin ustny, projekt, raport, wyniki badań przygotowanie projektu doboru próby

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy statystyki, konieczność udziału w zajęciach potwierdzana z prowadzącym
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Prawo prasowe i autorskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.220.5cdd5fdc9aeab.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 10

Liczba
punktów ECTS
1.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia prawa
prasowego i autorskiego SOC_K2_W01 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student/ka potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu
prawa prasowego i autorskiego w planowaniu działań
badawczych i komunikacyjnych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student/ka jest gotów/gotowa do krytycznego
wykorzystania zdobytej wiedzy SOC_K2_K01 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Prawo prasowe W1, U1, K1

2. Prawo autorskie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne obecność na zajęciach, udział w dyskusji, wykonywanie zadań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany studentom specjalizacji komunikowanie społeczne.
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Klasyczne teorie ruchów społecznych i rewolucji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOC00S.2A0.603e26a4e1b6e.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0000Programy i kwalifikacje ogólne nieokreślone dalej

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z klasycznymi koncepcjami i teoriami na temat ruchów społecznych i rewolucji jako
mechanizmów zmian społecznych.

C2 Wyrobienie umiejętności interpretowania aktualnych wydarzeń społecznych w kategoriach teoretycznych
socjologii zmian społecznych.

C3
Przygotowanie studentów zainteresowanych tą tematyką do kontynuowania edukacji w zakresie najnowszych
ujęć problematyki ruchów społecznych i rewolucji, które bazuja na omawianych w wykładzie ujeciach
klasycznych, do ewentulalnego wykorzystania w pracach magisterskich lub doktorskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Klasyczne pojęcia i teorie socjologicznych ujęć ruchów
społecznych i rewolucji, jako czynnikow sprawczych
zmian społecznych.

SOC_K2_W08 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Interpretować obserwowane współcześnie lub opisane
historycznie ruchy społeczne i rewolucje przy pomocy
pojęć i teorii klasycznej socjologii

SOC_K2_U03 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa
w oddolnych formach samoorganizacji
i samorządności społecznej

SOC_K2_K05 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

analiza problemu 20

analiza źródeł historycznych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Ogólne zagadnienia klasycznych teorii zmian społecznych

    1. Pojęcie zmiany, procesu i rozwoju

    2. Problem czasu historycznego

    3. Rola wybitnych jednostek jako reformatorów i rewolucjonistów

    4. Problem charyzmy

    5. Rola ideologii w mobilizacji podmiotów zmiany (jednostek, grup, mas
społecznych)

W1
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2.

1. Najważniejsze teorie ruchów społecznych i rewolucji

    1. Przyczyny mobilizacji ruchu społecznego

    2. Przebieg wewnętrznej dynamiki ruchu społecznego od powstania do realizacji
celów lub rezygnacji i rozpadu

    3. Teoria zachowania zbiorowego Neila Smelsera

    4. Teoria mobilizacji zasobów Meyera Zalda, Charlesa Tilly'ego i Aldona Morrisa

    5. Socjologiczne teorie rewolucji: od Pitirima Sorokina do Thedy Skockpol

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, zaliczenie na
ocenę, esej

Prawidłowa interpretacja wskazanego casusu przy
pomocy pojęć i teorii przedstawionych w wykładzie.
Objętość eseju 8-10 stron do wykonania w ciągu 24
godzin.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza socjologiczna w zakresie elementarnych pojęć socjologii i głównych kierunków teoretycznych.
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Cities in global perspective
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.220.5cdd5fe49e8b9.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie podstawowe kierunki w globalnych
studiach miejskich

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

esej, prezentacja
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W2
zna i rozumie koncepcje miasta globalnego,
postmetropolii, planetarnej urbanizacji, nowych
geografii miejskich

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

esej, prezentacja

W3 zna i rozumie problemy miast w dobie globalizacji

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować miasto i występujące w nich procesy
wielopoziomowo w różnych skalach

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

esej, prezentacja

U2
wiązać zjawiska miejskie z szerszym kontekstem
globalnych procesów ekonomicznych, politycznych
i społecznych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

esej, prezentacja

U3 wskazać globalne problemy i wyzwania współczesnych
miast i wyjaśnić ich przyczyny

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy zespołowej i grupowej dyskusji SOC_K2_K02 prezentacja

K2 przygotować krytyczne opracowanie czytanego tekstu
SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

prezentacja

K3 prezentować własne stanowisko i argumentować
na jego rzecz SOC_K2_K02 prezentacja

K4 samodzielnego poszukiwania wiedzy o dynamice miast
w dobie globalizacji

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie eseju 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Global cities and new geography of centrality W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

2. Globalization, space and capital W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

3. Reconfiguration of state-city relations under globalization W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

4. Postmetropolis W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

5. Planetary urbanization – new challenges for urban studies W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

6. Globalizing urban studies: cities and postcolonialism W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

7. Global cities, cities of migration W3, U3, K1, K2, K3, K4

8. Cities of refuge - emancipating or confining? W3, U3, K1, K2, K3, K4

9. Global (un)sustainability and Urban Agenda W3, U3, K1, K2, K3, K4

10. Urban Violence - local problems with global roots W3, U3, K1, K2, K3, K4

11. Post-war reconstruction - rebuilding cities & communities W3, U3, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji oraz dwóch esejów
(mid-term i final)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Warsztaty badań marketingowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.220.5cdd5fcd0b64e.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami badań marketingowych: rodzajami tych badań, ich
specyfiką, zastosowaniem, praktycznymi problemami związanymi z realizacją. Kurs daje podstawy do rozpoczęcia
pracy w charakterze badacza rynku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe metody i techniki badań marketingowych SOC_K2_W01 prezentacja
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W2 procedury związane z poszczególnymi etapami
procesu badań marketingowych SOC_K2_W01 prezentacja

W3 standardy komunikacji projektowej (z klientem,
podwykonawcami, współpracownikami) SOC_K2_W01 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 stworzyć ofertę badawczą dla klienta badań
marketingowych SOC_K2_U02 projekt

U2 nawiązać kontakt z klientem badań marketingowych SOC_K2_U02 projekt

U3 przygotować raport z badań marketingowych SOC_K2_U02 projekt

U4 zaprojektować badanie marketingowe SOC_K2_U02 projekt, wyniki badań

U5 przeprowadzić badanie marketingowe wybranymi
technikami badawczymi SOC_K2_U02 projekt, wyniki badań

U6 zidentyfikować potrzeby klienta i przełożyć je na plan
badawczy SOC_K2_U02 projekt, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy projektowej z członkami zespołu
badawczego SOC_K2_K01 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 45

przygotowanie projektu 15

przygotowanie raportu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

analiza i przygotowanie danych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia organizacyjne W2
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2. Proces badań marketingowych W1, W2

3. Ofertowanie W3, U1, U2

4. Raportowanie U3

5. Badania produktu / CLT, testy smakowe, product-mix W1, U4, U5, U6

6. Badania użyteczności stron internetowych W1, U4, U5, U6

7. Badania satysfakcji i lojalność / mystery shopping W1, U4, U5, U6

8. Badania cenowe W1, U4, U5, U6

9. Badania segmentacyjne W1, U4, U5, U6

10. Badania marki W1, U4, U5, U6

11. Badania reklamy W1, U4, U5, U6

12. Analiza rynku - na przykładzie rynku badań W1, U4, U5, U6

13. Konsultacje K1

14. Prezentacje I U3, K1

15. Prezentacje II U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, wyniki badań, prezentacja realizacja samodzielnego projektu badań marketingowych,
opracowanie raportu i prezentacja wyników

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość metodologii badań społecznych, znajomość podstawowych technik badawczych, znajomość oprogramowania IBM
SPSS lub innego programu do analizy danych, umiejętność swobodnego czytania tekstów w języku angielskim
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Socjologia języka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fdcd094c.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z metodami badań socjolingwistycznych.

C2 Uświadomienie studentom różnicowania współczesnej polszczyzny i wpływu czynników socjologicznych na kształt
języka.

C3 Zapoznanie studentów z funkcją języka w życiu społecznym.

C4 Uświadomienie studentom wielowymiarowej struktury języka.

C5 Nabycie przez studentów umiejętności pogłębionej świadomości językowej i gotowości do krytycznej oceny
zjawisk językowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna założenia badań socjolingwistycznych. SOC_K2_W01 egzamin pisemny

W2
Student ma wiedzę na temat różnicowania
współczesnej polszczyzny i ma świadomość wpływu
różnorodnych czynników socjologicznych na kształt
języka.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04

egzamin pisemny

W3 Student ma wiedzę na temat funkcji języka w życiu
społecznym.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04

egzamin pisemny

W4 Student rozumie twórczy charakter języka i ma
świadomość jego wielowymiarowej struktury.

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student umie powiązać określone zjawiska językowe
ze zmianami społecznymi oraz wskazać relacje
pomiędzy strukturą społeczną a odmianami języka.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student ma pogłębioną świadomość językową, jest
gotów do samodzielnej i krytycznej oceny zjawisk
językowych.

SOC_K2_K06 egzamin pisemny

K2 Student jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny
założeń polityki językowej i ich realizacji. SOC_K2_K06 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie: interdyscyplinarne badania języka, socjologia języka i
socjolingwistyka. W1

2. Świadomość społeczna a świadomość językowa. Postawy wobec języka. W1, W2, W3

3. Zróżnicowanie społeczne a zróżnicowanie odmian języka. W2, W3, U1, K1

4. Zmiany społeczno-kulturowe a ewolucja języka. W2, U1, K1

5. Nazwy własne jako znaki nacechowane społecznie. W3, W4

6. Socjolekty. W2, W3, W4

7. Polityka językowa w Polsce (aspekty: prawny, edukacyjny, kulturalnojęzykowy). W2, W3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obecność na wykładzie (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz pozytywny
wynik egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana obecność na wykładzie (dopuszczalne dwie nieobecności)
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Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.1559198116.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120, konwersatorium: 15, konsultacje: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie w szkole podstawowej
i średniej.

C2 Przygotowanie metodyczne, dydaktyczne i organizacyjne do pracy w szkołach - praktyka w szkole podstawowej
i średniej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna w praktyce organizację i pracę szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04 prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi przeprowadzić lekcję WOS. SOC_K2_U06,
SOC_K2_U10 prezentacja, egzamin

U2 Student potrafi przygotować sprawdzian materiału. SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09 prezentacja, egzamin

U3 Student potrafi przygotować z uczniami projekt WOS. SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09 prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów pracować z i przewodzić
zróżnicowanym grupom uczniowskim. SOC_K2_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 120

konwersatorium 15

konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Realizacja procesu dydaktycznego w praktyce. W1

2.
Sprawdzanie i ocena osiągnięć szkolnych. Cele i zakres kontroli. Formy i metody
kontroli. Opracowywanie sprawdzianów i testów. Pojęcie i istota oceny. Metody i
kryteria oceniania.

U2, K1

3. Praca metoda projektów. U3, K1

4. Dydaktyka WOS w szkole podstawowej. Przygotowanie i prezentacja konspektów
lekcji WOS w SP (rozwiązania praktyczne). W1, U1, K1

5. Dydaktyka WOS w szkole średniej. Przygotowanie i prezentacja konspektów lekcji
WOS w szkołach ponadpodstawowych W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, gra dydaktyczna, burza mózgów, Metoda sytuacyjna, metoda projektów, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki prezentacja Potwierdzenie odbycia, konspekty

konwersatorium egzamin Prezentacja lekcji

konsultacje zaliczenie Obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w pierwszej części kursu w semestrze zimowym.
Kurs jest zapisany jako dostępny na każdym roku studiów, studenci i studentki mogą wybrać, na którym roku chcieliby go
realizować.
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Antropologia miasta i terenów podmiejskich
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.220.5cdd5fe4cb5a1.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ten ma na celu zapoznanie uczestników i uczestniczki z problematyką badań miejskiego stylu życia jako
elementu cywilizacyjnego i omówienie jego cech w perspektywie międzykulturowej. Antropologia miasta jest
wrażliwa na zróżnicowanie kulturowe, znaczenie życia codziennego i holistyczne ujęcie metodologiczne oparte
głównie na obserwacji uczestniczącej. Antropologów dawniej interesowały miejskie enklawy i getta etniczne z ich
gęstymi sieciami relacji. Obecnie bada się miasto jako miejsce, gdzie ludzie nie znają się zbyt dobrze i jest
możliwe szybkie poruszanie się w obrębie struktury społecznej. Miasto jest dla refleksji antropologicznej zarówno
miejscem badań, jak i ich przedmiotem. Rola antropologii polega na tym, że budzi refleksję nad różnorodnością
ludzkiego życia i własną sytuacją badaczy, że czyni egzotycznym to, co znane i pozwala zrozumieć to, co
egzotyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student i studentka zna i rozumie podstawowe
założenia i cele antropologii miasta, a także ma
wiedzę o głównych koncepcjach teoretycznych,
orientacjach metodologicznych i najważniejszych
problemach badawczych tej subdyscypliny.

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student i studentka potrafi skonceptualizować badania
dotyczące problematyki miejskiej i je wstępnie
przeprowadzić.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student i studentka są gotowi do współpracy
w procesie konceptualizacji, a potem także wykonania
zadania badawczego dotyczącego problematyki
miejskiej.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Specyfika badań antropologicznych w mieście - ogólna charakterystyka. W1, U1, K1

2. Klasyczne badania nad miastem - szkoła chicagowska i jej antropologiczna
perspektywa. W1, U1, K1

3.
Jedne z pierwszych badań antropologii miasta: niedokończony projekt badań nad
krakowskim Kazimierzem Feliksa Grossa, 1938-9, obraz dzielnicy żydowskiej
literackiego flaneura, Arnolda Doblina oraz fotografia etnograficzna życia
żydowskiego w okresie międzywojennym.

W1, U1, K1

4. Antropologiczne badania miast afrykańskich i teoretyczne wnioski z nich
wypływające. W1, U1, K1

5. Współczesne projekty badawcze dotyczące miast i miejskiego stylu życia -
przegląd problematyki. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt aktywne uczestnictwo w zajęciach, grupowy projekt zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Building Organizations: Organizational Design and Development in Action
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fcd36b68.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ten oparty na dowodach, praktyczny kurs opiera się bezpośrednio na doświadczeniach studentów, wzbogacając
ich o komplementarne podejście do rozwoju organizacyjnego i planowania. Studenci tworzą, rozwijają
i zarządzają wirtualną organizacją z misją, wizją i planem strategicznym własnego projektu. Praktyczne
doświadczenia w klasie zostaną uzupełnione teoretyczną refleksją na temat wartości teorii organizacji i socjologii
dla budowania i rozumienia organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 społeczny kontekst tworzenia i rozwoju organizacji.
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W11

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystać praktyczne narzędzia planowania
strategicznego i zarządzania do tworzenia i rozwoju
organizacji.

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U10

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 tworzenia małych organizacji oferujących produkt lub
usługi.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K07

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do tworzenia organizacji W1, U1, K1

2. Zwinne organizacje W1, U1, K1

3. Tworzenie pomysłów W1, U1, K1

4. Identyfikacja potrzeb W1, U1, K1

5. Przygotowanie "pitcha" W1, U1, K1

6. Modele biznesowe W1, U1, K1

7. Misja i wizja organizacji W1, U1, K1

8. Struktura i kultura organizacji W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt
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Badania wizualne, metoda biograficzna, badania nad mniejszościami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fce01b70.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Seminarium przygotowuje studentów i studentki do opracowania i przeprowadzenia projektu badawczego
i napisania pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student i studentka zna i rozumie wymagania
potrzebne do napisania pracy magisterskiej
w dziedzinie socjologia.

SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student i studentka potrafi przygotować
i przeprowadzić projekt badawczy, a także na jego
podstawie opracować pracę magisterską.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student i studentka są gotowi do współpracy przy
projektowaniu badań, krytycznej oceny ich założeń,
a także poszukiwania rozmówców i odnoszenia się
do nich z szacunkiem.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

analiza badań i sprawozdań 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 60

przeprowadzenie badań empirycznych 60

przygotowanie raportu 30

przygotowanie pracy dyplomowej 100

konsultacje 80

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
360

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Metodologiczne podstawy badań jakościowych, a szczególnie metody
biograficznej i innych metod narracyjnych. W1, U1, K1

2. Badania wizualne jako ważna część metodologii badań społecznych:
autonomiczna lub suplementarna. W1, U1, K1

3. Badania nad mniejszościami i sposób ich prowadzenia: problematyka genderowa,
mniejszości etnicznych, religijnych i seksualnych. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie aktywne uczestnictwo w seminarium

Semestr 3

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie aktywne uczestnictwo w seminarium

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie aktywne uczestnictwo w seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony I semestr studiów magisterskich
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Migracje - w perspektywie socjologicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fce2c673.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

uczestnicy kursu poznają metody i techniki pisania
pracy magisterskiej, a także formalne wymogi
stawiane pracom magisterskim; prowadzona
w następnej kolejności dyskusja poświęcona licznym
kwestiom - demograficznym, kulturowym,
społecznym, politycznym, gospodarczym - łączącym
się z migracjami, jak na przykład rozgęszczenie,
dyfuzja cech kulturowych,przemiany stylu życia,
nabywanie (zmiany) tożsamości, przeobrażenia ról
społecznych, przemiany na rynkach pracy, zmiana
poziomu życia, etc. pomoże uczestnikom zajęć wybrać
i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać
właściwe metody i techniki badawcze do obranego
celu jakim jest planowana praca, zaplanować
i zrealizować badania własne, jakościowe i ilościowe,

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06 zaliczenie

W2 sprawdzianem nabytej wiedzy będzie konceptualizacja
tematu i zakresu pracy magisterskiej SOC_K2_W06 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
uczestnik kursu nabywa umiejętność zaprojektowania
- zgodnie z istniejącymi wymogami - swojej pracy
magisterskiej, w tym jej układu (struktury)

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06

zaliczenie

U2 migration - in sociological perspective SOC_K2_U09 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestnik kursu jest gotów do nawiązania kontaktów
naukowych, m.in. z innymi placówkami naukowymi
i potencjalnymi respondentami, pomocnych
w przygotowaniu pracy magisterskiej

SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie

K2
sposobem weryfikacji nabytej wiedzy jest umiejętność
pozyskania danych z zakresu literatury i badań
empirycznych związanych z przedmiotem
przygotowywanej pracy

SOC_K2_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30



Sylabusy 258 / 523

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań empirycznych 150

przygotowanie pracy dyplomowej 250

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
430

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przedmiotem prowadzonej na zajęciach dyskusji będą kwestie łączące się z
mobilnością przestrzenną - demograficzne, osobowościowe, kulturowe, społeczne,
polityczne, gospodarcze. W szczególności dyskusja będzie dotyczyła: depopulacji,
rozgęszczenia, dyfuzji cech kulturowych i artefaktów, przemian krajobrazu (jako
rezultatu powstawania enklaw etnicznych), przemian stylu życia, nabywania
(zmiany) tożsamości, przeobrażenia ról społecznych, zmian na rynkach pracy,
zmian w poziomie życia, etc.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie przygotowanie projektu lub planu pracy magisterskiej

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium, prezentacja powstających prac magisterskich, omówienie rezultatów, doskonalenie powstałego dzieła

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie postęp w pracy nad przygotowywanym magisterium

Semestr 4

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie przygotowanie pracy magisterskiej gotowej do obrony

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma
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Gospodarka i finanse w perspektywie socjologicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fce56e57.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest: a) przygotowania studenta do napisania pracy magisterskiej; b) napisanie przez studenta
pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada wiedzę niezbędną do napisania pracy
magisterskiej - w zakresie teorii, metodologii oraz
warsztatu pisania prac magisterskich.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06

wyniki badań, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
: a) postawić problem badawczy i go rozwiązać przy
wykorzystaniu odpowiedniej procedury badawczej; b)
dokonać analizy wyników badań i przedstawić je
w formie pracy magisterskiej.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

wyniki badań, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przystąpienia do egzaminu magisterskiego. SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06 wyniki badań, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 150

analiza badań i sprawozdań 150

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 150

przygotowanie pracy dyplomowej 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
570

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 262 / 523

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pisanie pracy magisterskiej - podstawowe wyzwania i zadania. Na czym polega
rola promotora? Struktura wiedzy naukowej. Wybór tematu pracy magisterskiej.
Prace magisterskie: (a) napisane na podstawie badań własnych, (b) źródeł
zastanych oraz (c) prace analityczne napisane na postawie zastanej literatury.
Problemy badawcze. Operacjonalizacja pojęć i szczegółowe problemy badawcze.
Hipotezy. Zmienne. Wskaźniki. Dobór technik oraz narzędzi badawczych. Badania
jakościowe i ilościowe.. Zbieranie materiałów. Analiza jakościowa i ilościowa
danych. Pisanie pracy magisterskiej - wyzwania intelektualne i emocjonalne.
Układ (struktura) pracy magisterskiej. Warsztat edytorski. Język naukowy.
Zagadnienia merytoryczne i metodologiczne związane z poszczególnymi pracami
magisterskimi. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium wyniki badań, zaliczenie ustalenie tematu pracy, dobór literatury, problemy badawcze

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie zapoznanie się z literaturą, badania własne, napisanie fragmentów pracy
magisterskiej

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie napisanie pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Ilościowe badanie zjawisk społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fce802e8.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę ogólną jak i szczegółową
dotyczącą socjologii

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10,
SOC_K2_W11

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie postawić problem badawczy, przełożyć
go na pytania badawcze i odpowiednie hipotezy
i odpowiedzieć na nie w oparciu o dane zastane lub
samodzielnie przeprowadzone badania

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego postawienia problemu badawczego
i jego rozwiązania

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 540

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
570

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przygotowanie pracy magisterskiej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium projekt, prezentacja
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Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

Semestr 4

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak



Sylabusy 268 / 523

Komunikowanie o ważnych sprawach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fceab318.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/ka zna i rozumie czym jest komunikowanie,
potrafi je zdefiniować, przedstawić różne koncepcje
teoretyczne

SOC_K2_W01 zaliczenie ustne, wyniki
badań, prezentacja

W2 student/ka wie i rozumie czym jest metodologia nauk
społecznych SOC_K2_W06 zaliczenie ustne, wyniki

badań, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi przygotować dłuższą wypowiedź
pisemną

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

zaliczenie ustne, wyniki
badań, prezentacja

U2 student/ka potrafi krytycznie analizować zebrany
materiał badawczy SOC_K2_U06 zaliczenie ustne, wyniki

badań, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/ka jest gotów/gotowa do pracy w zespole SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

zaliczenie ustne, wyniki
badań, prezentacja

K2 student/ka jest gotów/gotowa do samodzielnych
poszukiwań wiedzy i samorozwoju SOC_K2_K01 zaliczenie ustne, wyniki

badań, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań empirycznych 60

konsultacje 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do zajęć 30

projektowanie 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
170

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium 30

przygotowanie projektu 30

analiza badań i sprawozdań 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przeprowadzenie badań empirycznych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
200

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie pracy dyplomowej 100

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wybór tematu, kwerenda. W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Konceptualizacja i operacjonalizacja tematu W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Wybór metod i technika badawczych oraz przeprowadzenie badań W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Analiza zgromadzonego materiału W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. redakcja pracy W1, W2, U1, U2, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium prezentacja zaprezentowanie konceptualizacji i operacjonalizacji pracy

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie ustne, wyniki badań zaprezentowanie metodologii badań oraz przeprowadzenie
badań

Semestr 4

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie ustne zaprezentowanie konceptualizacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Seminarium proponowane jest dla studentów studiów II stopnia. Szczególnie zapraszam studentów/studentki specjalizacji
komunikowanie społeczne, ale też wszystkich tych, którzy zainteresowani są szeroko pojętym komunikowaniem. Prace, które
mogą powstawać w ramach seminarium mogą dotyczyć różnych aspektów rzeczywistości społecznej w kontekscie
komunikowania.
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Metody jakościowe i ich zastosowanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fced8ae8.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zasady przygotowywania tekstów o charakterze
naukowym, prowadzania badań empirycznych,
stawiania pytań i problemów badawczych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
postawić problem badawczy, zaprojektować badania,
przeprowadzić badania empiryczne, przeprowadzić
analizę danych i sformułować wnioski

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U09

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 skutecznej komunikacji pisemnej, doboru właściwej
argumentacji, krytycznego myślenia SOC_K2_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 180

przeprowadzenie badań empirycznych 200

przeprowadzenie badań literaturowych 100

analiza badań i sprawozdań 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
570

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia seminaryjne, poświęcone wspieraniu i monitorowaniu procesu
przygotowania prac magisterskich W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie

Semestr 4

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
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Miasto i wokół miasta –wyzwania badawcze
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fcf14d87.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student.ka posiada interdyscyplinarną wiedzę
z zakresu zjawisk, procesów i problemów
współczesnych miast, rozumie rolę miast w różnych
kontekstach społeczno-politycznych. Rozumie
złożoność, relacyjność i dynamikę społecznych,
demograficznych, kulturowych, ekonomicznych,
administracyjnych, politycznych i środowiskowych
aspektów życia miejskiego

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

student.ka zna paradygmaty, teorie i pojęcia
dotyczące definiowania miasta i miejskości, procesów
urbanizacyjnych, metropolii i metropolizacji,
przestrzeni miejskiej i jej funkcji oraz rozmaitych
aktorów współtworzących rzeczywistość miejską,
w tym społeczności lokalnych, instytucji publicznych
i niepublicznych oraz mediów.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student.ka potrafi wykorzystywać rozmaite źródła
danych empirycznych o społeczności miasta
i obszarów zurbanizowanych w odniesieniu
do wybranego problemu badawczego, a na ich
podstawie opisywać, analizować i interpretować
wybrane do badań zjawiska i procesy

SOC_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2
student.ka potrafi wybrać odpowiednią teorię i pojęcia
z zakresu socjologii miasta do analizy wybranego
problemu badawczego

SOC_K2_U02 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

student.ka potrafi przygotować opis stanu wiedzy oraz
opisywać wzory, w jakie układają się analizowane
przypadki procesów miejskich, potrafi wskazywać
specyficzne i lokalne cechy oraz czynniki tych
procesów. Przygotować pisemne prace cząstkowe oraz
pracę końcową na wybrany temat z zakresu
problematyki miejskiej

SOC_K2_U09 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student.ka jest gotowa/jest gotów do refleksji
i krytycznej oceny zjawisk i procesów miejskich. SOC_K2_K06 zaliczenie na ocenę,

zaliczenie

K2
student.ka ma świadomość aplikacyjnego potencjału
swojej wiedzy i umiejętności oraz etycznych
konsekwencji zastosowania tej wiedzy

SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 60
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przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
200

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

Przygotowanie prac pisemnych 30

przeprowadzenie badań empirycznych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

analiza badań i sprawozdań 60

przygotowanie pracy dyplomowej 130

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
220

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Specyfika pracy magisterskiej z zakresu socjologii miasta i studiów miejskich -
wprowadzenie W1, W2

2. Określanie problemu badawczego U1

3. Opracowanie stanu wiedzy i konceptualizacja W1, W2, U2

4. Prowadzenie badań własnych U1, U3, K1

5. Analiza i interpretacja wyników badań U3, K1, K2

6. Przygotowanie pracy magisterskiej, przygotowanie się do egzaminu końcowego W1, W2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przedstawienie cząstkowych prac pisemnych, obecność i przygotowanie
na seminarium

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przygotowanie rozdziałów teoretycznych i metodologicznego oraz narzędzi
badawczych

Semestr 4

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Przygotowanie pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do uczestnictwa w seminarium zapraszam osoby zainteresowane problematyką miasta, miejskości i obszarów
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zurbanizowanych. Prace, które będą powstawać w ramach seminarium, mogą dotyczyć rozmaitych zjawisk i procesów
obserwowanych współcześnie w przestrzeniach publicznych i quasi-publicznych, na poziomie sąsiedztw i podspołeczności,
instytucji i nieformalnych organizacji miejskich, w miastach małych i dużych, w Polsce i za granicą, w skali lokalnej i
globalnej.
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Różnorodność rodzin i różnorodność w rodzinach –nowe paradygmaty
badań

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fcf3e9d5.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium obejmuje problematykę wiążącą się z szeroką pojętą problematyką życia intymnego rodzinnego
badaną w ramach subdyscyplin socjologia płci, socjologia rodzin, socjologia ludności i socjologia migracji.
Przekazana zostanie na przemiany stylów i jakości życia, poszukiwanie równości płci, stereotypy rodzajowe,
relacje intymne, odkrywanie praktyk rodzinnych, medialne wzorce i problemy rodzin, które pozostają pod
wpływem oddziaływania szerokiego i złożonego spektrum ponowoczesnych uwarunkowań. Dyskutowane będą
teorie i metody, pomocne w konceptualizacji projektu pracy magisterskiej i jego realizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

terminologię z zakresu socjologii rodzin, klasyczne
i ponowoczesne koncepcje wyjaśniające przemiany
rodzin i różnice w paradygmatach; pojawianie się
alternatywnych stylów życia, wyborów dokonywanych
w różnych fazach cyklu życia przemiany rodzinny,
zadania w fazach cyklu życia rodzinnego przemiany
migracyjne we współczesnym świecie

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać zgromadzoną wiedzę teoretyczną
i empiryczną na tematy rodzin, migracji i innych
procesów ludnościowych

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić
badania ilościowe i jakościowe z wybranego tematu
pracy magisterskiej; potrafi dokonać analizy
socjologicznej badanego zagadnienia. Potrafi dobrać
i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do wyjaśniania
przemian rodzin, migracji, procesów ludnościowych
(umieralność, rozpad rodzin, starzenie demograficzne,
zdrowie). Potrafi przygotować zaawansowane
prezentacje tematu.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

korzystania w pracy zawodowej, w przygotowaniu
projektów dla instytucji rządowych i pozarządowych z 
posiadanej wiedzy;. unikania emocjonalnej oceny
różnorodności w współczesnym świecie i poszukiwania
rozwiązań problemów; korzystania z odpowiednich
metod socjologicznych w rozpoznawaniu i wyjaśnianiu
badanych zjawisk społecznych

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30
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przygotowanie projektu 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 200

przygotowanie pracy dyplomowej 200

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
490

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Klasyczne i ponowoczesne teorie odnoszące się do rodzin: indywidualizm
:samorealizacyjny, ekspansywny, zinstytucjonalizowany

Charakterystyka rodzin w późnej nowoczesności
W1, U1, U2, K1
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2.

modele rodziny; praktyki rodzicielskie- nowe wzory męskie - nowy chłopak, nowy
ojciec; nowe macierzyństwo
dziecko/dzieci w rodzinie; cykl życia rodzinnego

genderowe nierówności w rodzinie - znaczenie pracy reprodukcyjnej i
produkcyjnej w wymiarze intersekcjonalnym
jakość życia rodzinnego

W1, U1, U2, K1

3.

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego

kohabitacja, LAT

monoparentalnośc,

życie w pojedynkę,

homorodziny,

W1, U1, U2, K1

4. Rozpad rodzin, kryzysy rodzinne
przyszłość rodzin W1, U1, U2, K1

5. Migracje i tożsamość, integrowanie się w społeczeństwie przyjmującym; migracje
kobiet; uchodźstwo i jego oblicza: prawne i społeczno-kulturowe W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę, prezentacja przygotowanie prezentacji, referaty związane z tematem
pracy przygotowanie pracy

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę, projekt, prezentacja przygotowanie zadań tematycznych wypracowanych
z prowadzącym seminarium i ich ocena

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, Metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę, projekt, prezentacja oddanie zadań ustalonych z prowadzącym
seminarium
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z socjologią rodzin, problematyką migracyjną i szerzej ludnościową
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Badania marketingowe, zachowania konsumentów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fcf6a49a.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady tworzenia pisemnych prac awansowych SOC_K2_W06,
SOC_K2_W11 zaliczenie

W2
wybrane procesy gospodarcze i metody ich
identyfikacji w obszarze marketingu i zachowań
konsumenta

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W11 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotowywać pisemne prace dotyczące marketingu
i analizy zachowań konsumentów

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U11 zaliczenie

U2 analizować dane marketingowe z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi analizy danych SOC_K2_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystywania zintegrowanej wiedzy z dziedziny
nauk społecznych do twórczego rozwiązania problemu
badawczego

SOC_K2_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 90

zbieranie informacji do zadanej pracy 180

analiza i przygotowanie danych 150

przygotowanie pracy dyplomowej 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
570

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Identyfikacja problemu badawczego, celu badań i hipotez badawczych W2, U2

2. Zasady tworzenia tekstów naukowych W1, U1, K1

3. Gromadzenie danych literaturowych i selekcja materiału empirycznego W2, U1, K1

4.
Przygotowanie badań własnych
Badania terenowe
Analiza danych empirycznych

W1, W2, U1, U2, K1

5.
Porządkowanie danych
Integracja danych empirycznych i założeń teoretycznych
Przygotowanie finalnego opracowania pisemnego

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przedstawienie pracy dyplomowej

Semestr 3
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Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przedstawienie pracy dyplomowej

Semestr 4

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przedstawienie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomosc zasad marketingu i analizy danych marketingowych
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Socjologia życia publicznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fcf920e6.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium obejmuje ogół zagadnień związanych z życiem publicznym, funkcjami i dysfunkcjami sfery
publicznej, sprawami publicznymi oraz politykami publicznymi. W ramach seminarium szczegółowo omówione
zostaną formalne kryteria stawiane pracom magisterskim, zagadnienia związane z wyborem problemu
badawczego, horyzontu teoretycznego oraz metodologii planowanych badań. Dyskutowane będą pomysły
badawcze, następnie zaś projekty badawcze oraz wyniki analiz prezentowane przez uczestników. Studenci będą
mieli możliwość wzięcia udziału w pracach badawczych realizowanych w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wiedza na temat zagadnień związanych z życiem
publicznym, funkcjami i dysfunkcjami sfery publicznej,
sprawami publicznymi oraz politykami publicznymi.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętność przygotowania pracy magisterskiej.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

zaliczenie

U2 umiejętność osadzenia podjętej problematyki
badawczej w odpowiedniej perspektywie teoretycznej.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06

zaliczenie

U3 umiejętność stawiania hipotez, doboru właściwych
metod oraz realizacji badań.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08

zaliczenie

U4 umiejętność przeprowadzenia analizy zgromadzonego
materiału badawczego oraz formułowania wniosków.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielność, zdolność krytycznego myślenia,
umiejętność określania priorytetów służących
realizacji celów, zdolność planowania,
odpowiedzialność, terminowość, przestrzeganie zasad.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30
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przygotowanie projektu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przeprowadzenie badań empirycznych 30

przygotowanie do zajęć 15

analiza problemu 5

pozyskanie danych 15

analiza badań i sprawozdań 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

przeprowadzenie badań empirycznych 45

przygotowanie do zajęć 15

poprawa projektu 15

przygotowanie dokumentacji 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Szczegółowa tematyka zajęć związana będzie z problematyką podejmowaną przez
uczestników seminarium magisterskiego. W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie prezentacji związanej z
tematyką pracy magisterskiej.

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie prezentacji związanej z
tematyką pracy magisterskiej.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przygotowanie i przedłożenie pracy magisterskiej.
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Tożsamość - religia - biografia w nowoczesności i ponowoczesności:
ciągłość i zmiana

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fcfbfae6.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej, odpowiednio ustrukturowanej, poprawnej
metodologicznie, wykorzystującej właściwą literaturę przedmiotu, opartą na dobrze poprowadzonych badaniach i 
interpretacji uzyskanych wyników.Zakres tematyczny prac magisterskich prowadzonych w ramach oferowanego
seminarium dotyczyć ma naukowej penetracji trzech tytułowych pojęć w zmieniających się warunkach
społecznych. W Polsce można jeszcze znaleźć środowiska i grupy społeczne, w których utrzymuje się tradycyjny
kształt życia społecznego (ciągłość wzorców kulturowych, biograficznych, religijnych, rodzinnych, stabilna
tożsamość) a jednocześnie można obserwować całkowicie nowe typy więzi społecznych (przykładowo Mirosława
Marody mówi o „wspólnocie szatni” – więź oparta na ulotnym, okazjonalnym, wspólnym „interesie” jakim jest
przyjście w to określone miejsce - teatr, klub fitness, itp., i co jeszcze?). To rozpięcie polskiego społeczeństwa
pomiędzy ciągłością a zmianą stwarza unikalne możliwości badań. Przykładowo: - w odniesieniu do biografii
porównanie pokoleń, penetracja percepcji określonego okresu życia (biografia jako tzw. stages of life), analiza
pewnego typu wydarzeń, szczególnie radosnych lub szczególnie traumatycznych (biografia jako tzw. turning
points); - w odniesieniu do tożsamości pole penetracji również jest niezwykle szerokie – przykładowo tożsamość
różnego rodzaju grup: mniejszości – narodowych, subkulturowych, etnicznych, środowisk; członków
stowarzyszeń, fanów klubów sportowych. - ciągłość i zmiana tożsamości. - tożsamość a transformacja w Polsce
i Środkowo-Wschodniej Europie. - w odniesieniu do religii : obecność różnych form religii w zmieniającej się
rzeczywistości, także w Polsce jak i w każdym kraju europejskim a także na świecie: Potencjalne tematy mogą
obejmować TAKŻE 2 lub WSZYSTKIE 3 POJĘCIA JEDNOCZEŚNIE - Tożsamość a Kościoły narodowe
we współczesnym świecie (miejsce religii na scenie publicznej, religia dominująca a religie mniejszościowe, religia
a świadomość narodowa, religia a nacjonalizm/nacjonalizmy; religia a polityka, partie polityczne a wartości
religijne , religia a transformacja społeczna, religia a ekonomia, religia a dobroczynność itp.); - Punkty zwrotne
biografii (biografia artysty, konwersja religijna, konwersja „na ateizm”, tożsamość konwertytów) 58 - Tożsamość
mniejszości religijnych i nowe ruchy religijne (tożsamość religijna a tożsamość narodowa, pogranicze narodowo-
religijne, wizerunek mniejszości religijnych w mass mediach, konwersja religijna itp.);

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wiedza z zakresu tematu pracy magisterskiej, oparta
na intersubiektywności nauki a także na znajomości
techniki przygotowania i prowadzenia badań
socjologicznych.

SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W10

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

konceptualizowanie tematu badań: stawianie pytań
badawczych, dyskutowanie zaplecza teoretycznego,
opartego na umiejętności selekcji właściwych pojęć
oraz przygotowanie narzędzi, prowadzenia badań
i techniki pisarskiej.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
kompetentne i etyczne prowadzenie badań,
komunikowanie się w środowisku naukowym,
prezentacja i obrona przyjętej w pracy magisterskiej
perspektywy badawczej

SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04 prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 2
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 90

pozyskanie danych 90

przeprowadzenie badań empirycznych 90

Przygotowanie prac pisemnych 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
480

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia na saminarium obejmują kolejno: dyskusję zainteresowań studentów i
studentek, potencjalne koncepcje teoretyczne związane z tematami, a następnie
pracę warsztatową nad każdym tematem. 1 semestr seminarium z założenia
zamyka się przygotowaniem projektu badawczego, rozeznania w literaturze
przedmiotu i decyzjach dotyczcych metody. II semestr poświęcony jest pisaniu
rozdziałów teoretycznego i metodologicznego oraz domknięciu narzędzia
badawczego w przypadku prac empirycznych. Trzeci semestr poświęcony jest
analizie wyników badań i dyskutowaniu kolejnych rozdziałów. Całość seminarium
wieńczy złożenie pracy magisterskiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium prezentacja
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Wartości i obyczaje w mediach i społeczeństwie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fd021fed.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Konceptualizacja pracy magisterskiej, zebranie materiałów w postaci danych zastanych, teorii i koncepcji,
zaplanowanie i przeprowadzenie badań własnych. Dokonanie analizy i interpretacji badan własnych. Opracowanie
konkluzji i wniosków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna teoretyczne podstawy dla opracowania
planu pracy magisterskiej

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać konceptualizacji tematyki wybranej
do opracowania w pracy magisterskiej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotowy do współpracy, poszerzania swojej
wiedzy i kompetencji.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przeprowadzenie badań empirycznych 120

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

przeprowadzenie badań literaturowych 60

przygotowanie raportu 30

przygotowanie projektu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
390

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Praca nad problematyką badawczą, która znajduje się w centrum zainteresowania
magistranta. W1, U1, K1

2. Opracowywanie planu pracy magisterskiej oraz określenie i zawężenie jej
tematyki. U1

3. Praca nad zgromadzeniem literatury, danych, raportów w celu zapoznania się z
wiedzą z zakresu badanej tematyki. U1
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4. Praca nad planem i strukturą pracy magisterskiej. W1, U1

5. Dobór metodologii badawczej. K1

6. Wnioskowanie na podstawie przygotowanych wcześniej tez oraz uzyskanych
wyników badawczych. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie aktywność na seminarium, systematyczne wykonywanie zleconych zadań

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie realizacja zleconych zadań na przykład opracowanie tekstów do
przeczytania, analiza problematyki

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie przygotowanie planu pracy magisterskiej, konceptualizacja zagadnienia,
opracowanie metodologii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań. zaangażowanie w pracę nad magisterium.
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Media, dyskurs, sztuka: procesy społeczno – kulturowe i komunikacyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.5cdd5fd04d3ff.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs przeznaczony jest dla studentów przygotowujących prace magisterskie. W ramach seminarium studenci
realizować będą poszczególne etapy pracy dyplomowej na poziomie teoretycznym, metodologicznym
i badawczym. Proponowane seminarium oscyluje wokół problematyki komunikowania medialnego, dyskursu
publicznego i politycznego, sfery publicznej, a także kultury i sztuki, ze szczególnym naciskiem na muzyczny
wymiar życia społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu
problematyki niezbędnej do przygotowania pracy
magisterskiej na poziomie teoretycznym
i metodologicznym.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać konceptualizacji i operacjonalizacji
problematyki stanowiącej podstawę do przygotowania
pracy magisterskiej.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U08

zaliczenie

U2 krytycznie analizować zebrany materiał badawczy.
SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U08

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student gotów jest do współpracy oraz
do samodzielnego rozwoju i poszukiwania wiedzy.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 50

konsultacje 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
7.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 40

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

przeprowadzenie badań empirycznych 120

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
280

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

analiza badań i sprawozdań 50

przygotowanie pracy dyplomowej 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
200

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Sformułowanie problemu badawczego oraz przygotowanie planu pracy
magisterskiej W1, K1

2. Konceptualizacja i operacjonalizacja problematyki badawczej; opracowanie ram
teoretycznych W1, U1, K1

3. Wybór metod i technik badawczych; opracowanie narzędzi badawczych W1, U1, K1

4. Realizacja badań empirycznych i analiza zgromadzonego materiału U2, K1

5. Przygotowanie wyników badań U2, K1

6. Ostateczne opracowanie poszczególnych rozdziałów pracy. Przygotowanie pracy
magisterskiej. W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie opracowanie problemu badawczego; przygotowanie planu pracy oraz
konceptualizacji;

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie przygotowanie rozdziału teoretyczego i metodologicznego; opracowanie
narzędzi badawczych; realizacja badań

Semestr 4

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie przygotowanie pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do udziału w seminarium zapraszam osoby zainteresowane problematyką komunikowania w sferze publicznej, w tym w
szczególności tematyką mediów, dyskursu oraz sztuki (w tym przede wszystkim muzyki). Mile widziane są zarówno tematy
związane z szeroko pojętą analizą dyskursu (i krytycznej analizy dyskursu), jak i z praktykami muzycznymi ludzi (we
wszelkich możliwych aspektach - politycznym, edukacyjnym, religijnym, medialnym, ekonomicznym, itp.).
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Energia, klimat, ochrona środowiska-narracje, które zmieniają świat
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2E0.1559293154.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0



Sylabusy 308 / 523

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Energia, klimat, ochrona środowiska- narracje, które zmieniają świat. Seminarium magisterskie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

rozpoczniemy od diagnozy zainteresowań badawczych
słuchaczy, wstępnego rozpoznania stanu wiedzy
i sformułowaniu problemu badawczego. Wspólnie
przedyskutujemy strategie planowania pracy własnej
i najbardziej efektywnej formy wsparcia ze strony
Prowadzącej

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W05

projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
etapem I będzie przygotowanie bibliografii
adnotowanej – a wiec takiej, która stanowić będzie
przegląd i ocenę przydatnych źródeł.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U04

projekt

U2 słuchacze potrafią skonceptualizowac badania
i zaplanowac proces badawczy.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
studenci będą gotowi do dokonania samodzilengo
odkrycia. Zaplanują swoją pracę i skorzystają
z pomocy innych.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03

projekt

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie raportu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie raportu 30

przygotowanie pracy dyplomowej 100

przeprowadzenie badań empirycznych 100

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
290

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie raportu 20

przygotowanie pracy dyplomowej 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
200

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kurs będzie opierał sie na pracy indywidualnej i wymagał określenia bibliografii w
zależności od tematyki pracy W1, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium projekt

Semestr 3

Metody nauczania:

dyskusja, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium projekt

Semestr 4

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Finansjalizacja w dyskursie publicznym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2A0.5cdd5fcd6a4df.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest udokumentowanie, że wszelka refleksja (i naukowa, i pozanaukowa) na temat
przemian w świecie światowych finansów ma "dyskursywny" charakter. Jest następstwem nie tylko
intelektualnego lub praktycznego kontaktu podmiotu poznającego z przedmiotem poznania, lecz również
następstwem uwikłania podmiotu poznającego w relacje z innymi ludźmi. Sądy na temat rzeczywistości
społecznej (a w tym - finansów) mogą odsłaniać wybrane jej aspekty, deformować ją lub przesłaniać.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

: a) najważniejsze teorie dyskursu; b) podstawowe
procesy, które składają się na finansjalizację, oraz
społeczny kontekst finansjalizacji; c) istotne trendy
dyskursu na temat finansjalizacji oraz dyskursu
na temat społecznych uwarunkowań i następstw
finansjalizacji.

SOC_K2_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

: a) posługiwać się metodą krytycznej analizy dyskursu
oraz interpretować dyskurs przy pomocy
najważniejszych teorii dyskursu; b) zidentyfikować
różne strategie dyskursu, strony i towarzystwa
dyskursu oraz przesłanki i efekty dyskursu na temat
finansjalizacji, posługując się różnorakimi "tekstami",
to jest między innymi tekstami naukowymi,
wystąpienia polityków, zapisami na blogach i stornach
internetowych, filmami dokumentalnymi i fabularnymi,
a także artykułami z prasy.

SOC_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

: a) identyfikowania i obnażania różnych deformacji
poglądów na temat świata finansów oraz ich kontekstu
społecznego; b) wyboru, przedstawienia oraz obrony
własnego stanowiska na temat świata finansów przy
jednoczesnym zdawaniu sprawy ze społecznych
uwarunkowań swoich poglądów.

SOC_K2_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Dyskurs – podstawowe pojęcia, teorie i zagadnienia. Strony i strategie dyskursu.
Krytyczna analiza dyskursu. Filmy dokumentalne i fabularne w dyskursie na temat
światowych finansów. Wielcy kreatorzy opinii, nastrojów, manii oraz euforii: The
Wall Street Journal, Financial Times, The Economist. Firmy ratingowe jako strony
dyskursu. Finansowe towarzystwa dyskursu (np. Światowe Forum Gospodarcze,
“gadające głowy”, „główni ekonomiści”). Funkcje finansowe codziennej
„paplaniny” mediów. Ewolucja światowego systemu finansowego w dyskursie
medialnym. Światowy kryzys finansowy (w latach 2008-2009) oraz zamieszanie
finansowe w krajach strefy euro (w latach 2011-2013) –w dyskursie medialnym.
Dyskurs na temat społecznego kontekstu finansjalizacji. Komunikowanie się
banków centralnych z rynkami finansowymi. Rynki finansowe jako świat dyskursu.
Światowy system finansowy jako rzeczywistość konstruowana w drodze dyskursu.
Modne lub ważne tematy w dyskursie medialnym: pomoc dla „frankowiczów”;
500+; wejście Polski do strefy euro; bezwarunkowy dochód podstawowy;
prognozy i projekcje finansowe; systemy emerytalne; PKD; inflacja; keynesizm
kontra neoliberalizm; gospodarki krajowe a światowe finanse; patriotyzm
gospodarczy; inne bieżące tematy dyskursu. Przemilczane tematy dyskursu
publicznego w XXI wieku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę aktywny udział w dyskusjach oraz analizach tekstów, przedstawienie
prezentacji lub napisanie eseju
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Deliberacja, partycypacja, dialog społeczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fdd157df.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przedyskutowanie pojęc związanychz deliberacją w sferze publicznej: założeń, pojęc, metod,
słabych i mocnych stron praktycznej strony rządzenia deliberacyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

studenci znają pojęcia deliberacji, dialogu,
partycypacji społecznej. Rozumieją rożnicę między
poszczególnymi poziomami partycypacji. Są świadomi
sporów terminologicznych i metodologicznych
w obszarze deliebracji i koncepcji demokracji
deliebratywnej

SOC_K2_W07,
SOC_K2_W09 egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

studenci potrafią analizować krytycznie teksty
naukowe, potrafią wskazać przesłanki normatywne
i proceduralne deliberacji.Potrafia zastosować pojęcie
deliberacji do opisu procedur w różnych
obszarach:administracji publicznej, biznesu, nauki czy
służby zdrowia.

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06

egzamin ustny, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

studenci są gotowi do projektowania procesów
deliebracyjnch, stosowania różnorodnych metod
i technik deliebracji. Krytycznie oceniają przebieg
istniejących procesów, pracują w grupie i wymieniają
doświadczenia oraz uczą sie od siebie nawzajem. Są
świadomi dylematów etycznych i metodologicznych
związanych z deliberacją

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05

egzamin ustny, projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie do ćwiczeń 20

uczestnictwo w egzaminie 2

analiza aktów normatywnych 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Problematyka deliberacji społecznej i związanych z nią form partycypacji
obywatelskiej.

 Wprowadzenie i organizacja zajęć
Koncepcje sfery publicznej

W1, U1, K1

2. Pojecie deliberacji i polityki deliberatywnej: J.Habermas, J.Rawles W1

3.  Kocepcja deliebracji Jamesa Fishkina W1, U1

4. Krytyka deliberacji U1

5.

 Metody deliberatywne – przykłady zastosowań ( praca w grupach)
sondaż deliberatywny
konferencje konsensualne
sądy obywatelskie
panele obywatelskie i rady sąsiedzkie
wysłuchania publiczne
warsztaty scenariuszowe
budżet obywatelski
 

W1, U1, K1

6.
Dialog społeczny i jego instytucjonalizacja
Dialog z pracownikami
Dialog z interesariuszami
Dialog z obywatelami

W1, K1

7. Deliberacja i dialog a nowe technologie komunikacyjne W1, U1

8. Deliberacja jako element procesu podejmowania decyzji w obszarze służby
zdrowia- model paternalistyczny a  Shared Decision Making W1

9. omówienie prowadzonych obserwacji uczestniczących ( budżet obywatelski,
konsultacje miejskie) K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny, projekt egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności (seminarium tematyczne)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fbd21e68.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seksualność jest jedną z centralnych kategorii życia społecznego, podlegającą silnej normalizacji ze strony
społecznych reguł i kulturowego porządku. Celem proponowanego kursu będzie analiza procesów społeczno-
kulturowych związanych z kształtowaniem norm i tożsamości seksualnych oraz ukrytych założeń obecnych
w rozważaniach na temat seksualności. Studenci i studentki zapoznają się z teoretycznymi ujęciami seksualności
oraz założeniami teorii queer, która stanowić będzie narzędzie dla pokazania normatywnego
i esencjonalistycznego charakteru norm dotyczących seksualności oraz instytucji na nich opartych (np.
obywatelstwo). Omówione zostaną również kwestie zmiany społecznej i aktywizmu na rzecz praw osób
nieheteroseksualnych. Dodatkowo, w ramach proponowanych zajęć zastanie również przedstawiony wymiar
lokalny – przedyskutujemy sytuację oraz aktywizm osób nieheteronormatywnych w polskiej rzeczywistości
społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student.ka zna i rozumie założenia konstruktywizmu
społecznego w analizie seksualności oraz zna główne
podejścia teoretyczne dotyczące społecznego
tworzenia seksualności.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
projekt, raport, esej,
prezentacja

W2
student.ka zna takie pojęcia jak gej, lesbijka, osoba
transgenderowa, transseksualna, interseksualna,
queer oraz matryca heteroseksualna.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
projekt, raport, esej,
prezentacja

W3 student.ka zna historię oraz strategię działania ruchu
LGBTQ w Polsce.

SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08 egzamin pisemny

W4
student.ka zna sytuację osób o nienormatywnych
tożsamościach seksualnych w kontekście polskim
i globalnym.

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
projekt, raport,
prezentacja

W5
student.ka zna mechanizmy wykluczenia
i dyskryminacji w odniesieniu do osób
nieheteroseksualnych, a również takie pojęcia jak
homofobia, transfobia, heteroseksizm.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
projekt, raport, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student.ka potrafi stosować w praktyce wiedzę
dotyczącą społecznego urządzenia seksualności.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

projekt, raport, esej,
prezentacja

U2
student.ka potrafi rozpoznawać dyskryminujące
praktyki oparte na założeniach dotyczących normy
heteroseksualnej.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

egzamin pisemny,
projekt, raport, esej,
prezentacja

U3
student.ka potrafi zastosować odpowiednią teorię oraz
pojęcia do opisu społecznych wymiarów seksualności
oraz zaplanować badania z tego zakresu.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

egzamin pisemny,
projekt, raport, esej,
prezentacja

U4 student.ka potrafi przygotować i wygłosić prezentację
oraz przygotować pracę naukową.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

raport, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 student.ka jest gotowa/jest gotów do krytycznego
myślenia o społecznym urządzeniu seksualności.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny,
projekt, raport, esej,
prezentacja

K2 student.ka nabywa wrażliwości na inność i różnicę
oraz otwartości na "Innego".

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny,
projekt, raport, esej,
prezentacja

K3
student.ka nabywa umiejętności pracy
i komunikowania się w zespole oraz odpowiedzialności
za osiąganie wspólnego celu.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt, raport, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 12

przygotowanie raportu 10

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

przeprowadzenie badań empirycznych 6

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Seksualność w refleksji naukowej – perspektywa medyczna i społeczna. W1, W5, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

2. Seksualność w perspektywie różnych kultur oraz w perspektywie
intersekcjonalnej.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

3. Seksualne obywatelstwo oraz aktywizm na rzecz praw osób nieheteroseksualnych.
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3
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4. Wiedza o seksualności: nowoczesne urządzenie W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

5. Performatywność płci – heteroseksualna matryca W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1

6. Heteroseksualność jako konstrukt 
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

7. Poza binarność: transpłciowość i interpłciwość
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

8. Intersekcje: seksualność, zdrowie, ryzyko
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

9. Queerowe rodziny
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda projektów,
seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium egzamin pisemny, projekt,
raport, esej, prezentacja

1. Uzyskanie oceny pozytywnej egzaminu pisemnego z
materiału omawianego na wykładzie oraz seminarium, a także z
literatury obowiązkowej do kursu. 2. Aktywny udział w zajęciach
seminaryjnych (dopuszczalne dwie nieobecności). 3.
Przygotowanie projektu w grupach 2-3 osobowych iprezentacja
jego efektów oraz przygotowanie krótkiego raport LUB esej
odnoszący się do przeczytanej lektury

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs "Wprowadzenie do socjologii"
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Kulturowe mechanizmy rozwoju wiedzy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd0db9b6.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student zna i rozumie w sposób pogłębiony kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia socjologii wiedzy, czyli
społeczne uwarunkowanie poznania. Zachodzi dialektyczna relacja pomiędzy poznaniem rzeczywistości
a stosunkami społecznymi, w którym dokonuje się owo poznanie. Wie, że socjologia wiedzy zyskuje znaczenie
wówczas, gdy dochodzi do załamania się tradycyjnych sposobów interpretacji świata, wzorów kultury, norm
społecznych. Zwłaszcza w kontekście rewolucji technologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

w sposób pogłębiony kontekst odkrycia i kontekst
uzasadnienia socjologii wiedzy, czyli społeczne
uwarunkowanie poznania. Zachodzi dialektyczna
relacja pomiędzy poznaniem rzeczywistości
a stosunkami społecznymi, w których dokonuje się
owo poznanie. Wie, że socjologia wiedzy zyskuje
znaczenie wówczas, gdy dochodzi do załamania się
tradycyjnych sposobów interpretacji świata, wzorów
kultury, norm społecznych. Zwłaszcza w kontekście
rewolucji technologicznej.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W09

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
opisywać i wyjaśniać badaną rzeczywistość
uwzględniając kulturowe mechanizmy rozwoju wiedzy
a zwłaszcza wewnętrzną dynamikę
zobiektywizowanych kulturowo systemów wiedzy.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U09

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy w grupie i poszerzenia horyzontu
poznawczego oraz pola wolności

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 45

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie eseju 30

poprawa projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Początki socjologii wiedzy w kontekście teorii działania i filozofii praktycznej. W1, U1, K1

2. Teoria alienacji jako społeczna teoria nauki i przedmiot socjologii wiedzy. W1, U1, K1

3. Teoria działania komunikacyjnego jako teoria racjonalności W1, U1, K1

4. Społeczna krytyka władzy sądzenia i współczesne teorie socjologii wiedzy. W1, U1, K1
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5. Krytyczna analiza dyskursu. W1, U1, K1

6. Ścieżki wiodące do superinteligencji i jej formy. Poznawcze supermoce. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium esej, prezentacja
Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Lektura wskazanych twkstów i
dyskusja, której celem jest sformułowanie tematu eseju zaliczeniowego,
który jest podstawą zaliczenia kursu na ocenę
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Socjologia administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd1141b8.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium obejmuje pogłębione studia w zakresie socjologii administracji publicznej. W ramach zajęć omówione
zostaną definicje i modele administracji publicznej, administracji rządowej oraz administracji samorządowej.
Studenci zapoznają się z klasyfikacją organów administracji, działami administracji rządowej, zadaniami
administracji, jak również zagadnieniami związanymi z organizacją i zarządzaniem w administracji publicznej.
Omówiona zostanie historia nowożytnej administracji. Analizie poddany zostanie proces tworzenia oraz zasady
funkcjonowanie służby cywilnej oraz samorządu terytorialnego w Polsce. W ramach zajęć omówione zostaną
również dysfunkcje administracji, w szczególności nieprawidłowości w procesie stanowienia prawa,
w zamówieniach publicznych, w decyzjach podatkowych oraz w nadzorze właścicielskim nad spółkami skarbu
państwa. Ponadto omówione zostaną metody badawcze w socjologii administracji. Cel zajęć stanowi zapoznanie
studentów socjologii z zasadami organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, jak również
zapoznanie z metodami badań tej sfery.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Wiedza na temat organizacji i zasad funkcjonowania
administracji publicznej oraz kompetencji organów
administracji w Polsce.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

W2 Wiedza na temat metod badań administracji. SOC_K2_W06 prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Umiejętność wskazywania funkcji i diagnozowania
dysfunkcji administracji.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

prezentacja, zaliczenie

U2
Umiejętność analizy funkcjonowania wybranych
instytucji i formułowania diagnoz (dobór właściwej
perspektywy teoretycznej oraz metod badawczych).

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U07

prezentacja, zaliczenie

U3 Umiejętność prezentowania własnych analiz. SOC_K2_U10 prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Zdolność krytycznego myślenia, prezentowania
argumentów, umiejętność pracy w zespole.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 30

analiza badań i sprawozdań 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach zajęć omówione zostaną definicje i modele administracji publicznej,
administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Przedstawiona zostanie
klasyfikacja organów administracji, działy administracji rządowej, zadania
administracji, kwestie organizacji i zarządzania w administracji publicznej.
Omówiona zostanie historia nowożytnej administracji. Analizie poddany zostanie
proces tworzenia oraz zasady funkcjonowanie służby cywilnej oraz samorządu
terytorialnego w Polsce. Omówione zostaną dysfunkcje administracji, w
szczególności nieprawidłowości w procesie stanowienia prawa, w zamówieniach
publicznych, w decyzjach podatkowych oraz w nadzorze właścicielskim nad
spółkami skarbu państwa. Przedstawione zostaną metody badawcze w socjologii
administracji. Studenci przedstawią zespołowo prezentacje dotyczące wybranej
problematyki z zakresu funkcjonowania administracji.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium prezentacja, zaliczenie przygotowanie zespołowej prezentacji, aktywny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zapoznanie się z tekstami (kurs opiera się częściowo na
tekstach anglojęzycznych)
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Socjologia i antropologia konsumpcji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd13d5ce.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie z klasyczną literaturą dotyczącą powstania i cech społeczeństwa konsumpcyjnego oraz jego
sukcesywnego rozpowszechniania się w świecie; analiza danych empirycznych związanych z tą problematyką.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

celem kursu jest: omówienie podstawowych kategorii
analitycznych z zakresu socjologii i antropologii
konsumpcji; zastosowanie omówionych kategorii
do opisu i analizy polskiego społeczeństwa; analiza
aspiracji, możliwości i strategii konsumpcyjnych
polskiego społeczeństwa; przygotowanie rejestru
obiektywnych barier utrudniających realizację aspiracji
(konsumpcyjnych); zastosowanie omówionych
kategorii badawczych do analizy postępującego
materialnego rozwarstwienia polskiego społeczeństwa.
Uczestnik kursu nabywa wiedzę i umiejętność
krytycznej analizy prezentowanych na zajęciach treści.

SOC_K2_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę
z zakresu socjologi i antropologii konsumpcji, a także
umiejętności zastosowania tej wiedzy do opisu
zachowań konsumpcyjnych na przykładzie polskich
gospodarstw domowych oraz do opisu zjawisk
makrostrukturalnych z perspektywy aspiracji i potrzeb
konsumpcyjnych. Uczestnicy zdobywają umiejętność
przygotowania i przeprowadzenia badań
socjologicznych lub antropologicznych dotyczących
konsumpcji. Zajęcia mają też pomóc w zdobyciu
wiedzy ułatwiającej doprecyzowanie zainteresowań
i przedmiotu przyszłej pracy magisterskiej lub obszaru,
w którym będzie się ona sytuować.

SOC_K2_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestnik kursu jest gotów do zaangażowania się
w przygotowanie i realizację projektów badawczych
i potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne
swojej działalności

SOC_K2_K05 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1-2-3 Konsumpcja - podstawowe kategorie z zakresu socjologii i antropologii
konsumpcji

4-5. Oczekiwania i aspiracje konsumpcyjne w polskim społeczeństwie i ich
przemiany

6. Dawne i współczesne bariery utrudniające realizację aspiracji konsumpcyjnych

7. Indywidualne i rodzinne strategie służące podniesieniu poziomu konsumowania

8. Społeczny kontekst i uwarunkowania jakości i poziomu konsumpcji gospodarstw
domowych, bariery utrudniające osiągnięcie pożądanego poziomu konsumpcji

9-10. Materialne rozwarstwienie polskiego społeczeństwa: przyczyny, skala,
sposoby pomiaru i opisu

11. Społeczne funkcje konsumpcji

12-15. Prezentacja przygotowanych przez uczestników kursu projektów badań lub
rezultatów badań pilotażowych, dyskusja im poświęcona.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie pisemne przygotowanie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla studentów zainteresowanych problematyką konsumpcji i związanych z nią stylów życia
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Sfera publiczna i prywatna i ich dysfunkcje
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd164a61.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cel zajęć stanowi zapoznanie studentów socjologii teoretycznymi koncepcjami sfery publicznej, różnego typu
dysfunkcjami sfery publicznej i prywatnej, uwrażliwienie na patologie, analiza społecznych, politycznych
i ekonomicznych skutków ich występowania, jak również zapoznanie z metodami badań owych dysfunkcji.
Seminarium obejmuje pogłębione studia w zakresie dysfunkcji sfery publicznej i prywatnej. W ramach zajęć
omówione zostaną różne koncepcje sfery publicznej, dynamika relacji między sferą publiczną i prywatną oraz
dysfunkcje obu sfer. Analizowana będzie kwestia reprezentowania interesów grupowych w kontekście dobra
wspólnego. Omówiona zostanie sytuacja kobiet, osób starszych oraz mniejszości w sferze publicznej, a także
wpływ zachodzących współcześnie zmian stylu życia na funkcjonowanie sfery publicznej i prywatnej. Analizowane
będą ponadto szczególne przypadki patologii dotyczących funkcjonowania polityki, administracji publicznej
i gospodarki. Analizie poddane zostaną przyczyny oraz społeczne, polityczne i ekonomiczne skutki dysfunkcji
sfery publicznej, jak również metody zapobiegania patologiom i sposoby ograniczenia ich występowania.
Omówione zostaną również problemy metodologiczne związane z badaniami dysfunkcyjnych zjawisk w sferze
publicznej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Wiedza w zakresie teoretycznych ujęć sfery publicznej.
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W09

prezentacja, zaliczenie

W2
Wiedza na temat funkcji i dysfunkcji sfery publicznej
i prywatnej oraz dynamiki zachodzących w obu
sferach procesów.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

prezentacja, zaliczenie

W3
Wiedza na temat sposobów uczestnictwa w sferze
publicznej, reprezentowania interesów grupowych
w kontekście dobra wspólnego.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

prezentacja, zaliczenie

W4 Wiedza na temat metod badania sfery publicznej
i prywatnej. SOC_K2_W06 prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Umiejętność analizy i interpretacji zjawisk
społecznych, wskazywania przyczyn i konsekwencji
oraz formułowania prognoz procesów zachodzących
w społeczeństwie; umiejętność diagnozowania
dysfunkcji sfery publicznej i prywatnej, wskazywania
ich przyczyn oraz sposobów ich ograniczania.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U07

prezentacja, zaliczenie

U2

Umiejętność doboru właściwej koncepcji teoretycznej,
zaproponowania odpowiednich metod badawczych
do analizy określonych zjawisk, zdolność formułowania
diagnoz, proponowania rozwiązań problemów, a także
umiejętność przedstawiania własnego stanowiska;
umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych
w formie prezentacji multimedialnych.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U10

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy, jak
również pracy w zespole, zdolność krytycznego
myślenia, umiejętność prezentowania własnego
stanowiska, merytorycznego odnoszenia się do sądów
innych uczestników dyskusji, zainteresowanie
problematyką społeczną.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10
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przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie do zajęć 30

analiza i przygotowanie danych 5

analiza problemu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cel zajęć stanowi zapoznanie studentów socjologii teoretycznymi koncepcjami
sfery publicznej, różnego typu dysfunkcjami sfery publicznej i prywatnej,
uwrażliwienie na patologie, analiza społecznych, politycznych i ekonomicznych
skutków ich występowania, jak również zapoznanie z metodami badań owych
dysfunkcji.
Seminarium obejmuje pogłębione studia w zakresie dysfunkcji sfery publicznej i
prywatnej. W ramach zajęć omówione zostaną różne koncepcje sfery publicznej,
dynamika relacji między sferą publiczną i prywatną oraz dysfunkcje obu sfer.
Analizowana będzie kwestia reprezentowania interesów grupowych w kontekście
dobra wspólnego. Omówiona zostanie sytuacja kobiet, osób starszych oraz
mniejszości w sferze publicznej, a także wpływ zachodzących współcześnie zmian
stylu życia na funkcjonowanie sfery publicznej i prywatnej. Analizowane będą
ponadto szczególne przypadki patologii dotyczących funkcjonowania polityki,
administracji publicznej i gospodarki. Analizie poddane zostaną przyczyny oraz
społeczne, polityczne i ekonomiczne skutki dysfunkcji sfery publicznej, jak również
metody zapobiegania patologiom i sposoby ograniczenia ich występowania.
Omówione zostanie również problemy metodologiczne związane z badaniami
dysfunkcyjnych zjawisk w sferze publicznej. Studenci zespołowo przedstawią
prezentacje dotyczące wybranej problematyki z zakresu funkcjonowania sfery
publicznej i prywatnej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium prezentacja, zaliczenie przygotowanie zespołowej prezentacji, aktywny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zapoznanie się z tekstami
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Światowy system finansowy perspektywie socjologicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd18e3f3.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przemianami światowego systemu finansowego oraz
możliwościami analizy tych przemian przy zastosowaniu perspektywy socjologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

: a) kluczowe teorie, badania socjologiczne oraz
interpretacje procesów zachodzących w światowym
systemie finansowym; b) następstwa tych procesów,
które mają miejsce sferze kultury oraz przestrzeni
międzyludzkiej.

SOC_K2_W02 zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikować i analizować społeczny kontekst
finansjalizacji w XXI wieku. SOC_K2_U01 zaliczenie na ocenę, esej,

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
interpretowania przemian w świecie finansów oraz
do takiego postępowania w środowisku finansowym,
które świadczy o posiadaniu wyobraźni socjologicznej,
a w tym - wyobraźnie finansowej.

SOC_K2_K01 zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Finanse globalne. Finansjalizacja – podstawowe trendy ewolucji światowego
systemu finansowego w XXI wieku. Jak doszło do wielkiej nierównowagi pomiędzy
światowym systemem finansowym a gospodarką realną? Światowa piramida
finansowa – i jej społeczne konsekwencje. Ubankowienie społeczeństwa. Od
społeczeństwa gotówkowego do bezgotówkowego. Tchórzostwo moralne w
czasach finansjalizacji. Sekurytyzacja. „Głupi pieniądz” na rynkach finansowych.
Dług jako bazowy instrument finansowy. Rynki finansowe jako wehikuły
globalizacji. Światowe rynki finansowe a gospodarki narodowe. Światowy kryzys
finansowy 2008 – 2009. Zamieszanie finansowe w Unii Europejskiej. Społeczne
konsekwencje funkcjonowania jednolitego obszaru walutowego. Socjologia
fiskalna z perspektywy zagadnienia jednolitego obszaru walutowego (na
przykładzie strefy euro).. Analiza dyskursu na temat finansjalizacji współczesnego
świata. Emocje (manie, paniki, euforie, optymizm, pesymizm) w świecie finansów.
Kulturowy kontekst finansjalizacji.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja aktywny udział w zajęciach, prezentacja lub napisanie
eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa



Sylabusy 336 / 523

Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle teorii osobliwości społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd1b78f7.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przemianami ustrojowy w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu XX
wieku oraz XXI wieku .Przemiany te będą interpretowane przy zastosowaniu teorii, które są użyteczne przy
wyjaśnianiu nietypowych procesów i fatów społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie: a) procesy, które złożyły się
na upadek socjalizmu oraz powstanie
demokratycznego społeczeństwa rynkowego w Polsce,
b) wybrane teorie, które wyjaśniają te procesy.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi intepretować przemiany ustrojowe
w Polsce w ostatnim półwieczu przy zastosowaniu
teorii osobliwości społecznych oraz teorii traumy
kulturowej. Potrafi również odróżnić procesy osobliwe
od procesów typowych.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy na temat transformacji systemów społecznych. SOC_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria osobliwości społecznych - podstawowe pojęcia i zagadnienia.
Społeczeństwo polskie w ostatniej dekadzie PRL. Ruch solidarnościowy w latach
1980-1983. Osobliwa przemiana w latach 1984-1990: dekompozycja socjalizmu.
Czas przełomu. Stanowienie demokracji, rynku i społeczeństwa obywatelskiego na
przełomie XX i XXI wieku. Społeczeństwo po przejściach. Przemiany społeczne w
XXI wieku. Cztery domeny transformacji - kultura normatywna, kultura
symboliczna, nawyki interakcyjne, dystanse społeczne. Teoria traumy kulturowej.
"Dependency path" - aby duchy przeszłości zostawiły nas w spokoju.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę aktywność na zajęciach oraz napisanie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Współczesne zagadnienia socjologii władzy i polityki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd1e16ec.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zaznajomienie studentów ze współczesnymi debatami wokół problemów socjologii władzy oraz
socjologii polityki. Szczególna uwaga zostanie poświęcona najnowszym konceptualizacjom teoretycznym
i podejściom badawczym służącym zgłębieniu zagadnień władzy i polityki, postaw i zachowań politycznych oraz
przemianom systemów politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

student/ka - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
socjologii polityki - posiada wiedzę o strukturach,
wybranych instytucjach politycznych i ich wzajemnych
relacjach - posiada wiedzę na temat procesów
leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej -
ma pogłębioną wiedzę na temat sporów teoretycznych
i metodologicznych prowadzonych we współczesnej
socjologii polityki

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W07

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student/ka - umie rejestrować i interpretować zjawiska
społeczne - potrafi posługiwać się kategoriami
teoretycznymi do opisu i analizy zmian społecznych
we współczesnych społeczeństwach - posiada
umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych - posiada umiejętność przygotowania
typowych prac pisemnych, dotyczących zagadnień
szczegółowych z wykorzystaniem ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł - posiada umiejętność
przygotowania wystąpień ustnych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka - umie pracować w zespole, skutecznie
komunikować się z otoczeniem, cechuje go wrażliwość
etyczna, poczucie odpowiedzialności oraz
zainteresowanie problematyką społeczną - doskonali
nabytą wiedzę i umiejętności - Potrafi samodzielnie
i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie referatu 20

przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie prac pisemnych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Współczesne teorie socjologii polityki
Nowe podejścia do socjologicznej analizy zjawisk politycznych: istota nowego
instytucjonalizmu. Teoria racjonalnego wyboru a zwrot
kulturowy w socjologii polityki. Krytyka feministyczna.
1.1. Neoinstytucjonalizm
1.2. Zwrot kulturowy
1.3. Feminizm

W1, U1

2.

2. Zachowania polityczne – nowe perspektywy badań
Zachowania polityczne a nierówności społeczne. Wzrost niestabilności partyjnej
wyborców. Nowe wymiary rozłamu socjopolitycznego.
Kryzys partii politycznych? Partie i system partyjny w Polsce. Determinanty
protestu i jego skutki. Globalne ruchy społeczne. Podłoża
nacjonalizmu w dzisiejszej Europie. Nacjonalizm a współzawodnictwo partyjne w
Polsce.
2.1. Aktywność wyborcza, podziały socjopolityczne i partie polityczne
2.2. Polityka protestu, ruchy społeczne i zmiana społeczna
2.3. Współczesne oblicza nacjonalizmu

W1, U1, K1

3.

3. Państwo w perspektywie socjologicznej
Modele państwa opiekuńczego. Europa socjalna w obliczu kryzysu: przeobrażenia
państwa opiekuńczego. Polityki społeczne wobec imigracji i imigrantów. Państwo,
globalne korporacje, organizacje międzynarodowe i globalne społeczeństwo
obywatelskie. Zbędność
państwa w epoce globalnej? Denacjonalizacja państw narodowych? Od
„rządomyślności” Foucault do socjologicznej analizy
mechanizmów inwigilacji i nadzoru. Masowy nadzór a bezpieczeństwo narodowe,
obywatelstwo, demokracja. Koncepcja płynnej inwigilacji.
3.1. Państwo opiekuńcze w dzisiejszej Europie
3.2. Państwo w epoce globalnej
3.3. Nadzorowanie i kontrola

W1, U1, K1

4. 4. Polityka w mieście. Polityki miejskie.
Lokalny wymiar polityki. Ruchy miejskie. W1, U1, K1

5.

5. Demokracje i kryzys
Wymiary kryzysu współczesnych demokracji. Nowy autorytaryzm? Populizm i euro
sceptycyzm. Metody przezwyciężania deficytów
demokratycznych.
5.1. Demokracja i kryzys
5.2. Populizm, eurosceptycyzm
5.3. Neoliberalizm w odwrocie?

W1, U1, K1

6.

6. Stosunki międzynarodowe w ujęciu socjologicznym
Poza ramy państwa narodowego: socjologia międzynarodowa, światowa socjologia
historyczna, socjologia stosunków międzynarodowych,
międzynarodowa socjologia polityczna, socjologia globalna, socjologia
globalizacji? Postulat metodologicznego kosmopolityzmu. Teoria
krytyczna w stosunkach międzynarodowych. Bourdieu a socjologia stosunków
międzynarodowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium prezentacja, zaliczenie
Obecności i aktywność na zajęciach oraz znajomość literatury
stanowiącej podstawę dyskusji. Przygotowanie i przedstawienie
prezentacji. Przygotowanie pracy zaliczeniowej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs jest przeznaczony dla studentów i studentek z III roku studiów I stopnia socjologii oraz I i II roku studiów II stopnia.
Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie tekstów naukowych.
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Współczesne teorie antropologiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.220.1559297685.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu omówienie orientacji teoretycznych we współczesnej antropologii społeczno-kulturowej.
Prezentacja szerokiej panoramy podejść i szkół badawczych występujących obecnie w antropologii, służy
ukazaniu dokonań tej dyscypliny na polu analizy zjawisk i procesów takich jak konsekwencje modernizacji i zmian
biotechnologicznych, performatywność w polityce, doświadczenie podziałów etnicznych i klasowych, oblicza
ideologii i hegemonii w polityce państw, sprawstwo i dynamika relacji genderowych, poznanie i wyobrażenia
religijne, przemoc symboliczna i fizyczna, następstwa intensywnej globalizacji i polityk neoliberalnych, przemiany
środowiskowe i niepewność związana z przyszłością planety i ludzkości. Zajęcia dostarczają wiedzy o kulturowym
i społecznym zróżnicowaniu świata, umożliwiają ponadto pogłębienie umiejętności: a. analizy zjawisk i procesów
przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej; b. formułowania pytań i problemów badawczych w badaniach
empirycznych; c. stosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/ka zna i rozumie problematykę badań i teorii
w antropologii społeczno-kulturowej, złożoność
kulturową i społeczną świata. Student/ka pojmuje
szerokość, głębię, wagę i niepowtarzalną urodę
antropologicznych rozważań nad historią, współczesną
kondycją i perspektywami Homo Sapiens :)

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student/ka potrafi analizować zjawiska empiryczne,
wyciągać istotne wnioski z obserwacji empirycznych,
operacjonalizować terminy i pojęcia teoretyczne,
formułować pytania badawcze na podstawie wiedzy
zastanej.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student/ka jest gotów do prowadzenia analiz i badań
z użyciem aparatu teoretycznego, rozwiązywania
problemów społecznych w oparciu o wiedzę
teoretyczną i dotychczasowe badania.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 19

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1.Wprowadzenie: specyfika teorii antropologicznej
Pojęcie teorii. Teoria i badania terenowe. Teoretyzowanie w antropologii w
kontekście historycznym.

W1, U1, K1

2.
2. Systemy społeczne i kulturowe
Marksizm Maurice Godeliera, marksizm i feminizm Eleanor Leacock, teoria
systemów kulturowych i strukturalizm historyczny Marshalla Sahlinsa, teoria siatki
grupy Mary Douglas.

W1, U1, K1

3.
3. Analiza działań symbolicznych
Geertz i krytyka teorii modernizacji, analiza działań symbolicznych. Turner o
polityce widowisk, Douglas o wyobrażeniach i wieloznaczności

W1, U1, K1

4.
Podejście generatywne Fredrika Bartha, studia nad granicami etnicznymi i
pluralizmem kulturowym i podziałami grupowymi. Obrębski i Barth, kontynuacje
badań Bartha

W1, U1, K1

5. Praktyki i klasy społeczne w ujęci gotowa do u Pierre’a Bourdieu, Bourdieu i
antropologia fenomenologiczna W1, U1, K1

6.
Feminizm i antropologia relacji genderowych w rozważaniach Sherry Ortner,
Henrietty Moore, Marylin Strathern, postkolonialny feminizm antropologiczny Saby
Mahmood i Lily Abu-Lughod.

W1, U1, K1

7.
Feminizm i antropologia relacji genderowych w rozważaniach Sherry Ortner,
Henrietty Moore, Marylin Strathern, postkolonialny feminizm antropologiczny Saby
Mahmood i Lily Abu-Lughod.

W1, U1, K1

8.
8. Studia nad dominacją i oporem
Dominacja i sztuka oporu w ujęciu Jamesa Scotta, antropologiczne studia nad
przemocą (Nancy Scheper-Hughes, Veena Das)

W1, U1, K1

9.
9. Bio-polityki i antropologia medyczna
Michel Foucault i teoria biomedykalizacji w antropologii, (Rayna Rapp, Margaret
Lock i in.).

W1, U1, K1

10.
10. Teoria aktora - sieci i zwrot ontologiczny
Bruno Latour a konstruktywistyczna socjologia nauki, zwrot ontologiczny w
socjologii i antropologii (Annemarie Mol, Marylin Strathern, Eduardo Viveiros de
Castro, Martin Holbrad).

W1, U1, K1

11.
11. Antropologia poznawcza i kognitywna analiza religii
Etno-nauka i teoria modeli kulturowych (Roy D’Andrade), antropologiczne studia
nad inferencją (Claudia Strauss, Naomi Quinn), ewolucyjne i poznawcze studia nad
religią (Pascal Boyer).

W1, U1, K1

12.
12. Teoria systemów-światów
Eric Wolf i antropologia świata, historie globalnych współzależności u Sidneya
Mintza.

W1, U1, K1

13.
13. Antropologie globalizacji
Mobilności współczesne w ujęciu Arjuna Appaduraia, kreolskość i hybrydyzacja
kulturowa, system światowy i tożsamości kulturowe w podejściu Jonathana
Friedmana, neoliberalizm w ujęciu Aihwy Ong.

W1, U1, K1

14.
14. Ewolucja i Antropocen
Problematyczność dychotomii natura – kultura (Philippe Descola, Tim Ingold),
ekologia polityczna(Aletta Biersack), etnoekologia i znaczenie wiedzy lokalnej,
antropologia zmian środowiskowych.

W1, U1, K1
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15.
15. Pożytki z antropologii
Antropologia zaangażowana w ujęciu Nancy Scheper-Hughes i antropologia
publiczna wedle Thomasa Eriksena, polska antropologia zaangażowana.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium egzamin ustny

Wymagana jest znajomość treści wykładów i pięciu dowolnie wybranych
lektur z syllabusu kursu. Uczestnicy/uczestniczki kursu posiadają dostęp
do prezentacji i tekstu wykładu. Egzamin ustny składa się z trzech pytań.
Dwa obejmują treść wykładu jedno dotyczy wybranej lektury z listy
zamieszczonej w syllabusie kursu.
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Global phenomena in the public sphere
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd219c3f.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 problemy w sferze publicznej o zasięgu globalnym
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

dokonać krytycznej analizy procesów, zmian
i problemów społecznych występujących w sferze
publicznej w różnych krajach, przeprowadzić analizy
przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk z nimi
związanych

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

egzamin ustny, esej
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

indywidualnej analizy oraz w zespole, identyfikacji
problemów i przygotowania ich do dalszego
opracowania indywidualnie oraz w zespole, potrafi
samodzielnie pogłębiać wiedzę o problemach
występujących w sferze publicznej i krytycznie ją
wykorzystywać

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Student jest przygotowany w zakresie zdobywania wiedzy, umiejętności
krytycznej analizy i kompetencji społecznych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium egzamin ustny, esej
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Płeć i religijność
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd243575.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest refleksja nad relacją religijności i płci. Wspólnie będziemy się starali odpowiedzieć m.in.
na następujące pytania: Czy kobieca i męska religijność różnią się? W jaki sposób kobiety i mężczyźni realizują
swoją religijność? W jakich formach indywidualnych i zbiorowych się ona manifestuje? Jak typ tradycji religijnej
wpływa na sposoby realizowania swojej religijności przez kobiety i mężczyzn? Czym jest sprawstwo religijne
kobiet i mężczyzn? Proponowane w trakcie zajęć ujęcie uwzględnia różne (ilościowe i jakościowe) perspektywy
badań nad religijnością, zróżnicowane podejścia teoretyczne, ale także różnorodność związaną z odmiennymi
tradycjami religijnymi (religie oficjalne, nowe ruchy religijne, duchowość itp.). Zajęcia obejmują także komponent
praktyczny, w ramach którego studenci i studentki przygotują scenariusze i przeprowadzą indywidualne wywiady
z wybranymi kobietami i mężczyznami dotyczące ich religijności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/ka zna i rozumie socjologiczne ujęcia
religijności oraz jej związków z płcią.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W09

esej

W2 student/ka zna i rozumie różne podejścia
metodologiczne w badaniu religijności. SOC_K2_W06 esej

W3 student/ka zna i rozumie pojęcie sprawstwa religijnego
oraz sprawstwa płciowego oraz ich wzajemnej relacji. SOC_K2_W08 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student/ka potrafi przeprowadzić indywidualny wywiad
pogłębiony dotyczący religijności oraz dokonać
interpretacji danych zebranych w jego ramach
w oparciu o analizowaną na zajęciach literaturę.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08 esej

U2

student/ka potrafi wytłumaczyć, jaką rolę może
odgrywać religia w życiu kobiet i mężczyzn w różnych
kontekstach społecznych i kulturowych oraz wskazać
na różne rodzaje sprawstwa religijnego, które są ich
udziałem.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U06 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka zyskuje wrażliwość międzykulturową
i międzyreligijną. Jest gotowy/a do analizowania
problematyki religijności oraz funkcjonowania kobiet
i mężczyzn w różnych systemach religijnych bez
uprzedzeń i ograniczających stereotypów.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań empirycznych 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Badanie religijności – różne podejścia na gruncie socjologii religii i nauk
pokrewnych W1, W2

2. Czy kobiety są bardziej religijne niż mężczyźni? Wyniki badań i ich interpretacje W1, U2

3. Sprawstwo religijne i sprawstwo płciowe W3, U2, K1

4. Religijności kobiet – przegląd badań U2, K1

5. Religijności mężczyzn – przegląd badań U2, K1

6. Przygotowanie mikroprojektu badawczego dotyczącego religijności kobiet i
mężczyzn U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium esej
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział w zajęciach,
poprzedzony przygotowaniem, czyli lekturą zadanych tekstów oraz
przygotowanie narzędzia i przeprowadzenie indywidualnych wywiadów
pogłębionych dotyczących religijności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka angielskiego, umożliwiająca czytanie tekstów.
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Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.1584717642.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Ten kurs to seminarium badawcze. Jego celem jest włączenie studentów w realizację badan naukowych
prowadzonych w ramach prawdziwego projektu badawczego, finansowanego z grantu Narodowego Centrum
Nauki. Uczestnicy kursu będą wykonywać czynności przygotowujące, realizujące i opracowujące różne rodzaje
badań, w zależności od zainteresowań, umiejętności i predyspozycji oraz potrzeb.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 rozmaite aspekty realizacji naukowego projektu
badawczego

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W06 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1 realizować wybrane czynności badawcze SOC_K2_U01 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności SOC_K2_K01 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 60

przygotowanie do zajęć 60

analiza i przygotowanie danych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cele kursu:
= zapoznanie osób biorących w nim udział z założeniami, metodyką i logistyką
złożonego, wieloetapowego projektu badawczego, na przykładzie realizowanego w
Instytucie Socjologii projektu pt. „Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75
latach. W kontekście przemian pamięci o zagładzie Żydów i II wojnie światowej
oraz polityki pamięci w Polsce, Europie i na świecie.”, finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS nr 2018/29/B/HS6/02133 (opis projektu:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczeni
a/410544-pl.pdf);
= włączenie osób biorących udział w kursie w: (a) przygotowanie kolejnych
etapów realizacji tego projektu: tworzenie kwestionariuszy, przygotowywanie
scenariuszy wywiadów, przygotowanie analizy rozmaitego typu danych zastanych:
ilościowych, jakościowych, dokumentów, fotografii) i (b) przygotowanie do udziału
w realizacji badań: prowadzenie wywiadów kwestionariuszowych, asystowanie
przy realizacji ankiet audytoryjnych, asystowanie przy realizacji zogniskowanych
wywiadów grupowych, asystowanie przy realizacji obserwacji obiektów i praktyk
upamiętniających, asystowanie przy analizie rozmaitych danych zastanych;
= włączenie osób biorących udział w kursie w analizę ilościową i jakościową
danych zebranych w trakcie realizacji zakończonych etapów projektu (sondaży,
fokusów, kwerend dokumentów i internetu, obserwacji obiektów i praktyk
upamiętniających).

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium raport Prace pisemne - raporty dotyczące różnych aspektów i etapów
realizowanego projektu badawczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
WYMAGANIA WSTĘPNE
Zainteresowanie i pasja badawcza
Umiejętność pracy indywidualnej i w grupach
Dokładność, sumienność, poczucie odpowiedzialności
 
Nie ma formalnych prerekwizytów: aby uczęszczać na ten kurs, nie jest wymagane wcześniejsze zaliczenie któregoś z
przedmiotów, np. metodologicznych. Jednakże znajomość metod i technik badań społecznych będzie wielce pomocna
podczas kursu. 
 
Kurs dla osób z różnych lat studiów licencjackich i magisterskich, z różnym doświadczeniem badawczym, analitycznym i
organizacyjnym. 
 
Osoby uczestniczące w kursie będą pracować z prowadzącymi, indywidualnie i w mniejszych grupach, realizując zadania
zgodne z umiejętnościami i zainteresowaniami (np. jedni analiza ilościowa, inni - analiza jakościowa, jeszcze inni -
przygotowanie logistyki badań).
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Leadership, Management and Entrepreneurship in the 21st Century
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fcd94122.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem tego interdyscyplinarnego kursu jest przedstawienie złożonego i wzajemnie powiązanego charakteru
trzech zjawisk definiujących XXI wiek - przywództwa, zarządzania i przedsiębiorczości. W trakcie kursu studenci
dowiedzą się, co to znaczy być dobrym liderem, jakie są kluczowe różnice pomiędzy zarządzaniem,
przywództwem i przedsiębiorczością, a także jakie są praktyczne narzędzia efektywnego kierowania
i zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawowe terminy i zjawiska związane
ze społecznymi uwarunkowaniami przywództwa,
zarządzania i przedsiębiorczości.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W11

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 w praktyce stosować narzędzia efektywnego
przywództwa, zarządzania i przedsiębiorczości

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U10

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 refleksyjnego zarządzania małym zespołem. SOC_K2_K01,
SOC_K2_K07 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do przywództwa, zarządzania i przedsiębiorczości W1, U1, K1

2. Władza W1, U1, K1

3. Zarządzanie I: klasyczne teorie W1, U1, K1

4. Zarządzanie II: Współczesne trendy W1, U1, K1

5. Przywództwo I: Wielcy ludzie i wielkie okoliczności W1, U1, K1

6. Przywództwo II: Od natury do autentyczności W1, U1, K1

7. Przedsiębiorczość I: Kim jest przedsiębiorca? W1, U1, K1

8. Przedsiębiorczość II: W stronę społeczeństwa ryzyka W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja
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Komunikowanie o zdrowiu i chorobie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fbc90a02.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/ka wie i rozumie czym zajmuje się socjologia
zdrowia i choroby. Potrafi zdefiniować zdrowie
i chorobę.

SOC_K2_W01 zaliczenie ustne, projekt

W2
student/ka wie i rozumie czym zajmują się instytucje
ochrony zdrowia. Szczególną wagę przywiązuje
do komunikacynych wyzwań tych instytucji

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03 zaliczenie ustne, projekt

W3 student/ka wie i rozumie komunikacyjny aspekt relacji
pacjent-lekarz

SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05 zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 student/ka potrafi analizować dane dotyczące ochrony
zdrowia.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02 zaliczenie ustne, projekt

U2
student/ka potrafi zaprezentować wyniki badań
dotyczących komunikowania w obszarze ochrony
zdrowia

SOC_K2_U10 zaliczenie ustne, projekt

U3
student'ka potrafi zaprojektować badania procesów
komunikacyjnych, zanalizować je i zinterpretować oraz
przedstawić prognozy

SOC_K2_U07 zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/ka jest gotów/gotowa do samodzielnego
poszukiwania wiedzy i danych w obszarze socjologii
zdrowia i choroby

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06 zaliczenie ustne, projekt

K2
student/ka jest gotów/gotowa przygotować działania
służące poprawie jakości komunikacji w instytucjach
ochrony zdrowia

SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06 zaliczenie ustne, projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 25

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

analiza badań i sprawozdań 15

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Socjologia zdrowia i choroby jako subdyscyplina socjologii W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2. Relacja pacjent-lekarz W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
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3. komunikowanie w instytucjach ochrony zdrowia W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4. działania profilaktyczne i kampanie społeczne W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, projekt obecność na zajęciach, odrabianie zadanych zadań, czytanie zadanej
literatury, aktywna dyskusja na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany jest studentom specjalizacji komunikowanie. Zapraszam też studentów pozostałych specjalizacji i studiów I
stopnia
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Anti-corruption workshops
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fb52dfb1.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
mechanizmy procesów korupcyjnych i zapobiegania
korupcji w wybranych obszarach życia społecznego,
politycznego i gospodarczego

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W08 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać krytycznej analizy procesów społecznych
w zakresie problematyki korupcji i polityk
antykorupcyjnych, przeprowadzić analizy przyczyn
i przebiegu procesów i zjawisk związanych z korupcją

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

egzamin ustny, esej
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pracy w zespole, indywidualnego przygotowania
problemów do dalszego opracowania w zespole,
potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę z zakresu
zjawisk korupcyjnych i krytycznie ją wykorzystywać

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie eseju 30

rozwiązywanie kazusów 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Student jest przygotowany w zakresie zdobywania wiedzy, umiejętności
krytycznej analizy i kompetencji społecznych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium egzamin ustny, esej Zaliczenie egzaminu ustnego i praca pisemna
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Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fb55bb27.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

The aim of the course is discussion of the role of religions and Churches of Central and Eastern Europe (CEE), its
functions at the social and individual level. Region of CEE (understood here as so called the Soviet Block under
Communism, and then - Post-Soviet) is home for several religious traditions – Orthodoxy dominates in Eastern
Europe (Russia, Ukraine, Belarus) and in some Balkan countries, Catholicism in Poland, Croatia, Lithuania,
Slovakia, Islam in Bosnia and at Crimea, Protestantism In Latvia. Some countries of the region, as Czech
Republic, are known from the high percentage of religiously indifferent population. This differentiation gives
opportunity to discuss the role of religion under Communism, and the changes taking place in the process of
democratic transformation in different fields of social and individual life – Church- state relations, the role of
religion and churches in politics, meaning of religion in welfare system, presence of religion in public life, in
forming of collective and individual identity and its meaning for individuals – believers and unbelievers. How for
instance understand self-description of some Russians – “I am atheist, but I am the Orthodox atheist”?, or “Those
who attack the Church, attack Poland” – claimed by Jarosław Kaczyński, leader of conservative right political
party Law and Justice in Poland, or sentence “there is only one God, common for Christian and Moslem”,
proclaimed by one of the habitant of Crimea? These examples present some questions that we will search
answers to them during the course.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
the students understand the formative role of religious
traditions in Central and Eastern Europe and its
specificity.

SOC_K2_W03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
students understand the impact of history, especially
experience of Communism, on the present location of
religion in social life in particular countries.

SOC_K2_W04 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3 students have knowledge on relations between
religions and other fields of social life SOC_K2_W02 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ability to interpret religious situation in a given
country of CEE SOC_K2_U01 prezentacja

U2
ability to link the historical and the social conditions of
the present roles of religious institutions and
religiously motivated actions.

SOC_K2_U01 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 the scientific and everyday conversations concerning
religion with methodological accuracy and sensitivity. SOC_K2_K04 prezentacja

K2 possibility to develop knowledge on specific issues, to
prepare research project. SOC_K2_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 50

przeprowadzenie badań literaturowych 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Confessional past and the present structure of the region of CEE W1, U2, K2

2. Christian traditions in CEE - similiarities, differences and its social outcomes W1, U1, K2

3. Religions and Churches confronting the Communism: what was reached, what was
lost. W2, U2, K2

4. Religiosity (and atheism) of Central-Eastern European societies W3, U1, K1

5. Religion, Politics and the public life in CEE W3, U1, K1, K2

6. Catholicism in Poland - institutional and subjective level of the presence of
religion. W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, prezentacja
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Sociology of organized crime
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fb582ce6.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of this course is to familiarize students with the sociological study of organized crime - with a specific
focus on Italian Mafia and other foreign groups that assume Italian Mafia as an operating model. More precisely,
the purpose of the course is to focus attention on the types of individuals and groups that are prone to organized
crime. The emergence of amorphous and largely unknown criminal groups operating independently and the
growing political and economic power of such groups, provide a measure of urgency to increasing our
understanding of the psychological and sociological dynamics of criminal groups and individuals.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

By participating in the course students will learn to
recognize the role of the social and historical context
in the emergence and development of criminal
organizations. An examination of the extensive body
of behaviorist literature on organized crime authored
by psychologists and sociologists as well as political
scientists and other social scientists will provide
answers concerning the ways mafia groups come into
existence, organize, operate, compete, split, and
disappear.

SOC_K2_W01 egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

The student is able to provide a critical assessment of
the literature on organized crime, and understands the
relations between criminal organizations and the
political environment or legal business. Psychological
factors relating to Mafia are of particular interest to
sociologists, psychologists, political scientists, and
government officials, who would like to be able to
predict and prevent the emergence of mobs or to
thwart the realization of criminal actions. The student
understands the individual characteristics of gangsters
of different generations as well as their groups and
(s)he is able to determine how the Mafia profile may
have changed in recent decades, or whether criminal
organizations share any common sociological
attributes.

SOC_K2_U01 egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The student can use the knowledge acquired by
attending this course in different professions, such as
journalist specialised in police reports, criminologist
working as police adviser, social worker dealing with
children of criminals, academic teacher specialised in
criminology or related subjects, etc.

SOC_K2_K06 egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The course is set up in two main parts. First, we examine the relevant literature
and assess the current knowledge of the subject. In particular, we review the
main types of organized crime (mafia, terrorism, criminal gangs, etc.) and the
main sociological and psychological theories explaining the emergence of these
social phenomena. Secondly, we analyze psychological and sociological profiles of
gangsters and selected mafia groups to use as case studies in assessing trends,
motivations, likely behavior, and actions that might deter such behavior, and we
shall also reveal vulnerabilities that would aid in combating these organizations.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
prezentacja

Students will be asked to attend the course regularly and to
make 15 minutes presentation about one of the topics of the
course. At the end of the course, they will be asked to pass a
written test (a list of possible questions will be given in
advance). Those who fulfill these requirements will obtain a
mark.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego
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Sociology of food
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fbe41955.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The aim of the course is to familiarise students with basic concepts, theoretical perspectives and methodologies
of sociology of food.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
after completing the course students will understand
how food is part of social processes, cultures and
social structures.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

esej, prezentacja

W2 students get familiar with main methodological and
theoretical perspectives applied in food studies.

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W09 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student can analyse and interpret simple cultural
institutions, social processes and phenomena with
theoretical frames and concepts of food studies.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U11

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

This course is designed as an introduction to social aspects of food and eating. In
addition to learning from the main theorist of food and classic anthropological and
sociological analyses, participants will familiarize with food studies’ methods and
tools. During the course we will discuss the wide array of food-related topics like
social inequalities, social continuity and change, globalization of food patterns,
culinary tourism, weight stigma, food media and communication. We will also take
a closer sociological look on Polish foodscape.

W1, W2, U1

2. Focus on oppositions. Feasting and everyday food. Structural perspective. W1, U1

3. Focus on identity and symbols. National cuisine, ethnic food. Symbolism as a
theoretical perspective. W1, W2, U1

4. Focus on temporality. Rhythms of eating. W1, W2, U1

5. Focus on hierarchies. Food and inequalities. Class perspective. W1, W2, U1
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6. Focus on family, gender and emotions. Foodwork and food as caring. Gender and
family. W1, W2, U1

7. Focus on power. Food as politics. W1, W2, U1

8. Focus on materialities. Food as object. W1, W2, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium esej, prezentacja

The course is partly based on instructor’s lecture, partly on discussions
based on literature. Participants will be asked to share their ideas and
experiences, to interpret the data and finally to propose their own
research questions and sketch and realise their own research project. The
results of the project should be presented during a class and within short
essay.
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Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fbe7467c.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 a student knows basic sociological vocabulary, and
understands fundamental sociological concepts. SOC_K2_W01 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
a student can discuss and synthesize sociological
texts, as well as prepare short written assignments on
them.

SOC_K2_U11 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 a student is ready for working in a multicultural and
multilingual group. SOC_K2_K02 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Sociology as a science. Social structure. Socialisation. Class inequalities. Gender
stratification. Changing societies: globalisation and post-modernity. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę, prezentacja attendance, active participation in class, oral presentation
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Gender Politics in Central and Eastern Europe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd2a38d7.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The countries of Central and Eastern Europe have experienced processes of profound economic, social and
political changes over the last thirty years. These transformations have also had a visible gender dimension,
often omitted in discussions and studies about the region. The proposed course aims to fill this gap by offering
students an opportunity to analyse the post-socialist transformations, Europeanisation and democratisation in the
region from a gender perspective. In the class, we will discuss among others the following issues:
(re)constructions of femininity and masculinity, (re)definitions of citizenship (also sexual and intimate
citizenship), the impact of the EU on gender equality policies in the region, and the situation of men and women
in the labour market and in politics.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
students knows and is able to use the main theories of
gender and understands such concepts as
intersectionality, gender discrimination, equality
policies.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

W2
student understands the processes of post-Socialist
transformation in Central and Eastern Europe and is
able to see their impact on construction of gender
identities and relations.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

W3
student knows how processes of democratization and
Europeanization have impacted gender equality
policies in Central and Eastern Europe.

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10

zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

W4 student knows the main research methods used in
gender studies.

SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07

zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student can critically evaluate how social processes
and culture shape construction of gender in Central
and Eastern Europe.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie pisemne,
projekt, raport,
prezentacja

U2
student can identify and explain gender discrimination
practices as well as be able to develop ani-
discriminatory practices.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie pisemne

U3 student has ability to hold a discussion, make public
presentation and write a paper in English.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

zaliczenie pisemne,
raport, prezentacja

U4 student is able to design and conduct a research in
area of gender studies.

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08 projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student is able to critically think and discuss gender
equality in Central and Eastern Europe.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie pisemne



Sylabusy 376 / 523

K2 student displays good teamwork skills and learns
responsibility for delivering his/her work on time.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt, raport,
prezentacja

K3 student is sensitive to gender discrimination and is
able to see in intersectional perspective.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt, raport,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do zajęć 50

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. (Re)constructions of femininity and masculinity in (post)Socialist social realities. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

2. (Re)definitions of sexual and intimate citizenship in Central and Eastern Europe. W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1, K2, K3

3. Impact of the EU on gender equality policies in the region of Central and Eastern
Europe.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

4. Situation of men and women in "new" Europe in the labour market and in politics
in comparison with "old" Europe.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5. Gender and illiberal transformations in Central and Eastern Europe W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, metoda projektów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt,
raport, prezentacja

1. Preparation of small research project in groups. 2.
Preparation of presentation based on results of research. 3.
Preparation of report based on results of research. 3.
Written exam based on the material discussed in the class.
4. Active participation in seminars.
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Liberalism and Its Critics: Historical and Contemporary Perspectives
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd2e2715.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - założenia klasycznych ideologii politycznych oraz ich
współczesnych wersji/kontynuacji SOC_K2_W09 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 - zastosować wiedzę teoretyczną do praktyki
społecznej SOC_K2_U02 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
- dyskusji na temat współczesnych systemów
politycznych w perspektywie wykorzystywanych
ideologii

SOC_K2_K06 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Filozofia polityczna a ideologia. Klasyczny liberalizm: koncepcja społeczeństwa,
państwa i rynku. Konserwatyzm jako alternatywa. Krytyka socjalistyczna i
komunistyczna. Liberalizm "opiekuńczy". W poszukiwaniu "trzeciej drogi". Krytyka
komunitariańska.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę, prezentacja - aktywne uczestnictwo w zajęciach - prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Język angielski, min. podstawowy kurs z socjologii lub politologii, lub filozofii



Sylabusy 380 / 523

Racism and nationalism in the contemporary world
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd318adb.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Students will acquire a critical, anthropological perspective on the general phenomena of "Othering,"
exclusivism, and xenophobia which are at the core of racism and nationalisms in the contemporary world.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1

In a globalizing, purportedly "post-racial" world, it
would seem that issues involving racism and
nationalism should be extinct. Yet this is not the case:
human beings are still categorized and judged on the
basis of biologically inherited characteristics. Students
will come to understand what this means in today's
civil democracies and what the implications are for
individual as well as collective human rights.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The course will begin with the basic terminology as it has been defined heretofore
(e.g., racism, nationalism, ethnocentrism, stereotype, prejudice, etc.) in various
languages, compared and analyzed against the backdrop of different historical
and sociopolitical contexts. Examined will be past cases of racism and
fundamentalist nationalisms to identify similar patterns; parallels will be drawn
between historical situations in which the rise of such phenomena can be
foreseen and predicted. Also explored will be how individual and collective
identities are shaped and become intertwined (e.g., intersectionality). Racism and
nationalism as political ideologies as well as political practice will be debated. The
academic perspectives represented will be the fields of social anthropology,
political anthropology, social psychology, and sociology.

K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
intermediate or higher level of English fluency (oral and written); basic social sciences knowledge and understanding;
mandatory attendance & participation
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Reading Anthropology Between the Lines
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd3460d0.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Students will learn anthropological analysis of everyday life and the found environment - learning the unwritten
rules of cultural practice, and interpreting the surrounding milieu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 384 / 523

W1

The focus of social anthropology is no longer limited to
fieldwork conducted in distant and remote areas of the
world. Since the 1970s and 1980s, especially
European scholars have been doing what is known as
"anthropology at home": applying the methodology of
social anthropology to study one's own culture as if it
was foreign, as if the researcher was an "outsider",
rather than an "insider" to his/her own society.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

In this course, students will (usually in group
discussions with the lecturer and/or classmates)
distinguish and discuss differences between cultures
(i.e., local, regional, national, or global) but, above all,
investigate aspects of their own "home" cultures as
well as of Kraków culture.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Students will learn anthropological analysis of
everyday life and the found environment - learning the
unwritten rules of cultural practice, and interpreting
the surrounding milieu.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań empirycznych 30

przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The focus of social anthropology is no longer limited to fieldwork conducted in
distant and remote areas of the world. Since the 1970s and 1980s, especially
European scholars have been doing what is known as "anthropology at home":
applying the methodology of social anthropology to study one's own culture as if
it was foreign, as if the researcher was an "outsider", rather than an "insider" to
his/her own society.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej 3 brief written assignments

Wymagania wstępne i dodatkowe
Intermediate English language fluency (oral comprehension, speaking, & writing); basic coursework in social sciences; class
attendance & participation mandatory
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Sociology and Psychology of Terrorism
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd373b4b.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of this course is to familiarize students with the sociological and psychological study of terrorism -
terrorism seen as one of the main social problems in contemporary society. More precisely, the purpose of the
course is to focus attention on the types of individuals and groups that are prone to terrorism. The emergence of
amorphous and largely unknown terrorist individuals and groups operating independently (freelancers) and the
new recruitment patterns of some groups, such as recruiting suicide commandos, female and child terrorists, and
scientists capable of developing weapons of mass destruction, provide a measure of urgency to increasing our
understanding of the psychological and sociological dynamics of terrorist groups and individuals.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

A general orientation on how terrorist organizations
emerge, operates, and is defeated by law
enforcement or social policies. Knowledge of concepts
like "terrorism”, "guerrilla”, “conventional war”, “civil
war”, “repression”. Knowledge of social phenomena,
mechanisms, processes related to the development of
terrorism. Investigating and understanding the
connections between terrorist groups and political
institutions. Knowledge of sociological and
psychological theories explaining terrorism as a social
phenomenon.

SOC_K2_W01 egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Ability to use theoretical concepts in order to
investigate empirically existing terrorist organizations.
Ability to find information about terrorist organizations
not necessarily included in academic literature. Ability
to formulate new strategies to contrast terrorism and
terrorists. Ability to transmit this information – in
written or oral form – to an audience. Identification of
the role of sociological theories in revealing the social
dimension of crime (e.g. Robert K. Merton’s
strain/anomie theory, based on “modes of adaptation”
such as: conformity, innovation, retreatism, ritualism,
and rebellion). Identification of the role of cultural
values and ethical norms in the generation or
disappearing of terrorist groups. Identification of the
role of law (and therefore of political-religious
ideology) in the generation or disappearing of terrorist
groups. Identification of material interests in social
actors only indirectly related to terrorist organizations
(such as political parties, religious churches, security
agencies, etc.).

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U05

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The student can use the knowledge acquired by
attending this course in different professions, such as
journalist specialised in police reports, criminologist
working as police adviser, social worker dealing with
children of criminals, academic teacher specialised in
criminology or related subjects, etc.

SOC_K2_K06 egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 40
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The course is set up in two main parts and it is mainly patterned on R. A.
Hudson’s research in the field. First, we examine the relevant
literature and assess the current knowledge of the subject. In particular, we
review the main types of terrorism (normative, extranormative, nationalist-
separatist, social revolutionary, right-wing, religious) and the main sociological
and psychological theories explaining the emergence of these social phenomena.
Secondly, we analyze psychological and sociological profiles of terrorist
individuals and selected groups to use as case studies in assessing trends,
motivations, likely behavior, and actions that might deter such behavior, and we
shall also reveal vulnerabilities that would aid in combating terrorist groups and
individuals. Psychological factors relating to terrorism are of particular interest to
sociologists, psychologists, political scientists, and government officials, who
would like to be able to predict and prevent the emergence of terrorist groups or
to thwart the realization of terrorist actions. Besides, this course focuses on
individual psychological and sociological characteristics of terrorists of different
generations as well as their groups in an effort to determine how the terrorist
profile may have changed in recent decades, or whether they share any common
sociological attributes. The assumption underlying much of the terrorist-profile
research in recent decades has been that most terrorists have some common
characteristics that can be determined through psychometric analysis of large
quantities of biographical data on terrorists. Although there appears to be no
single terrorist personality, members of a terrorist group(s) may share numerous
common sociological traits. Yet, this course is not about terrorism per se. Rather,
it is concerned with the perpetrators of terrorism. Prepared from a social sciences
perspective, it attempts to synthesize the results of psychological and sociological
findings of studies on terrorists published in recent decades and provide a general
assessment of what is presently known about the terrorist mind and mindset.
Because this study includes profiles of diverse groups from Western Europe, Asia,
the Middle East, and Latin America, care has been taken when making
crossnational, cross-cultural, and cross-ideological comparisons. Some of the
papers included in the bibliography examine such topics as the age, economic
and social background, education and occupation, gender, geographical origin,
marital status, motivation, recruitment, and religion or ideology of the members
of terrorist groups. It is hoped that an examination of the extensive body of
behaviorist literature on political and religious terrorism authored by
psychologists and sociologists as well as political scientists and other social
scientists will provide some answers to questions such as: Who are terrorists?
How do individuals become terrorists? Why do some individuals decide to break
with society and embark on a career in terrorism? Do political or religious
terrorists have anything in common in their sociopsychological development? How
are they recruited? Is there a terrorist mindset, or are terrorist groups too diverse
to have a single mindset or common psychological traits? Are there instead
different terrorist mindsets? Can a terrorist profile be developed that could
reliably help security personnel to identify potential terrorists, whether they be
would-be airplane hijackers, assassins, or suicide bombers? Do some terrorists
have a psychotic personality?

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
prezentacja

Students will be asked to attend the course regularly, to participate
actively, and to make 15 minutes presentation about one of the
topics of the course. At the end of the course, they will be asked to
pass a written exam. Those who fulfil these requirements will obtain
a sign for the attendance and a mark for the exam. By observing the
presentation in class and by analysing the written answers, the
teacher will check the following acquired abilities: 1) ability to use
theoretical concepts in order to investigate empirically existing
terrorist organizations; 2) ability to transmit this information – in
written or oral form – to an audience.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego
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Sociology of Sex Work
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd3a4abd.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of this course is in-depth analysis of the social phenomena of sex work. First of all, different theoretical
perspectives and contemporary academic debates on sex work and prostitution will be discussed. Students will
have a chance to examine alternative – if not, conflicting – sociological (and feminist) approaches to sex industry
and critically reflect upon their grounding and empirical validity. Secondly, focus will be placed on the complex
character of sex work and its social, cultural, economic and political dimensions. Thus, we will scrutinise not only
historically changing hegemonic and counterhegemonic representations of sexual commerce and sex workers,
different legal frameworks and policies governing prostitution in Europe and other regions (criminalisation-
legalisation-decriminalisation continuum) but also wide variety of practices, work settings and labour markets
constituting internal dynamic of sex industry. Eventually, we will shift to ‘sex work politics’ by exploring the
genealogy of sex worker movement and analysing many different identities and political engagements
underlying collective mobilisation among sex workers globally and in the European region.



Sylabusy 391 / 523

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student is aware of different theoretical perspectives
and contemporary academic debates on sex work and
prostitution

SOC_K2_W02 esej

W2
student is aware of the complex character of sex work
and its social, cultural, economic and political
dimensions

SOC_K2_W07 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student is capable of aplying different theoretical
perspectives to understand internal dynamic of sex
work markets

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student is able to clearly formulate their opinions and
participate in a group discussions

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Contextualising sex work W1, W2, U1, K1

2. Theorising sex work W1, W2, U1, K1

3. Regulating sex work W1, W2, U1, K1

4. Sex workers and sex markets W1, W2, U1, K1
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5. Multifaceted character of sexual labour W1, W2, U1, K1

6. Economic realities of sex work W1, W2, U1, K1

7. Sex work, migration and trafficking W1, W2, U1, K1

8. Buying sexual services W1, W2, U1, K1

9. Sex workers’ self-organisation W1, W2, U1, K1

10. Doing sex work research W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej
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Introduction to Case-Oriented Methodology: Qualitative Comparative
Analysis and Process Tracing

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd3dd3c5.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Students will learn how to design research with the use of set-theoretic methods (QCA, process tracing)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student knows the basics of qualitative comparative
analysis SOC_K2_W06 projekt
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W2 Student knows the basics of process tracing SOC_K2_W06 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student knows how to apply case-oriented
methodology in the context of a research project SOC_K2_U08 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is ready to use discuss research projects
involving case-oriented methodology SOC_K2_K01 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Introduction to case-oriented methodology W1, W2

2. Set theory W1, W2

3. Introduction to process tracing W1, W2

4. Introduction to qualitative comparative analysis W1, W2

5. Presentation of the research project U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt preparing a research design with the use of qualitative comparative
analysis or process tracing
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The Holocaust and Memory in Poland
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5fd4153f6.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The overall objective of the course is to critically discuss selected aspects of the social and cultural memory of
the Holocaust in Poland against the background of Holocaust history.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
selected aspects of the history of the annihilation of
Jews during World War II and memory of the Holocaust
in and outside Poland

SOC_K2_W05 esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 to discuss the selected aspects of Holocaust history
and memory in a multinational/cultural context

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U10 esej, prezentacja

U2 to write short essays in English on the selected
aspects of Holocaust history and memory SOC_K2_U09 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 to deepen and broaden their knowledge and
awareness of the relevance of the issues studied SOC_K2_K06 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The Holocaust, that is, the persecution and murder of European Jews by Nazi
Germany and its collaborators between 1933 and 1945, occurred largely in
Germany-occupied Poland. The majority of Holocaust victims were the Jews of
Poland. The country lost nearly all its Jewish population. The Jewish Holocaust took
place amidst ethnic Poles, who were also persecuted by Germans, and many were
killed. The attitudes of Poles to Jews during the Holocaust varied, ranging from
rescue to complicity. This course will study the selected aspects of Holocaust
memory in Poland—physical sites, memorials, museums, commemorations,
debates, popular culture, and collective memory—against the background of
Holocaust history. The study will concern the present state of Holocaust memory
and its transformations since after World War II. The course will also analyze the
relationship between Holocaust memory in Poland and transnational,
cosmopolitan, universal and European Holocaust memory. The course will draw
upon the historiography of the Holocaust, the theories and methods of cultural
and social memory studies, the social theory of cosmopolitanism, and the theories
of Europeanization.

W1, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja

MA students In order to complete both parts of the course--the seminar
and the field classes--the following is required: (a) attendance and
participation at discussions, (b) an in-class presentation, and (c) a mini-
essay on a topic of the seminar class and a mini-essay essay on a topic of
the field class or one larger essay on a topic of the course submitted by
the end of the examination period. The topics of the presentations and
essays will be agreed between the students and the course instructors.
The length of a presentation: 5–10 minutes. The size of a mini-essay:
1,500–2,500 words. The size of a larger essay: 2,500–3,500 words. BA
students In order to complete both parts of the course--the seminar and
the field classes--the following is required: (a) attendance and
participation at discussions, (b) an in-class presentation, and (c) a mini-
essay submitted by the end of the examination period. The topics of the
presentations and mini-essays will be agreed between the students and
the course instructors. The length of a presentation: 5–10 minutes. The
size of a mini-essay: 1,500–2,500 words.

Wymagania wstępne i dodatkowe
This course is for both, MA and BA students.
The course presupposes the basic knowledge of the history of the Holocaust in the context of World War II, and of Poland in
the 20th century. Students who do not have this knowledge are welcome to the course but are advised to consult available
literature.
Students are expected to attend classes. Those missing any class will have to make them up by writing reviews of literature
(seminar classes) or objects of cultural memory (fieldwork classes). In case of fieldwork classes, students who will miss them
will additionally have to make them up by doing the work assigned on their own and writing and submitting short reports.
The size of a review (seminar classes) / review and report (fieldwork classes) is between 1,000 and 1,500 words (all
included). Missing more than a half of the classes will result in the failure of the course.
 
Students will agree the topics of their mini-essays with the course instructor by the end of the course. The topics must be
related to the topics and issues discussed during the classes or study trips. The essay must contain: (a) a title, (b) the body
text with in-text references following the Chicago style guide (see the file on Pegaz) or another system, and (c) a list of
references (see ibidem). The references must include literature assigned to the topic in the syllabus and other items. 
 
The deadline for the submission of the exam essays: 
- the last day of the main examination period for the 1st term mark; 
- the last day of the re-sit examination period for the 2nd term mark. 
As the course will end around the middle of the semester, students are encouraged to submit their essays earlier, preferably
by 30 April. 
All submissions electronically: a MS Word file sent by email to the course instructor.
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The Anthropology of Eastern Europe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.220.1559297499.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, zajęcia terenowe: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 There are no formal prerequisites. The course is available for the Erasmus students and other exchange students,
as well as for the Jagiellonian University students.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Students know and understand specific trajectories of
economic and political transformation in Eastern
Europe after the fall of Communism. S/he receives
basic historical knowledge regarding Eastern Europe.
S/he learns how anthropologists analyze specific
processes producing new inequalities and exclusions
resulting from neo-capitalist transformation. Students
know and understand the mechanism of nation-
building process, majority-minority relations, and
conflicts. S/he knows how new post-communist bio-
political regimes shape human life. Students get to
know relationships between religion and the politics of
identity in post-communist societies. They learn about
commemoration politics and the politics of history.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W06

raport, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Students are capable of conducting the region specific
analysis of phenomena like social exclusion and
deprivation, majority – minority relationship, social
memory and the politics of history, eastern European
state policies. They are capable of analyzing
community studies data and know its relevance to
theory and policy making.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09

raport, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Students are ready to participate in evidence based
debates pertaining to east European politics and
culture. Besides, in everyday communication they
may more easily avoid clichés and stereotypes
associated with this region. Students are ready to
participate in ethnographic fieldwork practice and
empathic interviewing.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

raport, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zajęcia terenowe 15

przygotowanie raportu 50

zbieranie informacji do zadanej pracy 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe



Sylabusy 400 / 523

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Idea of Eastern Europe – old and new agendas.
To begin with, we are going to interpret the ways the boundary between Eastern
and Western Europe has been conceived in intellectual and popular discourses.
We will critically examine the idea of Eastern Europe and reveal its
political/cognitive functions. We will delineate the shift in the anthropological
research agendas on East European histories and the present.

W1, U1, K1

2.

. Post-socialism: anthropological counter – narratives of the post-socialist
transformations
Macro-structural theories are prevalent in studies of post-socialist transformation.
Some models of transformation draw uncritically from the outdated theories of
progress and modernization. On their part anthropologists have rather avoided
the frames of modernization theory and have been engaged in analyzing
grassroots realities of transformation
Fragments of the film “Good Bye Lenin” by Wolfgang Becker

W1, U1, K1

3.

Dealing with marginalization, accommodating stigmatizations
The transition from communism to capitalism has engraved social inequalities in
the countries of Eastern Europe. New economic exclusions have provoked a range
of emotional attitudes among the marginalized people. Unemployment, poverty,
bleak prospects for a better life triggered an anger, frustration, paranoid distrust,
and at times malaise and surrender. Drawing on the anthropological studies of the
exclusion and the excluded communities, we will show how people accommodate
their exclusion, comply to and transcend the condition of stigmatization.

W1, U1, K1

4.

4. Nationalism and minorities
It is argued that nationalism in Eastern Europe differs considerably from its
Western counterpart. Recently the conceptual distinction between western and
eastern type of nationalist ideology, has been criticized. Very process of nation
building and propagation of the national ideologies seems instrumental to the
emergence of ethnic minorities. Since the Fall of Communist regimes the process
of the national revival has been accompanied by the new demands on the part of
minority groups. Old ethnic minorities have voiced concern over their hitherto
marginalization. New ethnic movements have started to mobilize and organize
people in search of wider recognition and the expected economic/political
entitlements.

W1, U1, K1

5.

Bio-politics and bio-morality
According to Michel Foucault, the emergence of the so called bio-politics – the
political regime and technologies concerned with the management of populations
and individuals living within the state territories – is the actual the threshold of
modern political power structure in west. The domain of bio-political is wide,
complex and changing. It encompasses new biomedical technologies, the
managements of population and environment, voluntary and obligatory
interventions in human and non human biology. As bio-policies penetrate deeply
into the everyday practices of citizens they provoke enormous controversies.
Eastern Europe is an interesting arena for the examination of neoliberal bio-
politics and bio-policies.

W1, U1, K1

6.

The institutionalization of capitalism has produced new divisions and exclusions in
the countries of Eastern Europe. People who have experienced marginalization
represent sometimes their condition in terms of the conspiracy theory.
Developing emotional distrust on power elite, they believe that certain well
organized but hidden and malicious agents are responsible for the deterioration of
their life conditions. Political movements and organizations have skillfully used
those beliefs to win popular support. The cornerstone of their ideologies is the
conviction that there are immoral groups within society responsible for all the
vagaries of the post-communist condition: the enemies who must be identified,
stigmatized and expelled from public life.

W1, U1, K1
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7.

Modern nation states and nationalist ideologies produce specific mechanisms of
social inclusion and exclusion. State apparatus draws lines and divisions between
“members of national community” and all sorts of “outsiders”. The wars in the
former Yugoslavia have shown that periods of social tensions and rifts between
ethnic groups lead to terror and bestiality across the lines of social and spatial
boundaries produced by state apparatus.

W1, U1, K1

8.

The collapse of communist ideology opened up new possibilities for the religious
representations, discourses, and practices which were repressed under socialist
regimes. In many post-communist countries ethno-religious political ideologies
have replaced the worn out shackles of communist orthodoxy as the new
hegemonic visions of collective destiny.

W1, U1, K1

9.

Practicing inequality. Gender hierarchies in the present
Gender hierarchies have been variously practiced and reproduced in different
areas of Eastern Europe. Mass rapes during the wars in the former Yugoslavia are
hardly comparable to an unemployment and role change experienced by working
class women in Poland. Yet gender hierarchies still loom large in many
communities in Eastern Europe. Furthermore, studies of gender, family, and
kinship ties in Eastern Europe reveal the relatedness of symbols of gender and kin
to the dominant ideologies of nationalism and identity politics.

W1, U1, K1

10.

Global integration processes (in the form of EU enlargement and the investments
by multinational corporations) has brought to Eastern Europe new regimes of
control over labor and body. Globalization has simultaneously opened up new
avenues for people looking for a better life as transnational migrants. To what
extent have the forces of global integration changed the ways of conduct and the
frames of social imaginations at the grassroots levels of social life?

W1, U1, K1

11.

Memories of the past have become a subject of a fierce contest between the
political forces in post communist societies. Such questions as what is worth
commemorating, what is legitimate and what is illegitimate interpretation of
events from the past have remained a highly political issue. Public discussion
regarding the political crimes of the communist regime and other political actors
and highlights the ways memory and historical narratives are used to justify
conflicting political claims.

W1, U1, K1

12.

Field trips:
Our aim is also to introduce students to the practice and craft of Social
Anthropology. Not only will we discuss the ethical prerequisites of anthropology,
but also we will explore the objectives and rules of thumb of doing anthropology
in practice. We will organize two-day field-trip and do some ‘exercises’ in
participant observation practice. Students are expected to do participant
observation themselves and write up the experience in the form of ethnographic
report.
The course consists of twenty hours of seminars and ten hours of field practices
which will focus on the anthropological craft of doing research by means of
ethnographic method. Students are supposed to write a paper of max. 3000
words in which they will discuss chosen topic from the anthropological
perspective.
Seminars, lectures, films, music samples, multi-media presentations, field
practices in ethnographic method.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, udział w
badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

zajęcia terenowe raport Students are supposed to write a paper of max. 3000 words in which they
will discuss chosen topic from the anthropological perspective.

Wymagania wstępne i dodatkowe
There are no formal prerequisites. The course is available for the Erasmus students and other exchange students, as well as
for the Jagiellonian University students.
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Introduction to Historical Sociology
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.1584715857.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The purpose of the course is to broaden students' knowledge in the special sociological discipliene of historical
sociology which covers sociology's preoccupation with past occurencies and and analyzing social processes in
history with use of social theory.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Students know the place of historical sociology
between history and the social sciences. SOC_K2_W01 zaliczenie ustne, esej
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W2 Students understand the role of social classes, strata
and states in the past and in present. SOC_K2_W02 zaliczenie ustne, esej

W3
Students understand the processes of gradual and
revolutionary social change, their impact on
institutions and individuals.

SOC_K2_W08 zaliczenie ustne, esej

W4
Students know major theoretical and methodological
approaches, and how they influence the way of
understanding the processes of social development.

SOC_K2_W09 zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Students are able to explain historical processes with
use of sociological concepts. SOC_K2_U01 zaliczenie ustne, esej

U2
Students take advantage of basic theoretical
categories of the social sciences in discussing
historical processes.

SOC_K2_U03 zaliczenie ustne, esej

U3 Students prepare statements in speech and writing in
English on relevant topics for historical sociology.

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie ustne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Students are competent in gathering information from
various sources in sociology and history and can
formulate relevant statements on social processes.

SOC_K2_K01 zaliczenie ustne, esej

K2
Students confront the points of view present in the
subject literature with their own opinions and discuss
them in class critically.

SOC_K2_K02 zaliczenie ustne, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 35

przygotowanie eseju 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Introductory remarks: on convergence and divergence of history and sociology. W1
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2.
What is historical sociology? / Philip Abrams, Historical Sociology, Cornell UP,
Ithaca 1989, Chapter One, pp. 1--31; Theda Skocpol, Sociology's Historical
Imagination, in: Th. Skocpol (ed.) Vision and Method in Historical Sociology,
Cambridge UP, Cambridge -- New York 1984, pp. 1 -- 21.

W1, W4, U1

3.
Marx & Engels vs Max Weber: major points of view on societal processes in
historical sociology (1) / Friedrich Engels, The Peasant War in Germany, 2016
[1850]; Max Weber, The City, 1958 [1921].

W2, W4, U1

4.
Marx & Engels vs Max Weber: major points of view on societal processes in
historical sociology (2) / Martin E. Spencer, History and Sociology: An Analysis of
Weber's The City, Sociology 11, 507, 1977, pp. 507 -- 514.

W1, W2, W4, U2

5. Modern democracy and modern dictatorship in social-historical perspective /
Barrington Moore, Jr., The Social Origins of Democracy and Dictatorship, 1967. W2, W3, U1

6. Social revolutions as major topic in historical sociology / Theda Skocpol, States
and Social Revolutions, 1979. W3, W4, U1

7. Absolutism as a European social and political experience / Norbert Elias, The Court
Society, 1969 [1933]; Perry Anderson, The Lineages of the Absolutist State, 1974. W3, U1, U2, K2

8. The modern world-system and world-economy / Immanuel Wallerstein, The
Modern World-System, Vol. 1, 1974. W4, U1, U2, K1, K2

9. Internal colonialism and its present-day consequences / Michael Hechter, Internal
Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1975. W4, U1, U2, K1

10.

Sequences of historical occurrences and path dependence / Jack A. Goldstone,
The Problem of the Early Modern World, Journal of the Economic and Social
History of the Orient, Vol. 41, No. 3 (1998), pp. 249 -- 284; James Mahoney, Path
Dependence in Historical Sociology, 2000, Theory and Society 29, 2000, pp. 507 --
548.

W3, W4, U1, U2, K1, K2

11.
Social mobilisation, counter-revolution and macroanalysis / Charles Tilly, The
Vendée: A Sociological Analysis of the Counter-revolution of 1793, 1964; Charles
Tilly, As Sociology Meets History, 1981; Charles Tilly, Big Structures, Large
Processes, Huge Comparisons, 1984.

W3, U1, U2, K1, K2

12.
On the inference from historical facts / Rebecca Jean Emigh, The mystery of the
missing middle-tenants: The negative case of fixed-term leasing and agricultural
investment in fifteenth-century Tuscany, Theory and Society, 27, 3, 1998, 351 --
375.

W2, W3, U1, U2, K1

13.

Major debates in historical sociology: withdrawal, renaissance, waves, and other
problems / Nobert Elias, The Retreat of Sociologists into the Present, Theory,
Culture & Society, Vol. 4, 1987, 223 -- 247; Piotr Sztompka, The Renaissance of
Historical Orientation in Sociology, International Sociology, 1986, 3(1), pp. 321 --
337; International Journal of Comparative Sociology, October 47(5), 2006:
Symposium on Remaking Modernity: Politics, History, and Sociology.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

14. Guest lecture / lecture on a specified topic W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

15. Discussion of class papers / essays W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, esej participating in class discussions, submitting a review essay of a chosen
historical sociology book.

Wymagania wstępne i dodatkowe
none
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Arts, Culture and Urban Development
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2A0.5cdd5faed1355.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 główne kierunki w kulturowych studiach miejskich

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja
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W2 główne koncepcje i kierunki miejskich polityk
kulturalnych

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W3 koncepcje klasy kreatywnej, neobohemy i miast
kreatywnych

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W4 koncepcje placemaking oraz sposoby wykorzystywania
sztuki w rozwoju miasta

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W5 koncepcję scen miejskich i ich wpływu na rozwój
miasta

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W6 ekonomiczne, społeczne i polityczne efekty miejskich
interwencji artystycznych i planowania kulturowego

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wskazać szanse i zagrożenia wykorzystania kultury
i sztuki w programach rozwoju miasta, w tym ocenić
potencjał rozwojowy projektów kulturalnych i wskazać
zagrożenia, krytycznie ocenić wykorzystanie kultury
i sztuki w przestrzeni miasta

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

raport

U2 przygotować projekt placemaking

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

raport

U3 prowadzić obserwację terenową SOC_K2_U08 raport

U4 prezentować własne stanowisko i argumentować
na jego rzecz

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

U5 przygotować krytyczne opracowanie czytanego tekstu
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnie obserwować i krytycznie oceniać
wykorzystanie sztuki i kultury w mieście

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

K2 pracy zespołowej SOC_K2_K02 raport, prezentacja

K3 dyskusji grupowej i merytorycznej obrony własnego
stanowiska SOC_K2_K02 raport, prezentacja
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K4
angażowania się w projekty kulturalne dla miasta
i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym
miasta

SOC_K2_K05 zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie eseju 15

przygotowanie referatu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Przygotowanie prac pisemnych 15

badania terenowe 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Arts and culture in urban planning W2, U1, U4, U5, K1, K2,
K3, K4

2. Neobohemia, creative class & creative cities: pros and cons W1, W2, W3, W6, U1, U2,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

3. Starchitecture, festivalization and touristification (and Airbnb) W1, W2, U1, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

4. Creative place-making & artists in urban development
Place-making workshop

W4, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

5. Theory of scenes, economic and socio-political impact of scenes (ambiguities of
urban scenes)

W1, W2, W5, W6, U1, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

6. Working with neighbourhoods: urban regeneration projects W4, W6, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

7. Fieldwork in Krakow and Katowice W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, raport, esej,
prezentacja

aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji i
zadań pisemnych, prowadzenie dziennika
obserwacyjnego oraz złożenie eseju końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Criminalisation – An Intersectional Perspective
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOC00S.2A0.603e247c12de1.21

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0000Programy i kwalifikacje ogólne nieokreślone dalej

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Understanding an enhanced turn to criminalisation in the European region and globally. Exploring different
theoretical perspectives and academic debates on criminalisation, and broader mechanisms of juridification, in
democratic societies

C2
An in-depth, intersectional analysis of the contemporary processes of criminalisation, roots, contexts, historical
manifestations and impact of increased reliance on criminal law in managing society and citizenship-state
relations.

C3
Understanding how with what consequences criminal laws are being used in the field of migration, sexuality and
reproduction, drug use, labour, health, and poverty. Furthermore, entanglements of criminalisation with gender,
class, race, sexuality, citizen and health status will be discussed.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W07

egzamin ustny, esej

W2 SOC_K2_W01,
SOC_K2_W03 egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03 egzamin ustny, esej

U2
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09

egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06 egzamin ustny

K2 SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06 egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie eseju 40

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. W1, U1, U2, K1, K2
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2. W1, U1, U2, K1, K2

3. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. W1, W2, U1, U2, K1, K2

7. W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. W1, W2, U1, U2, K1, K2

10. W1, W2, U1, U2, K1, K2

11. W1, W2, U1, U2, K1, K2

12. W1, W2, U1, U2, K1, K2

13. W1, W2, U1, U2, K1, K2

14. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów,
Metoda sytuacyjna, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny, esej

Students will be graded on their work on: •Attendance and active
participation in classes (20% of the grade); •Essay on a chosen topic
(case study of criminalisation in a selected field) (40% of the grade).
Editorial requirements 12 Times New Roman, 1,5 space, 2,5 margins; 8
pages plus bibliography (please do not quote Wikipedia as an academic
source) Language: please use British or American English consistently in
your essay. For references, please use APA style, 7th edition (please
follow the guidelines:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples)
•Oral exam, during which we will discuss your paper based on feedback
provided by dr Dziuban or/and dr Struzik prior to the exam (40% of the
grade)
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Teoria gier jako narzędzie analizy socjologicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2A0.5cdd5fcdbf1e8.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Jak ujął to Ken Binmore: „Gra toczy się, ilekroć ludzie mają cokolwiek do czynienia ze sobą”. Teoria gier jest
zatem próbą ścisłego opisu wzajemnych oddziaływań ludzi na siebie oraz ustalenia racjonalnego sposobu
postępowania w sytuacjach społecznej współzależności. Celem kursu jest przegląd zagadnień poruszanych
w ramach teorii gier z perspektywy ich zastosowań do opisu i wyjaśniania fundamentalnych zjawisk społecznych,
takich jak współpraca i konflikt, wzajemność, zaufanie, reputacja, altruizm, bezpieczeństwo, koordynacja działań.
Jako uzupełnienie analizy teoretycznej omówione zostaną także wyniki eksperymentów z udziałem ludzi oraz
symulacji komputerowych (turniej Axelroda). W ramach zajęć uczestnicy będą mieli sposobność samodzielnego
rozegrania niektórych omawianych gier. Nieunikniona doza matematyki i logiki podawana będzie w porcjach nie
wywołujących niestrawności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe koncepcje teorii gier, takie jak strategie
czyste i mieszane, dominacja, równowaga Nasha,
Pareto-optymalność

SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować podstawowe koncepcje teorii gier do opisu
realnych sytuacji społecznych SOC_K2_U03 egzamin pisemny,

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy w grupie SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

egzamin pisemny,
prezentacja

K2 uwzględniania w definiowaniu sytuacji interesów
i preferencji innych osób

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04

egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie

• relacje preferencji i indyferencji

• decyzje w warunkach pewności, niepewności i ryzyka

• zakład Pascala

• paradoks Newcombe’a

• kryterium oczekiwanej wartości decyzji

• kryterium oczekiwanej użyteczności decyzji

• paradoks petersburski

W1, U1, K1, K2

2.

Teoria użyteczności von Neumanna i Morgensterna

• aksjomaty teorii użyteczności von Neumanna-Morgensterna

• racjonalność wyboru (zgodność z aksjomatami von Neumanna-Morgensterna)

• wyznaczanie użyteczności na podstawie wyboru między loteriami

• wyniki „materialne” a użyteczność wyników

W1, U1, K1, K2

3.

Gry o sumie zerowej

• definicja gry

• gra ściśle koordynacyjna, ściśle antagonistyczna i o motywach mieszanych

• gra o sumie zerowej (gra macierzowa)

• najlepsza odpowiedź

• strategia dominująca, strategia zdominowana

• dominacja iterowana

• założenie wspólnej wiedzy

• strategia minimaksowa i maksyminowa

• punkt siodłowy, równowaga Nasha

• strategie czyste i strategie mieszane

• wyznaczanie równowagi w strategiach mieszanych w grach o sumie zerowej

• wartość gry

• rozwiązanie graficzne gier o sumie zerowej 2xn

W1, U1, K1, K2
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4.

Gry o sumie niezerowej

• gry o sumie niezerowej (gry dwumacierzowe)

• klasyczne gry 2x2: dylemat więźnia, polowanie na jelenia, gra w cykora, wojna
płci

• optymalność w sensie Pareto

• wyznaczanie równowagi w strategiach mieszanych w grach o sumie niezerowej

W1, U1, K1, K2

5.

Gry sekwencyjne

• postać normalna i ekstensywna (drzewo gry)

• indukcja wsteczna

• równowaga doskonała

W1, U1, K1, K2

6.

Powtarzany dylemat więźnia

• gry powtarzane: strategie i wypłaty uwzględniające przyszłość

• strategie w powtarzanym dylemacie więźnia: wet za wet, wet za 2 wety,
Pawłow, all-C, all-D, grim trigger

• turniej Axelroda

W1, U1, K1, K2

7.

Ewolucyjna teoria gier

• strategie stabilne ewolucyjnie

• strategie i równowagi w grze „jastrzębie kontra gołębie”

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, grywalizacja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, prezentacja zdanie egzaminu, wykonanie zadań zaliczeniowych
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Komunikowanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cb42588472ea.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z tematyką komunikowanie międzykulturowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/ka zna i rozumie czym jest komunikowanie
międzykulturowe, międzynarodowe. Rozumie pojęcie
komunikacja i kultura.

SOC_K2_W01 zaliczenie ustne, projekt
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W2 student/ka zna i rozumie teorie podejmujące temat
komunikowania międzykulturowego.

SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04 zaliczenie ustne, projekt

W3 student/ka wie i rozumie czym jest dyplomacja i jaką
rolę odgrywa.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02 zaliczenie ustne, projekt

W4 student/ka wie i rozumie jaką rolę odgrywają media
w komunikowaniu międzykulturowym

SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04 zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student/ka potrafi zbierać i analizować dane opisujące
różne wymiary kultur

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03 zaliczenie ustne, projekt

U2 student/ka potrafi analizować zmiany, jakie zachodzą
w obszarze komunikowania w kontekście globalizacji SOC_K2_U08 zaliczenie ustne, projekt

U3 student/ka potrafi projektować procesy komunikacyjne
w środowisku międzykulturowym SOC_K2_U06 zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/ka jest gotów/gotowa do stałego rozwijania
swoich kompetencji kulturowych i komunikacyjnych
i samodzielnego poszerzania swojej wiedzy

SOC_K2_K01 zaliczenie ustne, projekt

K2
student/ka jest gotów/gotowa do podejmowania pracy
w zespole międzynarodowym. Cechuje ją wrażliwość
na odmienności kulturowe i gotowość
do nawiązywania dialogu.

SOC_K2_K02 zaliczenie ustne, projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Komunikowanie międzykulturowe W1, U1, K1

2. Teoetyczne partspektywa komunikowania międzykulturowego (teorie Hofstetego,
Triandisa, Halla, Gudykunsta, Ting-Toomy) W1, U1, U2, K1

3. Komunikowanie werbalne i niewerbalne w kontekście międzykulturowym W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

4. komunikowanie międzykulturowe w obrębie rodziny, edukacji, grupy zawodowej W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie ustne, projekt obecność na zajęciach, rozwiązywania zadań, udział w dyskusji na
zajęciach, czytanie zadanych lektur

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs dedykowany jest studentom specjalizacji komunikowanie społeczne, ale zaproszenie kieruje do wszystkich studentów
zainteresowanych tematyką
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Dostęp do informacji oraz ich ochrona w badaniach społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.220.603e0f0aea19b.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0000Programy i kwalifikacje ogólne nieokreślone dalej

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 10

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wykształcenie u studentów prawidłowego rozumienia i stosowania wybranych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego w badaniach naukowych

C2 Wykształcenie umiejętności zlokalizowania katalogu potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa informacji, oraz
projektowania systemu zabezpieczeń

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 422 / 523

W1

znajomość przepisów prawa powszechnie
obowiązującego regulujących problematykę dostępu
do informacji publicznej i ochrony danych osobowych
oraz podstawowych rekomendacje soft law w zakresie
zapewnienia cyberbezpieczeństwa badań naukowych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

umiejętność zebrania na potrzeby badań naukowych
(w sposób zgodny z prawem) materiału badawczego
w postaci informacji publicznych oraz danych
osobowych, a następnie umiejetność ich
zabezpieczenia

SOC_K2_U05,
SOC_K2_U07 zaliczenie pisemne

U2
umiejętność zlokalizowania katalogu potencjalnych
zagrożeń bezpieczeństwa informacji, oraz
samodzielnego zaprojektowania systemu
zabezpieczeń

SOC_K2_U05,
SOC_K2_U07 zaliczenie pisemne

U3 umiejętność obsługi podstawowych systemów
informacji prawnej SOC_K2_U05 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiadanie świadomości o konieczności spełniania
w toku badań społeczenych standardów z zakresu
ochrony informacji, w tym ochrony danych osobowych
oraz konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy w tym
zakresie

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 10

analiza aktów normatywnych 2

analiza orzecznictwa 2

przygotowanie dokumentacji 2

rozwiązywanie zadań problemowych 3

analiza problemu 2

przygotowanie do ćwiczeń 3

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

 I. WPROWADZENIE

1.   Freedom of information (FOI) w prawie Polskim
a)     Zakres podmiotowy i przedmiotowy;
b)    Dostęp do informacji publicznej, w tym w celach badawczych;
c)     Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.

2.   Prawo ochrony danych osobowych:
a)     Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania RODO z uwzględnieniem
krajowej regulacji wdrożeniowej;
b)    Podstawowa terminologia dotycząca ochrony danych osobowych:
c)     Przesłanki legalizacyjne przetwarzania danych osobowych
d)    Zasady przetwarzania danych osobowych:
e)    Prawa osób, których dane są przetwarzane
f)      Obowiązki Administratora danych oraz podmiotów przetwarzających dane:
g)     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych
h)     Odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
3.   Ochrona informacji, w tym danych osobowych w cyberprzestrzeni;
4.   Nieuprawniony dostęp do informacji – drogi ochrony prawnej.
 
 
II. ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM BADAŃ
SOCJOLOGICZNYCH 1.   Pozyskiwanie materiału badawczego w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej:
a) ustalenie podmiotu posiadającego informacje;
b) legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o udzielnie legitymacji;
c) elementy formalne wniosku o udzielnie informacji publicznej;
d) przesłanki odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej;
e) drogi ochrony prawnej.
2.   Specyfika przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych, z uwzględnieniem zasad etyki
prowadzenia badań naukowych
3.   Ochrona danych osobowych w toku projektowania, realizacji oraz publikacji
badań socjologicznych:
a)    Ocena wstępna czy zbierane informacje pozwalają na ustalenie tożsamości
osoby fizycznej;
b)    Charakterystyka źródła pozyskiwania danych;
c)     Ocena konieczności uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
d)    Ocena konieczności uzyskania innych zgód np. na wykorzystanie wizerunku,
udział w badaniu czy zgody od innych podmiotów;
e)    Ocena charakteru współpracy z innymi podmiotami przy realizacji badań oraz
przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych pozyskanych w związku z
prowadzonym badaniem innym podmiotom;
f)     Indywidualne obowiązki osoby prowadzącej badania, np.:
—   zbieranie zgód na udział w badaniu oraz na przetwarzanie danych osobowych
w celach związanych z badaniem;
—   zabezpieczenie danych osobowych; 
—   anonimizja albo pseudoaniminizacja danych po zakończeniu badania.
g)    Rozdział odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzaniem danych
osobowych.
4.   Cyberbezpieczeństwo w prowadzeniu badań naukowych:
a)     Zagrożenia;
b)    Standardy zabezpieczeń; w tym tzw. urządzeń końcowych;
 
III. CZĘŚĆ WARSZTATOWA 1.   Projektowanie metod pozyskiwania danych,
dokumentów oraz systemów zabezpieczeń danych na potrzeby badania
ilościowego;
2.   Projektowanie metod pozyskiwania danych, projektowanie dokumentów oraz
systemów zabezpieczeń danych na potrzeby badania jakościowego.

W1, U1, U2, U3, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne uzyskanie 50% punktów na teście zaliczeniowym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Socjologiczne teorie Karola Marksa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2A0.5cdd5fbc5f2fb.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem seminarium jest krytyczna analiza wkładu Karola Marksa do teorii socjologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna i rozumie najważniejsze teorie Karola
Marksa o charakterze socjologicznym. SOC_K2_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
: a) przeprowadzić krytyczna analizę poglądów Karola
Marksa: b) dostrzec mocne i słabe strony jego teorii; c)
odróżnić doktrynę od naukowej teorii w poglądach
Marksa

SOC_K2_U01 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student gotów jest do samodzielnego poszerzania
wiedzy na temat inspiracji Marksowskich w  socjologii. SOC_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe cechy orientacji teoretyczno-metodologicznej Karola Marksa. Teoria
rozwoju społecznego. Teoria formacji przedkapitalistycznych. Kapitalizm -
podstawowe cechy ustroju. Teoria klas społecznych. Teoria wyzysku. Teoria
ruchów społecznych, a w tym - teoria rewolucji. Doktryna i program komunizmu.
Teoria alienacji. Jednostka i społeczeństwo. Ekonomiczno-socjologiczna teoria
własności. Dylematy prywatyzowania i uspołeczniania własności w poglądach
Marksa. Relacje pomiędzy teoretycznym i ideologicznym dorobkiem Marksa.
Olśnienia i pomyłki Karola Marksa.Co z dorobu Marksa przejęła współczesna teoria
socjologiczna?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, esej ocena aktywności na zajęciach, przedstawienie prezentacji lub
napisanie eseju
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa
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Mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia a media cyfrowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fbce9fde.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie się z socjologiczną perspektywą postrzegania zjawisk społecznych związanych
z upowszechnieniem się nowych technologii komunikacyjnych. W trakcie spotkań będziemy poszukiwać
odpowiedzi na pytanie o to, jak technologie internetowe wpływają na stosunki makrospołeczne i tym samym
na strukturę społeczną. Aby tego dokonać konieczne będzie zapoznanie się z cechami odróżniającymi
społeczeństwo masowe (ery przemysłowej) od społeczeństwa sieciowego (ery poprzemysłowej). Różnice te
przejawiają się miedzy innymi we wzorcach dotyczących nawiązywania i pootrzymywania relacji społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 430 / 523

W1

W oparciu o poznaną literaturę spróbujemy określić,
jakie są nowe typy spójności społecznej i czy
korzystanie z nowych technologii komunikacyjnych,
a w szczególności kompetencje, których to wymaga,
mogą tworzyć jakieś nowe formy podziałów
społecznych. Będziemy się też zastanawiać, czy aby
internet i telefonia mobilna nie zmieniają naszego
postrzeganie przestrzeni i czasu. W oparciu o różne
badania, jak i własne doświadczania przyjrzymy się
procesowi zacieranie się granic pomiędzy różnymi
sferami naszego życia (osobistą i zawodową, prywatną
i publiczną). Korzystając z różnych perspektyw, które
oferuje socjologia poszukamy odpowiedzi na pytanie
o to, czy internet, w szczególności media
społecznościowe, sprzyjają budowaniu solidarności
społecznej, czy może też wzmacniają postawy
indywidualistyczne i tym samym fragmentaryzują
życie społeczne.

SOC_K2_W01 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 15

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
W trakcie prowadzonych dyskusji zastanowimy się, czy internet jest faktycznie
„technologią wolności” pozwalającą na niwelowanie różnic w dostępie do wiedzy?
Aby to zrobić niezbędne jest poznanie problematyki cyfrowego podziału
(wykluczenia) oraz tego, jakie niesie ono konsekwencje.

W1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
pierwszeństwo mają studenci I studentki specjalizacji "Komunikowanie społeczne"
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Projektowanie strategii komunikacyjnych w reklamie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fdd890fd.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest nabycie umiejętności przełożenia wiedzy teoretycnzej i empirycznej o komunikacji na cele
strategiczne i operacyjne w procesie planwoania strategii reklamowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Studenci znają i rozumieją specyfikę komunikatu
reklamowego i mechanizmy jego działania

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W10 zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Studenci potrafią zastosować wiedzę o komunikacji
i społeczeństwie do zaplanowanai strategii reklamowej

SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Studenci sa gotowi do pracy zespołowej a także
samodzielnego określanai celów, wyszukiwania
informacji i weryfikowanai przyjmwoanych założeń

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

analiza badań i sprawozdań 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza kampanii reklamowych W1, U1, K1

2. Dyskutowanie założeń i okreslanie celów W1, U1, K1

3. Okreslanie narzędzie i kanałów komuniakcyjnych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Badania rynku mediów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fddb5ef9.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania i interpretacji
danych marketingowych pochodzących od działających na polskim rynku instytucji badawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Badania medialne to szereg procedur i działań
poznawczych, których celem jest oszacowanie
wielkości i struktury audytoriów poszczególnych
mediów – prasy, radia, telewizji, internetu. Wyniki
badań raportowane są w postaci wysoce
wystandaryzowanych wskaźników, dzięki którym
możliwe jest określanie i porównywanie efektywności
poszczególnych kanałów medialnych. Tak zbierane
dane pozwalają wszystkim podmiotom rynku
medialnego na precyzyjne definiowanie grup celowych
oraz wycenę kosztów dotarcia kierowanych do nich
przekazów reklamowych.

SOC_K2_W06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

przygotowanie projektu 35

przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Umiejętność oszacowania wielkości i struktury audytoriów poszczególnych
mediów – prasy, radia, telewizji,
internetu.

W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt
Student dokonuje symulacji mediaplanu. Korzystając z przyswojonej
wiedzy na temat pomiaru wielkości i struktury audytorium
uczestnik/uczestniczka przygotowuje projekt kampanii marketingowej
wybranego produktu/ usługi.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania i interpretacji danych
marketingowych pochodzących od działających na polskim rynku instytucji badawczych.
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Analiza sieci i portali społecznościowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fc955c16.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia skupione są na: praktyce związanej z wykorzystaniem danych pozyskanych z portali społecznościowych
takich jak: facebook, twitter, Flickr, Instagram. Celem kursu jest przekazanie wiedzy o: możliwościach
automatycznego pozyskiwania danych z portali społecznościowych i sposobach ich analizy. Wykorzystamy
nowoczesne narzędzia do wizualizacji zależności w sieciach społecznościowych, identyfikacji typowych
i nietypowych zachowań w sieciach. Przyjrzymy się jak zastosować uzyskane wyniki w praktyce (PR, marketing).
Każdy z uczestników kursu będzie miał za zadanie przygotowanie projektu zawierającego: analizę i wizualizację
danych pozyskanych z wybranego portalu społecznościowego. W interpretacji danych skupimy się
na praktycznym zastosowaniu wyników wykonanej analizy. Zajęcia prowadzone będą w pracowni komputerowej.
Kurs jest laboratorium, które poświęcone jest pracy na prawdziwych danych pochodzących z sieci
społecznościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi pozyskać dane z portali społecznościowych. SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03 projekt, prezentacja

U2 Potrafi interpretować dane z portali
społecznościowych.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03 projekt, prezentacja

U3 Potrafi analizować dane z portali społecznościowych. SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03 projekt, prezentacja

U4 Potrafi wizualizować dane i wyniki analiz. SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Swobodnego opowiadania o sposobach pozyskiwania,
interpretowania i analizy danych z portali
społecznościowych.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie raportu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do zajęć 20

rozwiązywanie zadań problemowych 10

pozyskanie danych 5

zapoznanie się z e-podręcznikiem 5

analiza i przygotowanie danych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przygotowanie 2-3 projektów i analiz, wykonanie ćwiczeń praktycznych opartych
na danych pozyskanych z takich portali jak: Twitter, Facebook, Instagram oraz:
przygotowanie 2 prezentacji dotyczącej zagadnień związanych z Analizą Sieci
Społecznościowych. (materiały dostarczane przez prowadzącego), aktywność na
zajęciach.

U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria projekt, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość metod i technik badawczych. Podstawy statystyki ogólnej.
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Finansjalizacja w dyskursie publicznym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fcd6a4df.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest udokumentowanie, że wszelka refleksja (i naukowa, i pozanaukowa) na temat
przemian w świecie światowych finansów ma "dyskursywny" charakter. Jest następstwem nie tylko
intelektualnego lub praktycznego kontaktu podmiotu poznającego z przedmiotem poznania, lecz również
następstwem uwikłania podmiotu poznającego w relacje z innymi ludźmi. Sądy na temat rzeczywistości
społecznej (a w tym - finansów) mogą odsłaniać wybrane jej aspekty, deformować ją lub przesłaniać.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

: a) najważniejsze teorie dyskursu; b) podstawowe
procesy, które składają się na finansjalizację, oraz
społeczny kontekst finansjalizacji; c) istotne trendy
dyskursu na temat finansjalizacji oraz dyskursu
na temat społecznych uwarunkowań i następstw
finansjalizacji.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

: a) posługiwać się metodą krytycznej analizy dyskursu
oraz interpretować dyskurs przy pomocy
najważniejszych teorii dyskursu; b) zidentyfikować
różne strategie dyskursu, strony i towarzystwa
dyskursu oraz przesłanki i efekty dyskursu na temat
finansjalizacji, posługując się różnorakimi "tekstami",
to jest między innymi tekstami naukowymi,
wystąpienia polityków, zapisami na blogach i stornach
internetowych, filmami dokumentalnymi i fabularnymi,
a także artykułami z prasy.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

: a) identyfikowania i obnażania różnych deformacji
poglądów na temat świata finansów oraz ich kontekstu
społecznego; b) wyboru, przedstawienia oraz obrony
własnego stanowiska na temat świata finansów przy
jednoczesnym zdawaniu sprawy ze społecznych
uwarunkowań swoich poglądów.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Dyskurs – podstawowe pojęcia, teorie i zagadnienia. Strony i strategie dyskursu.
Krytyczna analiza dyskursu. Filmy dokumentalne i fabularne w dyskursie na temat
światowych finansów. Wielcy kreatorzy opinii, nastrojów, manii oraz euforii: The
Wall Street Journal, Financial Times, The Economist. Firmy ratingowe jako strony
dyskursu. Finansowe towarzystwa dyskursu (np. Światowe Forum Gospodarcze,
“gadające głowy”, „główni ekonomiści”). Funkcje finansowe codziennej
„paplaniny” mediów. Ewolucja światowego systemu finansowego w dyskursie
medialnym. Światowy kryzys finansowy (w latach 2008-2009) oraz zamieszanie
finansowe w krajach strefy euro (w latach 2011-2013) –w dyskursie medialnym.
Dyskurs na temat społecznego kontekstu finansjalizacji. Komunikowanie się
banków centralnych z rynkami finansowymi. Rynki finansowe jako świat dyskursu.
Światowy system finansowy jako rzeczywistość konstruowana w drodze dyskursu.
Modne lub ważne tematy w dyskursie medialnym: pomoc dla „frankowiczów”;
500+; wejście Polski do strefy euro; bezwarunkowy dochód podstawowy;
prognozy i projekcje finansowe; systemy emerytalne; PKD; inflacja; keynesizm
kontra neoliberalizm; gospodarki krajowe a światowe finanse; patriotyzm
gospodarczy; inne bieżące tematy dyskursu. Przemilczane tematy dyskursu
publicznego w XXI wieku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę aktywny udział w dyskusjach oraz analizach tekstów, przedstawienie
prezentacji lub napisanie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Analiza dyskusji grupowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fddf1571.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć zapoznanie studentów z różnymi podejściami do analizy grup fokusowych oraz kształcenie
umiejętności analizy interakcji i dynamiki grupowej oraz analizy treści wywiadów grupowych. W trakcie kursu
studenci poznają techniki przygotowania materiału do analizy, sposoby łączenia danych FGI z danymi spoza
wywiadów (tzw. dane kontekstowe), procedury zapisu (transkrypcji) i kodowania danych z wywiadów grupowych.
Podstawą zajęć jest nabycie umiejętności wykorzystywania analizy sieciowej oraz ilościowej i jakościowej analizy
treści (w tym analizy tematycznej) do analizy interakcji i zapisu wywiadu grupowego. Zajęcia są prowadzone
z wykorzystaniem narzędzi i programów do wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych. Kurs
stanowi dopełnienie zajęć Fokusownia bez tajemnic [Moderator dyskusji grupowych].

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 445 / 523

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie wybrane strategie
metodologiczne w analizie wywiadów grupowych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wybrać i zastosować wybrane strategie
metodologiczne do analizy wywiadów grupowych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do analizy interakcji i dynamiki
grupy fokusowej, współpracuje z innymi i komunikuje
rozwiązania

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 15

analiza i przygotowanie danych 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Metody i techniki analizy grup fokusowych W1, U1, K1

2. Analiza interakcji i dynamiki grupowej W1, U1, K1

3. Analiza konwersacyjna w grupie fokusowej W1, U1, K1

4. Analiza tematyczna i modelowanie treści dyskusji W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Badania jakościowe w praktyce (Od analizy wielowymiarowej do modeli
koncepcyjnych)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fc61c219.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30, laboratoria: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne i kształcenie zaawansowanych umiejętności jakościowej analizy
danych z wykorzystaniem narzędzi CAQDAS i lingwistyki komputerowej oraz rozwijania teorii (modeli) w socjologii
jakościowej. W trakcie zajęć szczególny nacisk jest położony na doskonalenie praktycznych umiejętności
wielowymiarowej komputerowej analizy danych jakościowych tj. pisanie komentarzy/not badawczych,
metodologicznych, analitycznych i teoretycznych, stawianie i sposoby weryfikacji hipotez roboczych, tworzenie
konceptów teoretycznych, analiza relacji między kodami, kategoriami i konceptami, konstruowanie map
pojęciowych, tworzenie macierzy i zestawień tabelarycznych, tworzenie typologii, wykorzystanie metod
skalowania wielowymiarowego (analizy skupień, analizy korespondencji czy analizy czynnikowej), procedur
przetwarzania języka naturalnego oraz metod i technik text mining w procesie wnioskowania i teoretyzowania
w badaniach jakościowych. Kurs doskonali warsztat metodologiczny i analityczny, uczy niezbędnej w socjologii
jakościowej pracy zespołowej, kształtuje sposób myślenia, wnioskowania i interpretacji w socjologii jakościowej
oraz przygotowuje studentów do dalszej, samodzielnej pracy. Do analizy danych jakościowych wykorzystane
zostanie dostępne w Instytucie Socjologii oprogramowanie CAQDAS: MAXQDA, QDAMiner, WordStat.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie najnowsze podejścia i trendy
w analizie danych w socjologii jakościowej

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06

egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przeprowadzać złożone analizy zjawisk
i procesów społecznych z zastosowaniem
wspomaganej komputerowo analizy danych
jakościowych (CAQDAS)

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi współpracować z innymi osobami,
efektywnie zarządzać swoją pracą, czasem i zadaniami
analitycznymi

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

laboratoria 15

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30
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analiza i przygotowanie danych 30

konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza a pisanie komentarzy/not badawczych, metodologicznych, analitycznych i
teoretycznych W1, U1, K1

2. Analiza relacji między kodami, kategoriami i konceptami W1, U1, K1

3. Tworzenie ścieżek, diagramów, macierzy i zestawień tabelarycznych W1, U1, K1

4. Analizy wielowymiarowe i modelowanie danych jakościowych W1, U1, K1

5. Text Mining i przetwarzanie języka naturalnego w analizie danych jakościowych W1, U1, K1

6. Modele rozumowania i wnioskowania, a teoretyzowanie w badaniach jakościowych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, egzamin

laboratoria projekt, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Badania jakościowe w praktyce (Od danych terenowych do eksploracyjnej analizy jakościowej) lub zgoda
prowadzącego
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Krytyczna analiza dyskursu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fde66c36.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatów jest wprowadzenie studentów w problematykę analizy dyskursu w ujęciu krytycznym.
Podejście to doskonale nadaje się do identyfikacji różnorodnych procesów komunikacyjnych zachodzących
we współczesnym społeczeństwie, w tym do zgłębiania mechanizmów władzy i wiedzy w dyskursie, a także
problematyki wykluczenia, dyskryminacji i nierówności wbudowanych w język. W pierwszej kolejności podczas
zajęć poruszone zostaną teoretyczno-metodologiczne zagadnienia związane z KAD (teoretyczne źródła KAD,
interdyscyplinarność KAD, szkoły w ramach KAD, siatka pojęciowa KAD, wiedza i władza w KAD, cele i dyrektywy
metodologiczne KAD). Studenci zapoznają się nie tylko z bogatą podbudową teoretyczną krytycznej analizy
dyskursu oraz kluczowymi postulatami metodologicznymi, lecz także uwrażliwieni zostaną na kwestię misji KAD
w identyfikowaniu przemocy wbudowanej w język, w tym ukazywania nierówności na tle płciowym, rasowym,
wiekowym, etnicznym, czy też ekonomicznym w dyskursie medialnym. Istotnym zagadnieniem będzie też
problematyka wykluczenia cyfrowego. Studenci poznawać będą wybrane przykłady analiz sporządzonych w 
oparciu o założenia KAD. Przykłady te odnosić się będą do case-studies dostępnych zarówno w polskiej jak
i światowej literaturze przedmiotu, w szczególności zaś do badań kluczowych przedstawicieli KAD, takich jak
Norman Fairclough, Ruth Wodak czy Teun van Dijk. Równolegle studenci będą samodzielnie projektować
i realizować badania w wybranych obszarach problematycznych. Tym samym zyskają umiejętność posługiwania
się narzędziami badawczymi wypracowanymi na gruncie KAD, oraz nabędą zdolność rozwiązywania konkretnych
problemów wypływających z nierówności, dyskryminacji i przemocy w przestrzeni medialnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada wiedzę z zakresu najważniejszych
podejść teoretycznych i badawczych w obszarze
krytycznej analizy dyskursu. Zna najważniejsze
kategorie analityczne z zakresu krytycznych studiów
nad dyskursem, jak również poprawnie posługuje się
siatką pojęciową KAD. Wie, jak skutecznie dobrać
metody badawcze w celu rozwiązania problemów
badawczych, a także potrafi zaplanować i zrealizować
jakościowe badanie empiryczne w celu rozpoznania
problemu i postawienia diagnozy społecznej.

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy
przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk
społecznych oraz potrafi formułować własne opinie
i dobierać krytycznie dane i metody analiz. Posiada
umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych w oparciu o wiedzę teoretyczną
i narzędzia badawcze z zakresu krytycznej analizy
dyskursu.

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracować w zespole, rozwiązując wybrane problemy,
a także umie skutecznie komunikować się
z otoczeniem. Umie samodzielnie i krytycznie
uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone
o wymiar interdyscyplinarny.

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przeprowadzenie badań empirycznych 20

przygotowanie do zajęć 10

poprawa projektu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Teoretyczno-metodologiczne zagadnienia związane z KAD (teoretyczne źródła
KAD, interdyscyplinarność KAD, szkoły w ramach KAD, siatka pojęciowa KAD,
wiedza i władza w KAD, cele i dyrektywy metodologiczne KAD).

W1

2.
Przemoc dyskursywna na tle płciowym, rasowym, etnicznym, religijnym,
politycznym, ekonomicznym, cyfrowym, itp. - analiza wybranych przypadków.
Dyskursy wykluczające w sferze publicznej (przykłady)

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę, projekt
1) aktywność na zajęciach i znajomość zadanej literatury 2)
przygotowanie, zrealizowanie i zaprezentowanie projektu
badawczego na wybrany temat
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Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - analizy
słownikowe)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fb335279.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu prowadzenia zaawansowanych analiz tekstowych na danych
tekstowych: blogi, teksty prasowe itp. Kurs ma na celu zapoznaniu uczestników z metodami pozwalającymi
na analizę tematów, emocji występujących w tekstach, klasyfikację danych tekstowych za pomocą słowników
analitycznych, profilowanie wypowiedzi tekstowych, a także wielowymiarowe analizy danych tekstowych. Praca
realizowana jest w laboratorium komputerowym z zastosowaniem narzędzi: QDA Miner i Wordstat. Kurs
zapoznaje z zaawansowanymi metodami analitycznymi, uczy samodzielnej pracy z danymi tekstowymi
i przygotowuje do realizacji kolejnych modułów. Ukończenie modułu 2 oraz zdanie egzaminu praktycznego
pozwala studentom na uzyskanie certyfikatu analitycznego (umiejętności analizy danych tekstowych), zaś
ukończenie modułu 3 pozwala dodatkowo na uzyskanie certyfikatu projektowego (umiejętności samodzielnej
realizacji zawansowanych projektów z zakresu analizy danych tekstowych).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie metody oraz techniki
słownikowe w analizie danych tekstowych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W09

projekt, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi samodzielnie budować narzędzia
słownikowe w analizie tekstu

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

projekt, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi współpracować z innymi osobami,
efektywnie zarządzać swoją pracą, czasem i zadaniami
analitycznymi

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

projekt, egzamin

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 10

analiza i przygotowanie danych 40

przygotowanie raportu 20

konsultacje 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Metody słownikowe a procedura klasyfikacji danych w analizie treści W1, U1, K1

2. Metody mieszane a procedura kalsyfikacji danych w analizie treści W1, U1, K1

3. Konstruowanie modeli predykcyjnych w analizie treści W1, U1, K1

4. Walidacja modeli i modelowanie danych tekstowych W1, U1, K1

5. Zaawansowane wizualizacje w analizie treści W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - praktyczne wprowadzenie) lub zgoda
prowadzącego
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Socjologia wizualna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fde9ac91.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uwrażliwienie studenta na percepcje wizualną rzeczywistości. Zapoznanie z perspektywą teoretyczną i zwrotem
ikonicznym w naukach społecznych. Zapoznanie z metodologią badań wizualnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 perspektywe teoretyczna socjologii wizualnej. SOC_K2_W01 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
krytycznie i analityczne traktować ikonosferę. Obrazy
powinny stanowić dla niego źródło wiedzy i percepcji
o komunikacji w świecie.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnej krytycznej oceny zjawisk z obszaru
kultury ikonicznej. Gotów jest dostrzegać znaczenie
obrazów z punktu widzenia prawa, etyki, moralności
czy też zagadnień kulturowych i społecznych.

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza teorii z zakresu socjologii wizualnej. W1, U1, K1

2. Metodologia nauk wizualnych. U1, K1

3. Analiza wybranych studiów przypadku na przykład obrazy, graffiti, fotografie,
okładki tygodników etc. U1, K1

4. Alternatywne rozumienie kultury wizualnej jako gra społeczna, opór, subvertising,
kreacja, sztuka etc. K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zaliczenie ćwiczeń - przygotowanie projektu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Przygotowanie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie kulturą obrazową.
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Usability i badania eyetrackingowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.1587551200.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie standardy, dobre praktyki
i reguły rządzące usability / user experience

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student potrafi przeprowadzić wybrane badania typu
usability / user experience

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student umie komunikować i rekomendować efekty
badań usability / user experience

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

przygotowanie projektu 30

analiza i przygotowanie danych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Usability w praktyce: normy, standardy, heurystyki, reguły W1, U1, K1

2. Metody badań usability: testy z użytkownikami, clicktracking, eyetracking W1, U1, K1

3. Usability, a strategie analizy ilościowej i jakościowej W1, U1, K1

4. Interpretacja, czyli od raportu do wdrożenia W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Semiotyka w reklamie i marketingu - warsztaty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Komunikowanie społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCKSS.2A0.5cdd5fdf38c61.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W poszukiwaniu nowych rozwiązań i inspiracji specjaliści od budowania wizerunku marki coraz chętniej sięgają
po niestandardowe metody badawcze, wiedzy i inspiracji szukając m.in. w tzw. badaniach niedeklaratywnych
(czyli takich, które nie ograniczają się do deklaracji konsumentów wyrażanych np. w ankietach czy wywiadach).
Jednym z tego typu podejść są badania semiotyczne. Najogólniej mówiąc, semiotyka zajmuje się badaniem
znaków i powstawania znaczeń. Kiedy stosujemy ją na polu marketingu, nie badamy ludzi, ale znaczenia
i kontekst kulturowy, w którym działają konsumenci. To on kształtuje ich gusty i wybory. Kurs pokazuje, w jaki
sposób semiotyka i wiedza o kulturze może być wykorzystana w badaniach marketingowych, w procesie
budowania marki (cultural branding) oraz reklamie. Warsztaty obejmują dwie części. W pierwszej z nich,
uczestnicy i uczestniczki poznają podstawowe pojęcia i narzędzia zapożyczone z obszaru semiotyki i wiedzy
o kulturze, które są wykorzystywane w marketingu (m.in. kwadrat semiotyczny, mit, monomit, archetypy itp.). W
drugiej części kursu zadaniem uczestników/czek jest samodzielna analiza materiałów reklamowych wybranej
marki (semiotyczny audyt marki), a także przygotowanie rekomendacji dla komunikowania w danej kategorii
rynkowej (analiza kontekstu kulturowego).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia
semiotyki: znak, symbol, metafora, opozycje, kwadrat
semiotyczny

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05 zaliczenie pisemne

W2
student/ka zna i rozumie podstawowe modele
opowieści wykorzystywane w narracjach (A. Greimas,
J. Campbell itp.)

SOC_K2_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student/ka potrafi zastosować podstawowe pojęcia
i narzędzia semiotyczne do analizy marketingowej
i strategicznej (analiza opakowań, analiza komunikacji
marki, analiza kontekstu kulturowego i wypracowanie
rekomendacji dla komunikowania marki)

SOC_K2_U06 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest gotów do zastosowania zdobytej
wiedzy i umiejętności analizy semiotycznej w obszarze
praktyki marketingowej i reklamy (analiza komunikacji
własnej marki i konkurencji, przygotowanie założeń
strategicznych w oparciu o wyniki badań
semiotycznych itp.).

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K07 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Po co marketingowi wiedza o kulturze i semiotyka? W1, K1
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2. Podstawowe narzędzia i koncepcje semiotyczne stosowane w marketingu W1, K1

3. Mit w marketingu i reklamie. Jak tworzy się mit marki? W1, K1

4. Storytelling w marketingu, czyli o potędze opowiadania historii W2, U1

5. Semiotyczna analiza opakowań U1, K1

6. Semiotyczna analiza komunikacji marki U1, K1

7. Analiza kontekstu kulturowego U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne
a) przygotowanie do zajęć (lektura tekstów) i obecność na wszystkich
zajęciach b) przygotowanie materiałów na zajęcia warsztatowe; aktywny
udział w zajęciach warsztatowych – przygotowanie mini-projektów
badawczych c) kolokwium zaliczeniowe
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Współczesne koncepcje rozwoju miasta i polityki miejskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.240.5cdd5fe556952.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z problematyką polityk miejskich i rozwoju miejskiego w Polsce, w kontekście europejskim
i globalnym

C2 Przedstawienie teoretycznych, empirycznych i ideologicznych uwikłań polityk miejskich

C3 Wskazanie aplikacyjnych możliwości wiedzy socjologicznej w tworzeniu, wdrażaniu i ewaluacji polityk miejskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe ujęcia i rozumienia rozwoju miejskiego
oraz polityki miejskiej

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2
uwarunkowania społeczno-demograficzne, kulturowe,
ekonomiczne, polityczne i środowiskowe kształtujące
polityki miejskie

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3
podstawowe dokumenty (agendy, strategie, ustawy)
wyznaczające cele rozwojowe i narzędzia polityk
miejskich w Polsce, Europie i na świecie

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
opisać uwarunkowania społeczno-demograficzne,
kulturowe, ekonomiczne, polityczne i środowiskowe
kształtujące polityki miejskie

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2
potrafi opisać cele zrównoważonego rozwoju (SDGs)
oraz rozumie ich komplementarność i lokalną
specyfikę

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3 aplikować poznane pojęcia teoretyczne do analizy
konkretnych polityk miejskich

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
refleksyjnej i krytycznej analizy celów rozwojowych
oraz konsekwencji wdrażania konkretnych polityk
miejskich

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Kwestie i problemy miejskie – wprowadzenie do problematyki rozwoju i polityk
miejskich W1, K1

2. Ujęcia i nurty teoretyczne w naukach społecznych wobec zagadnienia polityki
miejskiej W1, K1

3. Uwarunkowania społeczno-demograficzne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne i
środowiskowe kształtujące polityki miejskie W2, U1

4. Polityki miejskie na świecie i w Europie. Scentralizowany vs partycypacyjny
charakter polityk miejskich W3, U2, U3, K1

5. Polityka miejska w Polsce W3, U3, K1

6. Partycypacja społeczna w politykach miejskich W3, U3, K1

7. Ewaluacja polityki miejskiej W3, U3, K1

8. Dobre praktyki w zakresie polityki miejskiej W3, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin testowy - warunkiem zaliczenia uzyskanie minimum 51%
punktów.

ćwiczenia zaliczenie pisemne zaliczenie znajomości tekstów, które będą omawiane na zajęciach
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Zaawansowana wielowymiarowa analiza danych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.240.5cdd5fd4a2665.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie się i nabycie praktycznej umiejętności wykorzystania kolejnych wielowymiarowych technik
statystycznej analizy danych: analizy korespondencji (CA, MCA), analizy głównych składowych dla zmiennych
jakościowych (CATPCA), analizy skupień i analizy conjoint

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Znajomość kolejnych technik wielowymiarowej analizy
danych: prostej i wielorakiej analizy korespondencji,
skalowania optymalnego, analizy skupień i analizy
conjoint, zapoznanie się z obszarami ich
wykorzystania w praktyce oraz wykorzystania jednych
technik w kontekście innych.

SOC_K2_W06
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Praktyczne wykorzystanie ww. technik analizy
w badaniach społecznych w oparciu o pakiet
statystyczny SPSS, diagnostyka modeli, interpretacja
wyników i sporządzania w oparciu o nie raportów
analitycznych, powiązania wielowymiarowej analizy
danych z problemami badawczymi i analitycznymi,
prezentacja wyników analizy, praca zespołowa nad
projektami analitycznymi, krytyczna analiza
prezentowanych rozwiązań, korzystanie z literatury
w języku polskim i angielskim w toku uczenia się
analizy danych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Umiejętności komunikacji z odbiorcą wyników,
krytycznej analizy i obrony przyjętego rozwiązania,
umiejętność pracy zespołowej nad zagadnieniami
analitycznymi i przygotowaniem raportów, organizacja
pracy analitycznej

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie raportu 35

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do ćwiczeń 30

uczestnictwo w egzaminie 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 12

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 4

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Analiza korespondencji dwóch zmiennych
1.1. Analiza korespondencji jako graficznie zorientowana technika analizy dużych
tabel
1.2. Profile kolumn i wierszy tabeli kontyngencji jako wymiary przestrzeni
własności
1.3. Pojęcie inercji oraz masy profili wierszy i kolumn
1.4. Redukcja przestrzeni własności: selekcja liczby wymiarów
1.5. Współrzędne wierszy i kolumn w zredukowanej przestrzeni własności i
interpretacja wymiarów
1.6. Normalizacja współrzędnych:
1.6.1. Zorientowana na wiersze
1.6.2. Zorientowana na kolumny
1.6.3. Kanoniczna
1.6.4. Symetryczna
1.7. Prezentacja graficzna i zasady interpretacji
1.7.1. Wykresy asymetryczne
1.7.2. Wykresy symetryczne
1.8. Analiza jakości dopasowania modelu do danych
1.9. „Punkty dodatkowe” (pasywne profile) w analizie korespondencji

W1, U1

2.

2. Analiza korespondencji wielu zmiennych (MCA)
2.1. Macierz Burt’a
2.2. MCA jako analiza korespondencji macierzy Burt’a j jako analiza
korespondencji zmiennych wskaźnikowych
2.3. Interpretacja wymiarów i współrzędnych
2.4. MCA jako technika skalowania optymalnego zmiennych jakościowych
2.5. Zmienne aktywne i zmienne pasywne – mapowanie predykcyjne

W1, U1

3.

3. Analiza głównych składowych dla zmiennych dyskretnych i jakościowych –
skalowanie optymalne (CATPCA)
3.1. Od MCA do CATPCA
3.2. Przygotowanie danych do analizy - dyskretyzacja
3.3. Rodzaje przekształceń w skalowaniu optymalnym, wektory i środki ciężkości
3.4. Krzywe sklejane w skalowaniu optymalnym
3.5. Wykresy przekształceń – diagnostyka
3.6. Interpretacja wyników – wykresy i dopasowanie
3.7. Zmienne pasywne
3.8. Mapy preferencji z użyciem CATPCA

W1, U1

4.

4. Analiza skupień
4.1. Wprowadzenie do analizy skupień: odległości i metody aglomeracji w analizie
hierarchicznej.
4.2. Zastosowanie metody hierarchicznej do klasyfikacji: zalety i ograniczenia.
4.3. Metoda k-średnich jako technika segmentacji dużych zbiorów danych.
4.4. Zastosowanie metody k-średnich w segmentacji: problem liczby segmentów i
punktów startowych; wykorzystanie analizy hierarchicznej w przygotowaniu
segmentacji metodą k-średnich.
4.5. Dwustopniowa metoda analizy skupień (TwoStep Cluster) - przegląd

W1, U1
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5.

5. Analiza conjoint
5.1. Dlaczego analiza conjoint jest lepszą techniką badania preferencji
konsumentów? Obszary zastosowania analizy conjoint.
5.2. Istota analizy conjoint i jej statystyczny fundament.
5.3. Kryteria doboru cech produktów do badania metodą conjoint
5.4. Analiza conjoint w programie SPSS – zapoznanie z aplikacją
5.5. Planowanie pomiaru conjoint: dobór cech i tworzenie planu ortogonalnego
przy pomocy procedury ORTHOPLAN.
5.6. Użyteczności cząstkowe i względne znaczenie atrybutów produktu: analiza
wyników otrzymywanych przy pomocy procedury CONJONT w oparciu o przykład z
rzeczywistych badań.
5.7. Zapisywanie użyteczności w systemowym pliku danych w celu wykorzystania
w dalszych analizach: struktura pliku i dołączanie danych o preferencjach do
innych danych o konsumencie.
5.8. Ćwiczenie praktyczne: dodatkowy przykład analizy conjoint.
5.9. Normalizacja wyników analizy conjoint i jej wpływ na wyniki segmentacji
5.10. Zagregowana analiza conjoint w segmentach.
5.11. Symulacja udziału w rynku jako narzędzie analizy preferencji w oparciu o
wyniki CONJOINT.
5.12. Zaawansowane problemy w analizie conjoint – problem interakcji atrybutów
(np. marka-cena).

W1, U1

6.
Projekt egzaminacyjny - raport analityczny z wykorzystaniem poznanych technik
analizy danych. Przygotowanie prezentacji raportu. Przygotowanie krytycznej
recenzji raportu innego zespołu wskazanego przez egzaminatora. Praca w
zespołach

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, raport,
prezentacja

Egzamin końcowy oparty na prezentacji, krytyce i obronie
zespołowych raportów analitycznych

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Obecność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych z
wiedzy teoretycznej („pytanie dnia”), zaliczenie kolokwium
oraz terminowe przygotowanie raportu analitycznego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kompetencje z zakresu kursów: Statystyczna analiza danych oraz Wprowadzenie do Wielowymiarowej Analizy Danych,
znajomości obsługi IBM SPSS Statistic
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Miejskie konflikty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.240.5cdd5fe585dea.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs jest poświęcony identyfikacji konfliktów społecznych toczących się we współczesnych miastach
i interpretowania ich w kategoriach relacji władzy. Dyskusji zostaną poddane uwarunkowania konfliktów
miejskich, w tym segregacja społeczno-przestrzenna, przeobrażenia demograficzne, konsekwencje polityk
mieszkaniowych i planowania przestrzennego oraz problemy środowiska naturalnego. Analizą zostaną objęte
przykłady konfliktów obecnych w miastach polskich. Dyskusja obejmie także możliwości harmonizowania
konfliktów i wykorzystywania ich dla stymulowania przemian.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student/ka - ma uporządkowaną wiedzę z teorii
konfliktowych - posiada wiedzę o strukturach,
wybranych instytucjach miejskich i ich wzajemnych
relacjach - posiada wiedzę na temat procesów
leżących u podstaw konfliktów miejskich

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W08

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student/tka - potrafi analizować i diagnozować
obszary problemowe w mieście - potrafi zaproponować
rozwiązania służące rozwiązywaniu konfliktów
miejskich

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U10

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student/ka - umie pracować w zespole - jest gotów/
gotowa do poszerzania nabytej wiedzy i umiejętności

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
01. Wprowadzenie
Zasady uczestnictwa i zaliczenia kursu. Wprowadzenie do dyskusji o konfliktach
miejskich

W1, U1

2.

2. Konflikt w ujęciu socjologicznym
Konflikt jako aspekt władzy. Funkcje konfliktu. Znaczenie konfliktu w odmiennych
wizjach systemu demokratycznego. Typy konfliktów w przestrzeni publicznej.
Specyfika konfliktów miejskich. Aktorzy konfliktów miejskich. Konflikty miejskie a
podziały polityczne.

W1, U1
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3.

03. Podłoża konfliktów w przestrzeni miejskiej
Społeczne, ekonomiczne, polityczne, prawne i kulturowe uwarunkowania
konfliktów w przestrzeni miejskiej. Procesy globalizacyjne i neoliberalizm. Polityki
miejskie i ich efekty – rewitalizacja, gentryfikacja. Zjawiska demograficzne –
depopulacja i starzenie się społeczności miejskich. Przemiany postaw społecznych
i stylów życia. Degradacja środowiska naturalnego. Specyfika miast
postsocjalistycznych?

W1, U1

4.
04. Konflikty o przestrzeń miejską
Przestrzeń miejska – wymiar fizyczny i symboliczny. Publiczna a prywatna
przestrzeń miejska.. Prawo do miasta.

W1, U1

5.
05. Zarządzanie konfliktami, rozwiązywanie konfliktów czy ich harmonizacja?
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne rozwiązania stosowane w konfliktach
miejskich. Reprezentacja interesów, procedury konsultacyjne, instytucje
demokracji bezpośredniej.

W1, U1

6. 06. – 08. Studia przypadku
Prezentacje projektów i dyskusje. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja, zaliczenie Obecność podczas zajęć i udział w dyskusji. Przygotowanie i
przedstawienie prezentacji nt. wybranego konfliktu miejskiego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają studentki i studenci, którzy wybrali specjalizację "Społeczeństwo miejskie”, ale
mile widziane są także osoby nie realizujące specjalizacji a zainteresowane poruszaną tematyką; znajomość języka
angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów naukowych w tym języku.
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Modelowanie strukturalne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.240.5cdd5fd4cb513.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady budowy modeli strukturalnych ze zmiennymi
ukrytymi w naukach spolecznych SOC_K2_W06 egzamin ustny, projekt

W2 proces budowy modelu i problemy jego identyfikacji SOC_K2_W06 egzamin ustny, projekt

W3 metody estymacji modeli SEM i oceny jego
dopasowania SOC_K2_W06 egzamin ustny, projekt

W4 interpretację parametrów części pomiarowej
i strukturalnej modelu SEM SOC_K2_W06 egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 dokonac specyfikacji modelu SEM w programie AMOS,
R i Mplus SOC_K2_U04 projekt

U2 wybrac odpowiednia metode estymacji i ocenic
dopasowanie modelu w programach AMOS, R i Mplus SOC_K2_U04 projekt

U3 poprawnie zinterpretować parametry modelu i efekty
mediacji modelu SEM w programach AMOS, R i Mplus SOC_K2_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pracy grupowej w celu twórczego i poprawnego
metodycznie rozwiązania złożonego problemu
z dziedziny modelowania zjawisk społecznych

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 30

przygotowanie raportu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Specyfikacja i identyfikacja modelu ( Zmienne ukryte w modelowaniu
strukturalnym, Specyfikacja modelu strukturalnego, Identyfikacja modelu )
Ogólny model strukturalny ( Model pomiarowy i strukturalny)
Efekty mediacyjne i moderacyjne w modelu strukturalnym )

W1, W2, U1, K1

2. Estymacja modelu ( Proces estymacji, Metody estymacji, Problemy estymacji )
Ewaluacja modelu ( Dobroć dopasowania, Wskaźniki dopasowania ) W2, W3, U2, K1
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3.
Interpretacja parametrów modelu ( Typy standaryzacji parametrów, Istotność
statystyczna parametrów )
Respecyfikacja modelu ( Zasady respecyfikacji, Indeksy modyfikacyjne )

W4, U3, K1

4. Alternatywne ujęcia modeli strukturalnych ( PLS-PM, Bayesowskie modele
strukturalne )

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Zdanie egzaminu ustnego

ćwiczenia projekt Opracowanie poprawnego metodycznie raportu z budowy modeli SEM

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomosc analizy czynnikowej i analizy regresji
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Prawo do miasta
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.240.5cdd5fe5bd092.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Od ponad dekady w socjologii dyskutujemy od „partycypacyjnym zwrocie”. Tracimy zaufanie
do dotychczasowych rozwiązań, instytucji regulujących życie społeczne – odbija się to w ogólnej niechęci
do polityki, niskiej frekwencji wyborczej, w przekonaniu – jak pokazują badania – że mamy wpływ na nasz kraj czy
nasze miasto. Z drugiej strony sytuacja ta jest inspiracją do poszukiwań nowych rozwiązań. Miasto jak
w soczewce skupia te wszystkie procesy – powstają dziesiątki inicjatyw, które koncentrują się wokół hasła –
„prawa do miasta” . Co wnoszą do myślenia o mieście? To zależy, grup i organizacji, które je inicjują. Bezdomni
chcą się dachu nad głową; kreatywni – wolności twórczej; niepełnosprawni – adaptacji przestrzeni do ich potrzeb;
wszyscy pragniemy, aby otaczało ich piękno, aby mieć dostęp do czystego powietrza, ochrony zdrowia, dobrych
szkół, kultury. Te jednostkowe postulaty są ze sobą głęboko powiązane. O sukcesie decyduje umiejętność
strategicznego łączenia walki o różnorodne prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/ka zna i rozumie podłoże i specyfikę ruchów
miejskich jako ważnego aktora we współczesnych
miastach

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaplanować i przeprowadzić badania diagnostyczne
w społeczności lokalnej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student/ka gotów jest zaangażować swoją wiedzę
i umiejętności na rzecz działań w lokalnych
społecznościach miejskich

SOC_K2_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przeprowadzenie badań literaturowych 2

uczestnictwo w egzaminie 3

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Prawo do miasta: teoria i główne elementy W1, U1

2. Partycypacja: drabina partycypacji, rodzaje partycypacji, budżet partycypacyjny W1, U1

3. Zawłaszczanie: przestrzenie miejskie, skłoty, ogrody miejskie W1, U1, K1

4. Między lokalnością a globalnością: ruchy miejskie W1, U1, K1

5. Prawo do miasto - emancypacja czy dalsze wykluczenie W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Aktywny udział w zajęciach (możliwa 1 nieobecność), praca własna na
materiałach wybranych wspólnie z prowadzącymi,

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Analiza i ewaluacja polityk publicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.240.5cdd5fd4f2fa7.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest zapoznanie z zasadami ewaluacji, jakie są typy i zasady stosowania badań ewaluacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Istotę ewaluacji, różnice pomiędzy ewaluacją
i monitoringiem, rodzaje ewaluacji, kryteria
ewaluacyjne, wybrane podejścia i metody badań
ewaluacyjnych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09 egzamin ustny, projekt
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Zaprojektować badania ewaluacyjne SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04 projekt, prezentacja

U2 Dobrać odpowiednie pytania ewaluacyjne do kryteriów
ewaluacyjnych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U04

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

U3 Student potrafi rekonstruować logię interwencji
publicznych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do grupowej współpracy w celu
realizacji zadań SOC_K2_K02 projekt, prezentacja

K2 Student jest gotów do terminowej realizacji zadań SOC_K2_K03 projekt, prezentacja

K3 Student jest gotów do skutecznego komunikowania się SOC_K2_K02 projekt, prezentacja

K4 Student jest gotów do samodzielnego uczenia się
i poszukiwania rozwiązań stawianych problemów SOC_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do ćwiczeń 18

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

analiza dokumentów programowych 10

analiza badań i sprawozdań 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Specyfika ewaluacji, rodzaje ewaluacji, kryteria i pytania ewaluacyjne, podejścia
do badań ewaluacyjnych, metody i techniki badań ewaluacyjnych, etapy ewaluacji

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, Metoda sytuacyjna, analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny poprawne odpowiedzi na zadane pytania w czasie egzaminu

ćwiczenia projekt, prezentacja przygotowanie koncepcji badania ewaluacyjnego i prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni 1
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.240.5cdd5fe5ed8b8.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie zróżnicowanych perspektyw dotyczących projektowania miejskich przestrzeni

C2 Zdobycie umiejętności potrzebnych w realizacji projektu „miejsca”.

C3 Kształceniu umiejętności współpracy w zespołach branżowych i realizacji własnych pomysłów projektowych
w interdyscyplinarnych zespołach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Poszerza wiedzę na temat rozumienia przestrzeni
i sposobu jej projektowania w innych dyscyplinach SOC_K2_W01 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Prezentuje i uzasadniania efekty pracy indywidualnej
i zespołowej SOC_K2_U10 prezentacja

U2 Gromadzi i analizuje dane potrzebne do opracowania
koncepcji projektu wybranej przestrzeni

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Konsultuje i weryfikuje proponowane przez siebie
rozwiązania projektowe SOC_K2_K01 projekt, prezentacja

K2 Podejmuje współpracę w zespole interdyscyplinarnym
- zdobywa informacje i dzieli się wiedzą

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K06 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

projektowanie 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia informacyjno-organizacyjne: wprowadzenie do tematyki warsztatów i
zasad pracy zespołowej W1, K2

2.
Rozpoznanie problemu/zagadnienia będącego przedmiotem warsztatów – praca z
tekstem oraz w terenie w zespołach interdyscyplinarnych przed warsztatami /wg
ustalonego w zespole rytmu/

W1, U2, K2

3. Wykład inauguracyjny i warsztaty projektowe w zespołach interdyscyplinarnych -
opracowanie plansz (i ewentualnie - makiet) /wg ustalonego w zespole rytmu/ W1, U1, U2, K1, K2

4. Prezentacja wyników pracy - pokaz plansz /makiet/, omówienie wypracowanej
przez zespół koncepcji projektu W1, U1, K2

5. Zajęcia podsumowujące – wnioski z warsztatów W1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, prezentacja
1) Udział w zajęciach i bieżąca ocena zaangażowania w prace zespołu -
wspieranie zespołu na każdym etapie pracy nad projektem 2)
Opracowanie opisu projektu i jego prezentacji; 3) Sformułowanie
uzasadnienia zaproponowanych rozwiązań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma



Sylabusy 487 / 523

Ewaluacja w praktyce: ocena wybranej interwencji publicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.2C0.5cdd5fd5448d4.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 60

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe rodzaje ewaluacji i właściwe dla nich
metody SOC_K2_W06 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zaprojektować i przeprowadzić badania, zanalizować
i zinterpretować wyniki SOC_K2_U01 raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
współpracy w zespole, komunikowania się,
zarządzania czasem, podejmowania odpowiedzialności
za powierzone zadania

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz naukowo-badawczy 60

przeprowadzenie badań empirycznych 50

przygotowanie raportu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Projektowania badania ewaluacyjnego i jego realizacja W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

obóz naukowo-badawczy raport, wyniki badań
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W obszarze problemów społecznych, studiów miejskich i socjologii
stosowanej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.2C0.5cdd5fcfec0cb.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uzyskanie dyplomu magisterskiego
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 orientacje teoretyczne i metodologiczne
SOC_K2_W01,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną
i metodologiczną

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zastosowania wiedzy w empirii i praktyce SOC_K2_K01,
SOC_K2_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

przeprowadzenie badań empirycznych 45

przygotowanie referatu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 60
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konsultacje 30

przygotowanie pracy dyplomowej 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. dotyczą problematyki miejskiej i socjologii problemów społecznych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

Semestr 4

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie przygotowana praca magisterska

Wymagania wstępne i dodatkowe
dyplom licencjacki
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Wstęp do filozofii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.240.5cb879bf1f496.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0000Programy i kwalifikacje ogólne nieokreślone dalej

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z genezą, periodyzacją, podziałami dziedzinowymi i specyficzną problematyką filozofii

C2 zapoznanie studentów z podstawową terminologią filozoficzną oraz z dyskusjami na temat metod i stylów
uprawiania filozofii

C3 zapoznanie studentów z wybranymi postaciami, nurtami, koncepcjami i stanowiskami w dziejach filozofii oraz
historią i problematyką wielkich sporów filozoficznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kluczowe pojęcia filozoficzne, ich ewolucję i dyskusje
na temat ich znaczeń

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05 egzamin ustny, esej

W2 specyfikę filozofii - jej problematyki, metod
i terminologii - na tle innych dziedzin nauki i kultury

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05 egzamin ustny

W3 wiodące postaci, nurty, koncepcje i stanowiska
w dziejach filozofii

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05 egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 czytać ze zrozumieniem i interpretować filozoficzne
teksty źródłowe - klasyczne i współczesne SOC_K2_U06 egzamin ustny, esej

U2
rozpoznać i zinterpretować kluczowe problemy
dyskutowane w dziejach filozofii oraz usytuować je
w kontekście historycznym, ideowym i społecznym

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06 egzamin ustny, esej

U3 rozpoznać, porównać i ocenić stanowiska i argumenty
formułowane w głównych sporach filozoficznych

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06 egzamin ustny, esej

U4
rozpoznać i ocenić filozoficzne założenia i podstawy
koncepcji formułowanych w innych naukach,
w szczególności w naukach społecznych

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U06 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania wiedzy w wybranej przez siebie dziedzinie
z uwzględnieniem kontekstu filozoficznego

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K06 egzamin ustny, esej

K2
podejmowania merytorycznej dyskusji odnoszącej się
do problematyki filozoficznej w ramach rozwiązywania
teoretycznych i praktycznych problemów własnej
dziedziny badawczej

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K06

esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Geneza, periodyzacja, podziały dziedzinowe, specyficzna problematyka, metody i
terminologia filozofii.  Przykładowe przedmioty refeleksji filozoficznej i jej
ośrodkowe pojęcia.

W1, W2

2.
Wybrane postaci, nurty, koncepcje i stanowiska w dziejach filozofii: starożytność i
średniowiecze - presokratycy, Sokrates, Platon, Arystoteles, szkoły
późnostarożytne, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu  (na podstawie tekstów
źródłowych). 

W3, U1, U2

3.
Wybrane postaci, nurty, koncepcje i stanowiska w dziejach filozofii: epoka
nowożytna - Kartezjusz, Pascal, brytyjscy empiryści, Kant, Hegel, Marks, Nietzsche
(na podstawie tekstów źródłowych) 

W3, U1, U2

4.
Wybrane postaci, nurty, koncepcje i stanowiska w dziejach filozofii: współczesność
- fenomenologia, hermeneutyka, filozofia dialogu, filozofia analityczna,
postmodernizm (na podstawie tekstów źródłowych).

W3, U1, U2, U4

5.
Główne spory i dyskusje w dziejach filozofii (metafizyczne, epistemologiczne,
aksjologiczne i polityczne) - ich przedmiot, historyczny kontekst, formułowane
stanowiska i argumenty.

W1, U2, U3, U4, K1, K2

6.
Filozoficzne założenia teorii naukowych (w szczególności socjologicznych), doktryn
politycznych i praktyk artystycznych. Odzwierciedlenie filozoficznych koncepcji we
współczesnych dyskusjach i kontrowersjach ideologicznych i etycznych.

W2, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny, esej
regularna obecność na zajęciach, aktywny, merytoryczny udział w
prowadzonych dyskusjach, ujawniający znajomość tekstów źródłowych i
literatury przedmiotu, pozytywnie oceniony esej i pozytywnie zdany
egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
akceptowalne nie więcej niż dwie nieobecności na zajęciach 
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Ewaluacja polityk miejskich
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.280.5cdd5fe678e08.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z jednym ze sposobów w jaki socjologowie i badacze miasta mogą
wspierać ten proces – poprzez badania ewaluacyjne działań samorządu lokalnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 narzędzia zarządzania strategicznego miastem
(strategie, programy, projekty) SOC_K2_W01 prezentacja
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W2 metodologię prowadzenia badań ewaluacyjnych SOC_K2_W01 prezentacja

W3 metodykę matrycy logicznej projektu SOC_K2_W01 prezentacja

W4 aplikacji metodologii badań ewaluacyjnych
na poziomie samorządu lokalnego SOC_K2_W01 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyszukać informacje o prowadzonych politykach
miejskich SOC_K2_U01 prezentacja

U2 rekonstruować matrycę logiczną polityki miejskiej SOC_K2_U01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

analiza dokumentów programowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Spotkanie organizacyjne W1

2. Kształtowanie miasta przez samorząd lokalny W1, W4

3. Wprowadzenie do ewaluacji programów społecznych W2

4. Ewaluacja. Matryca logiczna projektu (teoria zmiany, cele) W3

5. Ewaluacja. Metody badań ewaluacyjnych oraz wskaźniki W3

6. Ewaluacja. Wnioskowanie, raportowanie, wykorzystywanie wyników W2

7. Prezentacje uczestników kursu. Warsztaty. U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, analiza przypadków



Sylabusy 497 / 523

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja prezentacja wybranego zagadnienia z dziedziny zarządzania miastem

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie zadanych tekstów w tym języku
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Skalowanie w badaniach społecznych i marketingowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.280.5cdd5fd6e81f2.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady budowy skal złożonych w badaniach
społecznych SOC_K2_W06 raport

W2 metody oceny wymiarowości i rzetelności skal
w nurcie CTT SOC_K2_W06 raport

W3 metody oceny wymiarowości i rzetelności skal
budowanych w nurcie IRT SOC_K2_W06 raport

W4 zasady oceny kulturowej ekwiwalencji pomiaru SOC_K2_W06 raport

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
posługiwać się programem AMOS, Mplus i R
w procesie oceny rzetelności i ekwiwalencji skal
w nurcie CTT

SOC_K2_U04 raport

U2 posługiwać się programem Mplus i R w procesie oceny
rzetelnosci i ekwiwalencji skal w nurcie IRT SOC_K2_U04 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałania w procesie grupowego rozwiązywania
problemów SOC_K2_K02 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie raportu 30

przeprowadzenie badań empirycznych 10

badania terenowe 3

przygotowanie do ćwiczeń 2

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do zajęć 5

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych 10

Przygotowywanie projektów 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Pojecia pomiaru ( Pomiar bezpośredni i pośredni, zasadypomiaru, poziomy
pomiaru )
Modele i procedury pomiaru (Zmienne ukryte i wskaźniki,
procedura pomiaru, procedura COARSE )

W1, U1, K1

2.
Klasyczna teoria testu. Błąd systematyczny i przypadkowy, rzetelność i trafność
skali, miary rzetelności)
Czynnikowe modele analizy rzetelności (rho Joreskoga, AVE, współczynniki dolnej
granicy)

W2, U1, K1
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3.
Modele IRT, Model Mokkena, modele Rascha i Birnbauma, ocena modelu IRT,
wspólczynniki rzetelności skali IRT, Modele politomiczne IRT (RSM, PCM, GRM,
NRM)

W3, U2, K1

4.
Ekwiwalencja kulturowa skali (Rodzaje ekwiwalencji,pomiar ekwiwalencji
metrycznej w modelu CFA. zróżnicowane funkcjonowanie skali - DIF, testy DIF
Modele IRT a CFA

W4, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium raport Dokonanie pełnej analizy skal w nurcie CTT i IRT z wykorzystaniem
programów AMOS i R (Mplus opcjonalnie)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość analizy czynnikowej, analizy regresji oraz regresji logistycznej
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Warsztaty przedsiębiorczości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.280.5cdd5fe6a781a.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z tematyką przedsiębiorczości i przedstawienie jej znaczenia zarówno dla rozwoju
gospodarczego jak i działalności w sferze publicznej i realizacji przedsięwzięć o charakterze społecznym

C2
Analiza od powstania pomysłu do jego urzeczywistnienia (czy to w postaci firmy czy stowarzyszenia, organizacji
czy projektu o charakterze społecznym) uwzględniając sposoby pozyskiwania wsparcia i finansowania projektów
jak też unikania zagrożeń i pokonywania trudności.

C3
Kształtowanie kompetencji składających się na przedsiębiorczość: umiejętność analizowania i wyboru czynników
istotnych dla formułowania strategii działań, skuteczne komunikowanie się z otoczeniem i dostosowywanie się
do nowych sytuacji i warunków; podejmowanie nowych wyzwań i nabywanie odporności na porażki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna pojęcie przedsiębiorczości. SOC_K2_W05,
SOC_K2_W11 zaliczenie

W2 student zna proces tworzenia firm / organizacji /
projektu.

SOC_K2_W03,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W11

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeanalizować proces powstawania firmy / organizacji
/ projektu włączając analizę otoczenia społecznego.

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06

zaliczenie

U2
zaprojektować (w formie podstawowej) firmę/
organizację / projekt od pomysłu do pozyskania
finansowania.

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracować w zespole i argumentować
z poszanowaniem przekonań innych. SOC_K2_K02 zaliczenie

K2 myśleć w sposób przedsiębiorczy i krytycznie
podchodzić do własnych pomysłów.

SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

analiza badań i sprawozdań 5

wykonanie ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie do zagadnienia - pojęcie przedsiębiorczości, postawa
przedsiębiorcza. W1

2. Kształtowanie otoczenia społecznego sprzyjającego przedsiębiorczości. U1

3. Budowanie własnej firmy - od pomysłu do realizacji. W2, U1, U2, K1, K2

4. Prowadzenie firmy - symulacja procesu. W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie Wykonanie wszystkich zadań na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Warsztaty analizy danych zastanych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Analiza danych i badania społeczne

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCADBSS.280.5cdd5fd7287fe.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przedstawienie studentom wad i zalet, możliwości jak i ograniczeń związanych z analizą danych zastanych

C2 zapoznanie z różnymi źródłami danych zastanych

C3 zapoznanie z metodami analizy danych zastanych, które są specyficzne w zależności od rodzaju danych

C4 uświadomienie studentom problemów z pracą analityczną z danymi zastanymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zna wady i zalety analizy danych zastanych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10,
SOC_K2_W11

egzamin ustny, raport,
wyniki badań

W2 zna zasady oceny poprawnej analizy danych
zastanych i poprawną terminologię z tego obszaru

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10,
SOC_K2_W11

egzamin ustny, raport,
wyniki badań

W3 zna metody ilościowe, które mogą być pożyteczne
w analizie danych zastanych

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10,
SOC_K2_W11

egzamin ustny, raport,
wyniki badań

W4
zna sposoby oceniania danych zastanych,
w odniesieniu do możliwości wykorzystania w praktyce
socjologa/badacza i analityka

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W06,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09,
SOC_K2_W10

egzamin ustny, raport,
wyniki badań, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować dane zastane

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 umie współpracować w zespole

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

raport, wyniki badań

K2 umie organizować sobie pracę aby dotrzymywać
terminów

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

raport, wyniki badań,
esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 45

przygotowanie raportu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

analiza badań i sprawozdań 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza danych zastanych - cele i zastosowanie. Wady i zalety. W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2

2. Źródła danych zastanych - możliwości i ograniczenia. W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2

3. Ocena źródeł danych zastanych - na co zwracać uwagę? W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2

4.
Przykłady wybranych danych zastanych w pracy socjologa - Diagnoza Społeczna,
Europejski Sondaż Społeczny, World Value Surveys i

badania Głównego Urzędu Statystycznego.

W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2
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5.

Pogłębione analizy na danych z badania Diagnoza Społeczna - zasady i
możliwości.

oraz ocena analizy i omówienie głównych problemów jak i wyzwań badawczych z
DS.

W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2

6.

Pogłębione analizy na danych z badania World Value Surveys - zasady i
możliwości

oraz ocena analizy i omówienie głównych problemów jak i wyzwań badawczych z
World Value Surveys.

W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2

7.
Pogłębione analizy na danych z badania Europejski Sondaż Społeczny - zasady i
możliwości oraz ocena analizy i omówienie głównych problemów jak i wyzwań
badawczych z ESS.

W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2

8. Możliwości jak i ograniczenia analizy z badań GUS. W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2

9. Ocena analizy i omówienie głównych problemów jak i wyzwań badawczych dot.
badania budżetów gospodarstw domowych.

W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2

10. Ocena dostępności danych i wpływu na analizę statystyczną (analiza braków). W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, Metoda sytuacyjna, analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria egzamin ustny, raport, wyniki badań,
esej

przygotowanie min 2 raportów z wybranych danych
zastanych z zastosowaniem odpowiednich metod
analizy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs z "Wprowadzenia do wielowywmiarowej analizy danych", konieczność obecności na zajęciach jest
ustalana/potwierdzana z prowadzącym
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Systemy Informacji Geograficznej w badaniach nad miastem i w polityce
miejskiej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.280.5cdd5fe6d837d.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 poznaje możliwości wybranego oprogramowania GIS SOC_K2_W06 raport

W2
dobiera odpowiednie aplikacje lub narzędzie
geoinformatyczne konieczne do przeprowadzenia
konkretnej analizy danych

SOC_K2_W06 raport

W3
posiada podstawową wiedzę z zakresu geoinformatyki
potrzebną m.in. do współpracy w zespołach
interdyscyplinarnych

SOC_K2_W06 raport
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi samodzielnie wykonać potrzebną analizę
danych społecznych przy użyciu oprogramowania GIS SOC_K2_U03 raport

U2
potrafi samodzielnie zinterpretować wyniki
przeprowadzonej analizy i/lub modelowania danych
oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski z nich płynące

SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04 raport

U3
posiada umiejętności w zakresie obsługi i analizy
oprogramowania GIS, które może wykorzystać
w przygotowywaniu pracy magisterskiej, prac
projektowych itp. w zakresie studiów miejskich

SOC_K2_U06 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 nabywa zdolność do samodzielnej pracy jak i do pracy
w zespole

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 15

przygotowanie do ćwiczeń 30

zapoznanie się z e-podręcznikiem 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

Systemy informacji geograficznej a tradycyjna kartografia

Mapy cyfrowe

Dane rastrowe i wektorowe

Bazy danych przestrzennych

Oprogramowanie GIS

Geoportale

VGIS, czyli crowdsourcing jako źródło informacji przestrzennej

Wykorzystanie GIS w badaniach przestrzeni miejskiej

Modele terenu w planowaniu miast

Tworzenie map w ARCGIS Online

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria raport Obowiązkowa obecność, wykonanie zadań (uzyskanie przynajmniej 60%
punktów)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni 2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.280.5cdd5fe74f3f0.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie zróżnicowanych dyscyplinarnie perspektyw dotyczących projektowania miejskich przestrzeni

C2 Doskonalenie umiejętności potrzebnych w rozwiązaniu problemu/wyzwania społeczno-przestrzennego

C3 Doskonalenie umiejętności współpracy w zespołach wielodyscyplinarnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna i rozumie różnice występujące w definiowaniu
przestrzeni i określaniu wyzwań/problemów społeczno-
przestrzennych w różnych dziedzinach (socjologii,
geografii, urbanistyce, architekturze, fizyce/akustyce)

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W05 projekt, prezentacja

W2
Zna i rozumie zasady etyczne związane z rolą
socjologa w życiu społecznym (kodeks pracy
socjologa), w tym zasady dotyczące własności
intelektualnych w procesie projektowym

SOC_K2_W10 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Prezentuje i uzasadniania pomysły indywidualne
w pracy zespołowej, potrafi merytorycznie dyskutować
o pomysłach innych członków zespołu

SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U10

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Gotów jest do pracy zespołowej z przedstawicielami
różnych dyscyplin, jest gotów do komunikowania
w zespole i odbiorcom, na czym polega wkład
socjologii do rozwiązań praktycznych (np. projektów
urbanistycznych i architektonicznych)

SOC_K2_K02 projekt, prezentacja

K2 Podejmuje się roli moderatora dyskusji w sytuacjach
konfliktowych występujących w pracy zespołowej

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

analiza badań i sprawozdań 15

przeprowadzenie badań literaturowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia informacyjno-organizacyjne: wprowadzenie do tematyki warsztatów i
zasad pracy zespołowej W1
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2. Rozpoznanie problemu/zagadnienia będącego przedmiotem warsztatów; analiza
literatury oraz w terenie w zespołach interdyscyplinarnych przed warsztatami W1, U1, K1

3. Prezentacja zadania projektowego w kontekście specyfiki różnych dyscyplin W1, K1

4. Warsztaty projektowe w zespołach interdyscyplinarnych - opracowanie projektu w
międzydyscyplinarnym zespole W1, W2, U1, K1, K2

5. Prezentacja wyników pracy, dyskusja nad rozwiązaniami W1, U1, K1

6. Zajęcia podsumowujące – wnioski z warsztatów W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt, prezentacja
1) Udział w zajęciach i bieżąca ocena zaangażowania w prace zespołu -
wspieranie zespołu na każdym etapie pracy nad projektem 2)
Opracowanie opisu projektu i jego prezentacji; 3) Sformułowanie
uzasadnienia zaproponowanych rozwiązań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma
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Wykluczenie społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.280.5cd96291a1ee2.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy na temat wykluczenia

C2 Uwrażliwienie na wielowymiarowość i wieloaspektowość zjawiska marginalizacji i społecznych wykluczeń

C3 Podniesienie kompetencji w zakresie definiowania i identyfikowania przejawów wykluczeń, dostrzegania zjawiska
w codziennym życiu

C4 Refleksja nad zróżnicowanymi działaniami stanowiącymi reakcję na wykluczenie i zmierzającymi do rozwiązania
problemu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna i rozumie zróżnicowane ujęcia i sposoby
definiowania wykluczenia i myślenia o wykluczeniu SOC_K2_W05 esej, prezentacja

W2 Zna i rozumie mechanizmy społecznej marginalizacji,
rozumie złożoność zjawiska i jego dynamikę

SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Identyfikuje przejawy wykluczeń w codziennym życiu
(przestrzeni publicznej, własnych doświadczeniach)

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U08

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Krytycznie i konstruktywnie analizuje różne przejawy
wykluczenia oraz podejmowane działania na rzecz
jego rozwiązania

SOC_K2_K06 esej, prezentacja

K2 Poszerza i pogłębia wiedzę na temat przyczyn,
przejawów i konsekwencji wykluczenia SOC_K2_K06 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie eseju 12

przygotowanie prezentacji multimedialnej 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zrozumieć wykluczenie: omówienie i analiza zagadnień związanych z procesami
wykluczenia społecznego - jego przyczyn, funkcji, mechanizmów W1, W2, U1, K2

2. Bezdomność w przestrzeni miasta – o ludziach wykluczających, wykluczanych i
wykluczających się W1, W2, K2
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3. Enklawy biedy – przestrzenie domowe, wykluczone i wykluczające W1, W2, K2

4. Przykłady/przejawy wykluczenia - znane i/lub dostrzegane w codziennym życiu
[prezentacje i dyskusja] W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

1) Obecność i aktywność na zajęciach 2) Znajomość zalecanej literatury 3)
Esej na temat wybranego obszaru wykluczeń [przykład/przejawy
wykluczeń w codziennym życiu]. Praca powinna zawierać: Uzasadnienie
wyboru przedmiotu/obszaru analizy; podanie wskaźników, w jaki sposób
manifestuje się wykluczenie, jakie są/mogą być tego konsekwencje;
roboczą definicję /omawianego przykładu/ wykluczenia; propozycję
przeciwdziałania (2 - 3 strony); 4) Prezentacja obejmująca główne
ustalenia i ich dyskusja na zajęciach [kilka slajdów + materiał wizualny].

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma
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Arts, Culture and Urban Development
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.280.5cdd5faed1355.21

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 provides students with theoretical knowledge on arts and culture in urban development

C2 provides students with practical skills in urban cultural planning

C3 makes students understand why and how arts and culture impact economy, politics and social development in
urban context

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 główne kierunki w kulturowych studiach miejskich

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W2 główne koncepcje i kierunki miejskich polityk
kulturalnych

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W3 koncepcje klasy kreatywnej, neobohemy i miast
kreatywnych

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W4 koncepcje placemaking oraz sposoby wykorzystywania
sztuki w rozwoju miasta

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W5 koncepcję scen miejskich i ich wpływu na rozwój
miasta

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

W6 ekonomiczne, społeczne i polityczne efekty miejskich
interwencji artystycznych i planowania kulturowego

SOC_K2_W02,
SOC_K2_W03,
SOC_K2_W04,
SOC_K2_W05,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08,
SOC_K2_W09

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wskazać szanse i zagrożenia wykorzystania kultury
i sztuki w programach rozwoju miasta, w tym ocenić
potencjał rozwojowy projektów kulturalnych i wskazać
zagrożenia, krytycznie ocenić wykorzystanie kultury
i sztuki w przestrzeni miasta

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07

raport

U2 przygotować projekt placemaking

SOC_K2_U02,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U04,
SOC_K2_U05,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U07,
SOC_K2_U08

raport

U3 prowadzić obserwację terenową SOC_K2_U06,
SOC_K2_U08 raport
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U4 prezentować własne stanowisko i argumentować
na jego rzecz

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

U5 przygotować krytyczne opracowanie czytanego tekstu
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnie obserwować i krytycznie oceniać
wykorzystanie sztuki i kultury w mieście

SOC_K2_K01,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K06,
SOC_K2_K07

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

K2 pracy zespołowej SOC_K2_K02 raport, prezentacja

K3 dyskusji grupowej i merytorycznej obrony własnego
stanowiska SOC_K2_K02 raport, prezentacja

K4
angażowania się w projekty kulturalne dla miasta
i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym
miasta

SOC_K2_K03,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K07

zaliczenie pisemne,
raport, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie eseju 15

przygotowanie referatu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Przygotowanie prac pisemnych 15

badania terenowe 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Arts and culture in urban planning W2, U1, U4, U5, K1, K2,
K3, K4

2. Neobohemia, creative class & creative cities: pros and cons W1, W2, W3, W6, U1, U2,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

3. Starchitecture, festivalization and touristification (and Airbnb) W1, W2, U1, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

4. Creative place-making & artists in urban development
Place-making workshop

W4, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

5. Theory of scenes, economic and socio-political impact of scenes (ambiguities of
urban scenes)

W1, W2, W5, W6, U1, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

6. Working with neighbourhoods: urban regeneration projects W4, W6, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

7. Fieldwork in Krakow and Katowice W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, raport, esej,
prezentacja

aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji,
prowadzenie dziennika obserwacyjnego, wykonanie
zadań pisemnych, przygotowanie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Miejskie inwazje i kolonizacje
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
socjologia

Ścieżka
Społeczeństwo miejskie

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCSMS.280.5cdd5fe7b6a8a.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kształcenie wiedzy z zakresu procesów miejskich (m.in.gentryfikacja, turystyfikacja, studentyfikacja)

C2 Kształcenie umiejętności krytycznej analizy procesów miejskich

C3 Kształcenie umiejętności aplikacji koncepcji w badaniach miejskich (część terenowa)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie podstawowe koncepcje i pojęcia
z zakresu socjologii miasta i studiów miejskich
wykorzystywane w analizach procesów miejskich

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W07,
SOC_K2_W08

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi aplikować poznawane na zajęciach
koncepcje i pojęcia w analizie procesów miejskich,
takich jak gentryfikacja, turystyfikacja,
studentyfikacja, wykluczenie społeczno-przestrzenne

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U02 zaliczenie ustne

U2 Student potrafi przygotować wypowiedź ustną
na temat analizy wybranego procesu miejskiego SOC_K2_U10 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznej analizy konsekwencji
procesów społeczno-przestrzennych w mieście SOC_K2_K06 zaliczenie ustne

K2
Student jest gotów do odpowiedzialnego
wykorzystania swojej wiedzy w rolach zawodowych
i społecznych służących zrównoważonemu rozwojowi
i poprawie jakości życia w mieście

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Szkoła ekologii społecznej - wprowadzenie do problematyki procesów społeczno-
przestrzennych w mieście W1

2. Genderfikacja W1, U1

3. Turystyfikacja W1, U1, U2, K1
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4. Konsumpcja i gentryfikacja W1, U1, U2, K1

5. Eko-gentryfikacja U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Zaliczenie na podstawie aktywności podczas zajęć i referatu, udział w
przygotowaniu prezentacji podsumowującej


