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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

praca socjalna

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 98%
Filozoﬁa

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Program kształcenia na kierunku praca socjalna oferowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
osadzony jest kontekście teorii, badań oraz praktyk podejmowanych z perspektywy socjologicznej. Przyjęcie tej specyﬁcznej
orientacji umożliwia szeroką i wielowymiarową analizę życia społecznego, która obejmuje zarówno deﬁniowanie
zróżnicowanych zakłóceń w jego funkcjonowaniu, jak również pozwala na dostrzeganie i aktywizowanie rozwojowych
potencjałów tkwiących w jednostkach, grupach i środowiskach społecznych. Socjologiczna reﬂeksja w pracy socjalnej
wzmacnia krytyczne analizowanie zjawisk społecznych oraz sprzyja dążeniu do otwartej i holistycznej prakseologii.
Program składa się z dwóch modułów teorii pracy socjalnej. Pierwszy dyskutuje zagadnienia ogólne problemów społecznych
powiązanych z ich historycznymi uwarunkowaniami oraz próbami poszukiwania rozwiązań w ramach polityki społecznej.
Drugi dotyczy analizy mechanizmów wykluczenia społecznego oraz teoretycznych podstaw dla zróżnicowanych działań
zmierzających do jego ograniczania. Kolejne trzy moduły obejmują zagadnienia zogniskowane na: 1) prawnych podstawach
pomocy społecznej, 2) badaniach naukowych w pracy socjalnej oraz 3) metodyce pracy socjalnej, ze szczególnym
uwzględnieniem podstawowych specjalizacji badawczych i aplikacyjnych. Następne dwa moduły – ściśle powiązane ze sobą –
skupione są na badawczych i aplikacyjnych podstawach pracy socjalnej. Obejmują one przedmioty seminaryjne i
fakultatywne oraz te zorientowane na analizowanie przykładów możliwych praktyk zawodowych w pracy socjalnej. Program
uzupełnia lektorat oraz kursy dodatkowe, między innymi bieżąca ewaluacja programu studiów.
W programie kształcenia przewidziano 60 godzin wizyt studyjnych, 180 godzin praktyk zawodowych oraz 30 godzin
superwizji grupowej – co stanowi możliwość aplikacji teoretycznej wiedzy oraz pozyskiwania niezbędnych umiejętności
praktycznych, w które powinien być wyposażony pracownik socjalny.
Absolwent kończąc studia uzyskuje – zgodnie z polskimi regulacjami w tym zakresie – prawo do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego.
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Koncepcja kształcenia
Program studiów na kierunku praca socjalna na Wydziale Filozoﬁcznym został utworzony w sposób gwarantujący zgodność z
misją i strategią Uniwersytetu Jagiellońskiego. W myśl misji Uniwersytetu podstawowym zadaniem kształcenia na kierunku
jest tworzenie warunków sprzyjających przekazywaniu wiedzy, rozwojowi, wychowaniu i pracy naukowej. Podstawową
zasadą nauczania będzie rozbudzanie indywidualnej i społecznej aktywności, ukazywanie twórczej myśli badawczej oraz
rozwijanie zdolności implementacji wiedzy i osiąganych wyników. Studenci będą przygotowywani do samodzielnego
rozwiązywania problemów, jakie wiążą się ze społeczną i zawodową aktywnością, a w tym realizacją działań pomocowych.
Kształcenie realizowane będzie zgodnie z ideami humanizmu i tolerancji, w poszanowaniu praw i godności człowieka oraz
odpowiedzialności za losy społeczeństwa. Program kształcenia powstaje również w ścisłym związku z badaniami
prowadzonymi w jednostce. Program jest kontynuacją studiów prowadzonych od ćwierć wieku w UJ, posiadających
wyjątkową w skali całego kraju tożsamość, tradycje i zasoby osobowe, rzeczowe i organizacyjne.

Cele kształcenia
Celem kształcenia jest "szerokie" osadzenie w przestrzeni pracy socjalnej, które zapewni absolwentom kierunku praca
socjalna możliwość profesjonalnej realizacji ról zawodowych w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z pomocą
i polityką społeczną. Absolwent będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami w zakresie wieloaspektowego funkcjonowania
systemu pomocy społecznej. Zostanie wyposażony w wiedzę metodologiczną, prawną, psychologiczną, pedagogiczną i
socjologiczną, która jest niezbędna do poznania i zrozumienia człowieka, jego relacji ze środowiskiem, a także procesów
społecznych i mechanizmów mających wpływ na działalność służb społecznych. Zdobędzie również umiejętności ułatwiające
realizację zadań pracownika socjalnego oraz kompetencje społeczne do zrozumienia podmiotów znajdujących się w bardzo
trudnej sytuacji życiowej.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Zaproponowany proﬁl kształcenia został dostosowany do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, systemowych zmian
wprowadzanych na polu pomocy społecznej oraz wyzwań cywilizacyjnych, którym muszą sprostać osoby chcące
profesjonalnie pomagać. Pozwala wyposażyć studenta w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do
pracy z osobami w sytuacji wymagającej pomocy. Zakłada interdyscyplinarność, wieloaspektowość oraz holistyczne
podejście do rozumienia człowieka w różnych obszarach jego życia.
Współczesny rynek pracy wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie diagnozowania zjawisk i procesów
społecznych, rozwiązywania problemów związanych z aktywnością społeczną i zawodową, w tym realizacją działań
pomocowych. Istotne znaczenie mają umiejętności w zakresie analizy i syntezy wielowymiarowych procesów zachodzących
w społecznej przestrzeni profesjonalistów oraz kompetencje społeczne do pracy w zespołach interdyscyplinarnych czy
analizy i interpretacji dowodów naukowych. Te elementy mają swoje odzwierciedlenie w pełnionych rolach zawodowych
pracownika socjalnego, w tym animatora społeczności lokalnej.
Posiada wiedzę i umiejętności, a także zdobyte w trakcie studiów doświadczenie umożliwiają absolwentom podejmowanie
działań o charakterze pomocowym, promocyjnym, ekukacyjnym, doradczym oraz menadżerskim w różnych sektorach
gospodarki - prywatnym, samorządowyn (z uwzględnieniem sektora pozarządowego).
Studia dają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, instytucjach rynku pracy, domach pomocy społecznej,
ośrodkach terapii uzależnień, placówkach integracyjnych i reintegracyjnych. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w
obserwatoriach lokalnej i regionalnej polityki społecznej, ﬁrmach socjalnych, a w ramach własnej działalności gospodarczej
mogą oferować na rynku usługi w zakresie prowadzenia analiz procesów zjawisk społecznych w terenie, wsparcia i rozwoju
osobistego oraz świadczenia e-pracy socjalnej.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Opracowane na kierunku praca socjalna efekty kształcenia odnoszą się do:
wiedzy ogólnej,
wiedzy specjalistycznej,
umiejętności wielowymiarowej analizy rzeczywistości społecznej,
zaawansowanych kompetencji profesjonalnych, które stanowią odpowiedź na potrzeby podmiotów otoczenia
społecznego i gospodarczego.
Poza ściśle zdeﬁniowanymi efektami kształcenia, studia na kierunku praca socjalna skupione są na rozwijaniu kompetencji
społecznych w zakresie tworzenia międzygrupowych sieci współpracy, pracy w zespołach wysokoefektywnych, komunikacji
na poziomie mikro-, mezo- i makrootoczenia; a także rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia i ewaluacji. Istotnym
uzupełnieniem jest budowanie warsztatu metodologicznego badacza „uczącego się przez doświadczenie”. Duży nacisk w
trakcie studiów położony jest na działania podejmowane w praktyce bezpośredniej z różnymi kategoriami podmiotów pracy
socjalnej oraz superwizję rozwoju indywidualnego studentów na każdym etapie realizacji praktyk zawodowych.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań w Instytucie Socjologii UJ to:
socjologiczne aspekty problemów społecznych: praca socjalna i kierunki jej rozwoju, miasto oraz jego problemy,
socjologia przestrzeni: przestrzenie wykluczone i obszary społecznej marginalizacji, „nowe" przestrzenie życiowe w
miastach i obszarach zurbanizowanych, procesy tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich,
socjologia edukacji i zagadnienia nierównosci i wykluczenia w kontekście edukacyjnym,
socjologia dzieciństwa i rodziny: badania i terapia traumy wczesnodziecięcej,
socjologia zdrowia i choroby w odniesieniu do pracy socjalnej,
praca socjalna a polityka dostępnosci- perspektywa socjologiczna,
socjologiczny kontekst zmian demograﬁcznych, wyzwania zwiazane ze zmianą struktury demograﬁcznej i starzenia
się społeczeństw,
mobilność i migracje oraz tworzenie się wielokulturowych społeczeństw; cyfryzacja i jej zastosowanie w pracy
socjalnej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Wymiary aplikacyjne prowadzonych badań : wypracowanie innowacyjnych metod promocji zdrowia psychicznego, które
odwołują się do bezpośredniego i pośredniego (literatura, ﬁlmy dokumentalne) kontaktu z osobami chorującymi psychicznie;
diagnoza kapitału zdrowotnego dzieci i młodzieży wraz z konstruowaniem strategii jego wzmacniania, analiza związków
między bezrobociem i przestępczością oraz polityka karania sprawców przestępstw; badania związków, między traumą
wczesnodziecięcą i procesem odzyskiwania podmiotowości przez dzieci z doświadczeniem krzywdzenia oraz wypracowanie
metod umacniania dzieci i młodzieży, odwołując się do koncepcji potencjałów rozwojowych; analiza ścieżek zawodowych
pracowników socjalnych jako fundament budowania tożsamości zawodowej w profesji; wypracowanie mechanizmów
powstawania i reprodukowania miejskich zbiorowości terytorialnych na poziomie osiedla, identyﬁkacja ( w ramach osiedli)
praktyk społecznych, przez które ujawniają się (manifestują) napięcia i różnice społeczne oraz identyﬁkacja różnic i granic w
procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich, analiza nierówności społecznych w kontekście edukacji, praca z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy wspieranie grup społecznych zagrożonych marginalizacją jak np.
migranci czy uchodźcy, budowanie strategii wsparcia/opieki osób starszych i ich aktywizacja, uwzględnienie i wykorzystanie
nowych technologii w pracy socjalnej.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Sale wykładowe w Instytucie Socjologii wyposażone są w sprzęt audiowizualny (komputer, rzutnik, ekran). Ponadto Instytut
dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi pracowniami komputerowymi, specjalistyczną pracownią fokusową. Dostępny jest
także bogaty i urozmaicony księgozbiór.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0923

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Realizacja programu opiera się na tradycyjnych metodach dydaktycznych (przede wszystkim: wykłady, ćwiczenia,
warsztaty), jak również podejściach specyﬁcznych dla kształcenia na kierunku praca socjalna. Są to:
Obozy metodyczne, umożliwiające nabywanie kompetencji w stosowaniu podstawowych metod pracy socjalnej :
indywidualnej, rodzinnej, grupowej, środowiskowej, oraz w formie projektu socjalnego.
Superwizja pracy socjalnej, obejmująca praktyki zawodowe realizowane w trakcie studiów,
Włączanie w proces dydaktyczny osób doświadczonych - o specyﬁcznych potrzebach rozwojowych.
Kursy tworzone na podstawie analizy potrzeb zgłaszanych przez studnetów, realizowane w formie kursów otwartych,
współprojektowanych przez studentów pod opieką naukową i dydaktyczną nauczyciela akademickiego.
Ciągła ewaluacja procesu realizacji programu w formie kursów, które są dedykowane tej kwestii.
Stymulowanie i rozwój samokształceniowych, naukowych grup studenckich komplementarnych wobec programu
kształcenia.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

114

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

6

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

24

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

6

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

2

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1265

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Na I roku studiów student odbywa wizyty studyjne w wymiarze 60 godzin. Student pod opieką koordynatora wizyt studyjnych
rozpoznaje specyﬁkę działań w zakresie pośredniej i bezpośredniej pracy socjalnej w wybranych placówkach pomocowych, w
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których prowadzona jest aktywność w polu pracy socjalnej.
Program studiów przewiduje również 180 godzin praktyk zawodowych, które student realizuje w ciągu dwóch lat trwania
studiów. Student dokonuje wyboru placówek w oparciu o swoje zainteresowania badawcze oraz aplikacyjne działając w
porozumieniu z koordynatorem ds. praktyk z ramienia Uczelni. Terminy realizacji praktyk ustala natomiast z opiekunem
praktyk ze strony placówki. Student prowadzi dokumentację z praktyk określona z koordynatorem ds. praktyk z ramienia
Uczelni oraz uzgodnioną z opiekunem praktyk ze strony placówki. Rozliczenie wszystkich godzin jest warunkiem uzyskania
absolutorium.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze co najmniej 120 punktów ECTS, w tym 24 ECTS z kursów
fakultatywnyh, przygotowanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz obrona pracy dyplomowej.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

PSO_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu - fakty, teorie, metody oraz
złożone zależności między nimi, różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej
działalności

P7U_W

PSO_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i
zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między
nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu
wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w przypadku studiów o
proﬁlu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności
zawodowej związanej z ich kierunkiem

P7U_W

PSO_K2_W03

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów
działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, podstawowe
zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

P7S_WK

PSO_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz
złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami oraz
różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczne konteksty prowadzonej
działalności

P7U_W

PSO_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska
oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z
zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w
przypadku studiów o proﬁlu praktycznym

P7S_WG

PSO_K2_W06

Absolwent zna i rozumie również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności
zawodowej związanej z ich kierunkiem, główne tendencje rozwojowe dyscyplin
naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów –
w przypadku studiów o proﬁlu ogólnoakademickim

P7S_WG

PSO_K2_W07

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego, podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych
form przedsiębiorczości

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

PSO_K2_U01

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne
(polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii pracy socjalnej

P7S_UW, P7U_U

PSO_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

PSO_K2_U03

Absolwent potraﬁ właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
społecznych oraz formułować własne hipotezy na ten temat oraz stawiać hipotezy
badawcze i je weryﬁkować

P7S_UW, P7U_U

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PSO_K2_U04

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

P7S_UW

PSO_K2_U05

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

P7S_UW

PSO_K2_U06

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

P7S_UW

PSO_K2_U07

Absolwent potraﬁ proponować działania ukierunkowane na rozwiązywanie
P7S_UW,
konkretnych problemów społecznych i przeprowadzenie rozstrzygnięć w tym zakresie P7S_UO

PSO_K2_U08

Absolwent potraﬁ zrozumieć i zanalizować zjawiska społeczne w oparciu o
pogłębioną, teoretyczną ocenę tych zjawisk z zastosowaniem odpowiedniej metody
badawczej

P7S_UW,
P7S_UO

PSO_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

P7S_UW

PSO_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

P7S_UK, P7S_UO

PSO_K2_U11

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

P7S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

PSO_K2_K01

Absolwent rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoich
umiejętności społecznych i zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i
metod; potraﬁ inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

P7S_KK

PSO_K2_K02

Absolwent potraﬁ pracować w zespole przyjmując różne role; tworzyć międzygrupowe
P7S_KK, P7U_K
sieci współpracy; komunikować się na poziomie mikro-, mezo- i makrootoczenia
wykorzystując różne kanały komunikacyjne

PSO_K2_K03

Absolwent potraﬁ planować działania w szeroko rozumianym obszarze pomocowym,
a w tym określać ich priorytety, organizować zasoby oraz formułować wskaźniki
skuteczności

P7S_KK

PSO_K2_K04

Absolwent potraﬁ identyﬁkować i rozstrzygać dylematy związane z obszarem
pomocowym, a w tym realizacją pracy socjalnej.

P7S_KK

PSO_K2_K05

Absolwent potraﬁ zaangażować się w przygotowanie i realizację projektów
społecznych oraz przewidzieć wielokierunkowe konsekwencje swojej działalności

P7S_KK, P7S_KR

PSO_K2_K06

Absolwent potraﬁ samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

P7S_KK, P7S_KR

PSO_K2_K07

Absolwent potraﬁ działać w sposób przedsiębiorczy w obszarach działań
promocyjnych, proﬁlaktycznych, edukacyjnych, doradczych, pomocowych oraz
menadżerskich

P7S_KK, P7S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlantropii i pomocy społecznej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do pracy socjalnej

15

2,0

egzamin

O

Socjologia problemów społecznych

15

2,0

egzamin

O

Polityka społeczna

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Prawa człowieka

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ilościowe metody badań w pracy socjalnej

30

3,0

egzamin

O

Metody jakościowe w pracy socjalnej

30

4,0

egzamin

O

Proseminarium

15

2,0

zaliczenie

O

Wizyty studyjne

30

2,0

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Ewaluacja procesu kształcenia 1

5

-

-

O

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wideotrening komunikacji

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja a nierówności społeczne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Social Work B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Social Work C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewaluacja procesu kształcenia 1

5

1,0

zaliczenie

O

Współczesne koncepcje pracy socjalnej

15

3,0

egzamin

O

Problemy społeczeństwa globalnego

15

2,0

egzamin

O

Wprowadzenie do pomocy społecznej

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zagadnienia prawne pomocy społecznej

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metodyka pracy socjalnej

30

3,0

egzamin

Obóz metodyczny

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Proseminarium

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wizyty studyjne

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyki zawodowe

60

2,0

zaliczenie

Zagadnienia feministyczne w aktywności pomocowej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyka pomocowa - perspektywa outreach

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy społeczne - perspektywa socjologii wizualnej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O

Lektorat z języka obcego

O

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Social Work B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Social Work C1+

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Marginalizacja i włączanie społeczne

15

2,0

egzamin

Psychoterapia i socjoterapia

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Promocja zdrowia społecznego

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Obóz metodyczny

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praca socjalna - obszary specjalizacji

60

3,0

zaliczenie

O

Funkcjonowanie zespołów zadaniowych

15

1,0

zaliczenie

O

Ewaluacja w pracy socjalnej

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie

O

Praktyki zawodowe

60

2,0

zaliczenie

O

Reading in social work

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ewaluacja procesu kształcenia 2

5

-

-

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów

O

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zdrowie psychiczne - perspektywa społeczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Starzejące się społeczeństwo - potrzeby i wyzwania

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ekonomia społeczna - dobre praktyki

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewaluacja procesu kształcenia 2

5

1,0

zaliczenie

O

Społeczeństwo obywatelskie

15

3,0

egzamin

O

Organizacja środowiska lokalnego

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praca socjalna - obszary specjalizacji

60

3,0

egzamin

Superwizja w pracy socjalnej

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Doradztwo zawodowe w pracy socjalnej

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie

30

10,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyki zawodowe

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Edukacja skupiona na studencie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

PR w polityce dostępności

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Habitus a mobilość społeczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy

14 / 144

Historia ﬁlantropii i pomocy społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.61a0c3c9bddd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przedstawienie i przedyskutowanie głównych linii tradycji ﬁlantropii oraz interpretacja ich wpływu
na rodzącą się wyspecjalizowaną pomoc społeczną i pracę socjalną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

Student potraﬁ samodzielnie wyróżnić i zinterpretować
PSO_K2_U01
poszczególne zjawiska społeczne

zaliczenie na ocenę
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do wykorzystania tak uzyskanej
wiedzy w odniesieniu do praktyki społecznej

K1

PSO_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

konsultacje

5

analiza problemu

5

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Splot zagadnień historycznych z analitycznie wyróżnianymi przejawami tzw.
trzeciego sektora społecznego w odniesieniu do problemów społeczno-socjalnych.
Podzielmy na sześć wątków:
1/ wykształcenie się szeroko rozumianej ﬁlantropii jako jako aksjologicznie
zakorzenionego sposobu myślenia o współżyciu społecznym
2/ kształtowanie się i utrwalanie dominujących norm oraz wzorów postępowania
3/ działające wspólnoty, zrzeszenia, instytucje
4/ "nowa" ﬁlantropia w związku z procesem industrializacji i urbanizacji
5/ nowe potrzeby profesjonalne w tym zakresie
6/ rysujące się trendy dotyczące przyszłości.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemne własne opracowanie
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Wprowadzenie do pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.5cd96290af590.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie celów, funkcji i głównych orientacji teoretycznych w pracy socjalnej

C2

Zrozumienie podstawowych zasad i metod realizowania pracy socjalnej

C3

Rozumienie procesu pomocowego i istoty jego profesjonalizacji

C4

Znajomość zasad prakseologii i twórczego działania w pracy socjalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna deﬁnicję, cele, funkcje i zasady pracy socjalnej

PSO_K2_W01

egzamin pisemny, esej

W2

Zna wybrane orientacje teoretyczne w pracy socjalnej
i metody działania

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02

egzamin pisemny

W3

Zna i rozumie podstawy prakseologii i zasady
twórczego działania w procesie pomocowym

PSO_K2_W06

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wyjaśnić istotę i zasady profesjonalizacji
procesu pomocowego

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06

egzamin pisemny, esej

U2

Potraﬁ wyjaśnić przyczyny powstawania uzależnienia
od pomocy społecznej i jego konsekwencje

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06

egzamin pisemny

U3

Potraﬁ wskazać zróżnicowane sposoby realizacji
interwencji w obszarze pracy socjalnej

PSO_K2_U06,
PSO_K2_U07

egzamin pisemny, esej

PSO_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Gotów jest do poszukiwania wiedzy i efektywnych
sposobów działań pomocowych w obszarze pracy
socjalnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie eseju

5

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.

Deﬁnicja, cele i funkcje pracy socjalnej

W1, U1

2.

Wybrane orientacje teoretyczne i profesjonalizacja pracy socjalnej.

W1, W2, U1, U3

3.

Praca socjalna w obszarze działań pomocowych. O pomocy i zasadach jej
udzielania. Czy od pomocy można się uzależnić?

W1, U2, U3, K1

Sylabusy
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4.

Metody pracy socjalnej - przegląd wybranych interwencji w obszarze pracy
socjalnej

W2, W3, U1, U3, K1

5.

Prakseologia, innowacje i działania kreatywne w procesie pomocowym. Między
celem i efektem interwencji.

W1, W3, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny testowy (zaliczenie min. 60 % poprawnych
odpowiedzi) [zakres materiału: treści z wykładów i literatura
egzamin pisemny, esej
obowiązkowa]; esej na temat pracy socjalnej - o wielości znaczeń i
zastosowań (2 - 3 strony, odstęp 1,5, czcionka Times New Roman)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy

19 / 144

Socjologia problemów społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.61a0c3ca408ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z podstawami teoretyczno-metodologicznymi socjologii problemów społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia "problemu społecznego" w socjologii

PSO_K2_W01

egzamin ustny

W2

główne perspektywy teoretyczne w wyjaśnianiu
problemów społecznych

PSO_K2_W02

egzamin ustny

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zróżnicować potoczne i naukowe pojęcie problemu
społecznego

PSO_K2_U02

egzamin ustny

U2

stosować metodykę analizy problemów społecznych

PSO_K2_U02

egzamin ustny

PSO_K2_K01

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
prowadzenia dyskusji na temat wybranych problemów
społecznych przy użyciu argumentów naukowych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

zapoznanie się z e-podręcznikiem

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojawienie się pojęcia "problemu społecznego " w pismach klasyków socjologii

W1, W2

2.

Problemy społeczne w teorii konﬂiktowej, funkcjonalnej i interakcjonistycznej

W1, W2

3.

Konstrukcjonizm społeczny jako teoria problemu społecznego

W1, W2

4.

Metodologia badania problemów społecznych

W1, W2

5.

Metodyka analizy wybranego problemu społecznego

U1, U2

6.

Badania empiryczne problemów społecznych w skali mikro, mezzo i makro

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wypowiedź na zadany temat
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Polityka społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.5cc03452ddb10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat zasad, celów i uwarunkowań oraz diagnozowania w polityce społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia polityki społecznej

PSO_K2_W01

zaliczenie ustne

W2

metodologię i empirię polityki społecznej

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02

zaliczenie ustne

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

diagnozować zjawiska socjalne i posługiwać się
wskaźnikami

PSO_K2_U03

zaliczenie ustne

U2

włączyć się w lokalną politykę społeczną

PSO_K2_U04

zaliczenie ustne

PSO_K2_K02

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uzasadnienia i przekonania o potrzebie badań
empirycznych z zakresu polityki społeczne

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

zapoznanie się z e-podręcznikiem

30

przygotowanie do zajęć

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.

Rozwój polityki społecznej i jej stan współczesny. Podstawowe pojęcia i koncepcje

W1, W2, U1, U2

2.

Planowanie w polityce społecznej. Współpraca interdyscyplinarna w obszarze
polityki społecznej. Ekonomia społeczna.

W1, W2, U1, U2

3.

Modele polityki społecznej i ich konsekwencje dla pomocy społecznej. Państwo
dobrobytu i jego demontaż. Od welfare do workfare.

W1, W2, U1, U2

4.

Programy aktywizacji w polityce społecznej w Polsce. Wybrane kwestie społeczne i
W1, W2, U1, U2, K1
strategie polityczne. Sprawiedliwość społeczna jako cel polityki społecznej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Odpowiedzi na pytania.
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Prawa człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.5cac67cf0ced5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z pojęciem wolności i praw człowieka jako systemem relacji pomiędzy władzą publiczną
a obywatelem.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu klasyﬁkacji praw człowieka oraz ich znaczenia normatywnego.

C3

Uświadomienie o istniejących procedurach egzekucji praw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz
w trybie skargi konstytucyjnej, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Komitetem Praw
Człowieka ONZ.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między
nimi, różnorodne, złożone uwarunkowania
prowadzonej działalności.

PSO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu –
wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności
między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną
z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych
PSO_K2_W03,
tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane
PSO_K2_W07
zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe
dla programu studiów, a w przypadku studiów o proﬁlu
praktycznym – również zastosowania praktyczne tej
wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich
kierunkiem

zaliczenie na ocenę

W3

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu –
wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności
między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną
z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych
tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane
PSO_K2_W03
zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe
dla programu studiów, a w przypadku studiów o proﬁlu
praktycznym – również zastosowania praktyczne tej
wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich
kierunkiem.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować
i wyjaśniać zjawiska społeczne.

PSO_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

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.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

Absolwent potraﬁ właściwie analizować przyczyny
i przebieg procesów i zjawisk społecznych oraz
formułować własne hipotezy na ten temat oraz
stawiać hipotezy badawcze i je weryﬁkować.

PSO_K2_U03

zaliczenie na ocenę

K1

Absolwent rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz
doskonalenia swoich umiejętności społecznych
i zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych
środków i metod; potraﬁ inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób.

PSO_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Absolwent potraﬁ pracować w zespole przyjmując
różne role; tworzyć międzygrupowe sieci współpracy;
komunikować się na poziomie mikro-, mezoi makrootoczenia wykorzystując różne kanały
komunikacyjne.

PSO_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

Absolwent potraﬁ planować działania w szeroko
rozumianym obszarze pomocowym, a w tym określać
ich priorytety, organizować zasoby oraz formułować
wskaźniki skuteczności.

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K4

Absolwent potraﬁ identyﬁkować i rozstrzygać
dylematy związane z obszarem pomocowym, a w tym
realizacją pracy socjalnej.

PSO_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K5

Absolwent potraﬁ samodzielnie i krytycznie uzupełniać
wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny.

PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

analiza problemu

45

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.

Pojęcie praw człowieka

W1, U1, K1

2.

Generacje praw człowieka

W2, U2, K2

3.

normatywność praw człowieka a normy programowe polityki państwa

W3, U3, K3, K5

4.

Bezpośredni charakter stosowania praw człowieka

K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test 20 pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Ilościowe metody badań w pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.61a0c3caae489.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z ilościowymi metodami badań w pracy socjalnej (badania sondażowe, techniki badań, wady i zalety)
C2

C2

nauczenie podstaw statystycznej analizy danych z zakresu pracy socjalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wybrane metody i techniki badań społecznych oraz
wie, jak skutecznie dobrać metody badawcze w celu
rozwiązania problemów społecznych, wie jak
zaplanować i zrealizować ilościowe badanie
empiryczne w celu rozpoznania problemu

PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06

egzamin ustny, projekt

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U04,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U09

egzamin ustny, projekt

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02,
PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych rozszerzonych o umiejętność pogłębionej,
teoretycznej oceny tych zjawisk z zastosowaniem
odpowiedniej metody badawczej i analizy
statystycznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do współpracy w grupie zadaniowej oraz potraﬁ
terminowo realizować zadania i prace przekazywane
w czasie zajęć

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do ćwiczeń

5

analiza badań i sprawozdań

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Przygotowywanie projektu badań ilościowych do wybranego tematu z zakresu
pracy socjalnej. Określenie celu, pytań badawczych.

W1, U1, K1

2.

Przegląd danych zastanych i wykorzystanie informacji w projektowaniu badania
ilościowego w pracy socjalnej. Ocena źródeł danych – analiza, braki.

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Analiza zmian zjawiska – wykorzystanie danych zastanych (indeksy).

W1, U1, K1

4.

Dobór próby w ilościowych metodach badań empirycznych w pracy socjalnej.

W1, U1, K1

5.

Ocena analizy i omówienie głównych problemów jak i wyzwań ilościowych metod
badań w pracy socjalnej (ryzyka badawcze, kwestie etyki).

W1, U1, K1

6.

Analiza jednej zmiennej. Miary tendencji centralnej i miary rozproszenia,
asymetria rozkładu

W1, U1, K1

7.

Analizy statystyczne z badań ilościowych - przykłady.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny

odpowiedzi poprawne na pytania prowadzącego

projekt

Zaliczenia (na ocenę) na podstawie aktywności i obecności oraz dwóch
projektów. Jeden projekt dot. badania ilościowego, drugi dot. analiz
statystycznych do danych z badania tematycznie powiązanego z
kierunkiem studiów
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Metody jakościowe w pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.1588755328.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami badań jakościowych i możliwościami ich wykorzystania w pracy socjalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawy teoretyczne badań
jakościowych

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W06

projekt
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W2

Student zna różne rodzaje technik badań jakościowych PSO_K2_W01,
i cele ich stosowania
PSO_K2_W05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zaprojektować, przeprowadzić badania
jakościowe

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U08

projekt

U2

Student potraﬁ zanalizować wyniki badań
jakościowych

PSO_K2_U08,
PSO_K2_U09

projekt

U3

Student potraﬁ przygotować raport z badań
i prezentację wyników badań

PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10

projekt

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K03,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnej organizacji pracy,
współpracy w zespole i efektywnej komunikacji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań empirycznych

40

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Co badać? Konceptualizacja badania jakościowego

W1, W2, U1, K1

2.

Obserwacja w badaniach jakościowych

W2, U1, K1

3.

Wywiady pogłębione w badaniach jakościowych

W2, U1, K1

4.

Zogniskowane wywiady grupowe w badaniach jakościowych

W2, U1, K1

5.

Analiza wyników badań jakościowych, raport i prezentacja wyników badań

W2, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

Przygotowanie raportu z badań

ćwiczenia

projekt

Przygotowanie prezentacji wyników badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Proseminarium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.230.5ca756970038b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 15

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Formowanie i wspieranie rozwoju indywidualnych zainteresowań teoretycznych, badawczych oraz aplikacyjnych
studenta.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

współczesne teorie pracy socjalnej

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04

projekt

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U07

projekt

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować badanie uwzględniając uwarunkowania
teoretyczne oraz aplikacyjne pracy socjalnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kreatywnego uzupełnienia wiedzy z zakresu teorii,
badań i praktyki pracy socjalnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium

15

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium

15

analiza badań i sprawozdań

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne teorie pracy socjalnej.

W1

2.

Specyﬁka badań w obszarze pracy socjalnej.

U1

3.

Źródła wiedzy z zakresu teorii, badań oraz praktyki pracy socjalnej.

K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
proseminarium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność

Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
proseminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność
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Wizyty studyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.230.1588758117.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest możliwość aplikacji teoretycznej wiedzy oraz pozyskiwania niezbędnych umiejętności
praktycznych, w które powinien być wyposażony pracownik socjalny

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

strukturę i organizacje systemu pomocy społecznej
w Polsce na podstawie wybranych instytucji

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

PSO_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

pracować w zespole w danej instytucji, organizacji lub
ﬁrmie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego uczenia się i doskonalenia swoich
umiejętności społecznych i zawodowych

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie raportu

15

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

konsultacje

15

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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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.

Realizowanie wizyt studyjnych w 16 wybranych instytucjach

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wizyty studyjne, dyskusja
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na pierwszym roku studiów w pierwszym semestrze student odbywa
wizyty studyjne w wymiarze 30 godzin. Student pod opieką koordynatora
placówki podejmuje działania w zakresie pośredniej i bezpośredniej pracy
socjalnej. W kontakcie z osobą podopieczną nabywa/rozwija kompetencje
profesjonalne. Miejsca realizacji tych wizyt są dostosowane do podmiotów
pracy socjalnej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) i ustalane przez
koordynatora. Warunkiem zaliczenia jest realizacja wszystkich wizyt oraz
napisanie sprawozdań z każdej wizyty studyjnej.

Semestr 2
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na pierwszym roku studiów w drugim semestrze student odbywa
wizyty studyjne w wymiarze 30 godzin. Student pod opieką
koordynatora placówki podejmuje działania w zakresie pośredniej i
bezpośredniej pracy socjalnej. W kontakcie z osobą podopieczną
nabywa/rozwija kompetencje profesjonalne. Miejsca realizacji tych
wizyt są dostosowane do podmiotów pracy socjalnej (zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej) i ustalane przez koordynatora.
Warunkiem zaliczenia jest realizacja wszystkich wizyt oraz napisanie
sprawozdań z każdej wizyty studyjnej.
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Ewaluacja procesu kształcenia 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.230.61a0c3cb4074b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 5

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Identyﬁkacja potrzeb edukacyjnych w zakresie pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać oraz nazywać własne potrzeby
edukacyjne w zakresie pracy socjalnej.

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06

prezentacja

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

projektowania i podejmowana zindywidualizowanych
aktywności edukacyjnych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
5

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Bieżąca ewaluacja procesu kształcenia, w tym autoewaluacja.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

warsztaty

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w dyskusji

Semestr 2
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w dyskusji
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Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.61a0c3cba3e6f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z założeniami pracy socjalnej skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz ćwiczenia tego
podejścia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

założenia podejścia skoncentrowanego
na rozwiązaniach

PSO_K2_W01

zaliczenie ustne
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W2

różnice pomiędzy rozwiązywaniem problemów
i budowaniem rozwiązań

PSO_K2_W01

zaliczenie ustne

PSO_K2_U06

zaliczenie ustne

PSO_K2_K01

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować różne rodzaje pytań PSR w pracy z różnymi
typami klientów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzasadnia potrzebę stosowania podejścia bazującego
na mocnych stronach klienta

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

wykonanie ćwiczeń

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.

Rodzaje pytań stosowanych w rozmowie z klientem
Pytania specyﬁczne dla PSSR
Typy relacji między pracownikiem socjalnym a klientem według P.de Jong i
I.K.Berg

W1, W2, U1

2.

Wiedza i niewiedza: perspektywa epistemologiczna
Założenia krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
Procedury budowania rozwiązań

W2, U1

3.

Rozpoczynania spotkania
Główne narzędzia pracy skoncentrowanej na rozwiązaniach
Informacje skierowane do klienta i informacje zwrotne
Praca zespołu reﬂektującego
Zakończenie spotkania

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, inscenizacja, metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Znajomość podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
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Wideotrening komunikacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.61a0c3cc10745.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wideotreningu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

komunikację podstawową (Basic Communication)
używaną w WK

PSO_K2_W01

kazus

W2

plan pracy z rodziną przy użyciu WK

PSO_K2_W01

kazus

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować komunikaty rodzic-dziecko

PSO_K2_U01

kazus

U2

potraﬁ przygotować materiał ﬁlmowy i kompilację
kilku ﬁlmów

PSO_K2_U01

kazus

uzasadnia potrzebę wykorzystywania wiedzy z zakresu
PSO_K2_K06
WK w pracy z rodziną wieloproblemową

kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

wykonanie ćwiczeń

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

1.

Podstawowe założenia teorii komunikacji interpersonalnej i matrycy komunikacji
podstawowej Colwyna Trevarthena. Procedura wideoﬁlmowania.

W1, W2, U1

2.

Etapy treningu przy użyciu wideoﬁlmowania. Rola rodziców, trenera i superwizora

U1, U2

3.

Plan pracy z rodziną. Kierunki rozwoju wideotreningu komunikacji.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Omawianie materiału ﬁlmowego na podstawie zasad komunikacji podstawowej., ćwiczenia przedmiotowe, analiza
przypadków, dyskusja, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja i omówienie przypadku.
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Edukacja a nierówności społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.210.5cdd5fb2839c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie kluczowych koncepcji teoretycznych dotyczących zagadnienia nierówności w edukacji.

C2

Analiza jawnych i ukrytych funkcji edukacji w różnych kontekstach teoretycznych i ich wpływ na poziom
nierówności społecznych.

C3

Analiza zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie na systemy edukacyjne.

C4

Analiza działań ukierunkowanych na walkę z nierównościami - założenia i skutki zmian oświatowych oraz
aktywności aktorów społecznych na poziomie makro, mezo i mikro.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

47 / 144

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna i rozróżnia różne podejścia teoretyczne
do zagadnienia nierówności w dostępie do edukacji
oraz wpływu funkcjonowania systemów oświatowych
na stratyﬁkację społeczną.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05,
PSO_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

na podstawowym poziomie zidentyﬁkować czynniki
nierówności w edukacji, przeanalizować
funkcjonowanie systemu pod kątem jego ukrytych
funkcji oraz dysfunkcji i wskazać na ich konsekwencje.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetencje społeczne: potraﬁ pracować w grupie,
skutecznie przekonuje do swoich racji, aktywnie
słucha.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie do zajęć

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Nieoczekiwane skutki dobrych chęci, czyli nierówności społeczne i selekcje
szkolne w kontekście systemów oświaty: koncepcje teoretyczne, wymiary,
wskaźniki, obszary

W1, U1, K1

2.

Analiza badań systemów oświatowych oraz rozwiązań przyjętych w różnych
systemach edukacji - nierówności w skali makro czyli w świetle
międzynarodowych badań oraz jak to wygląda w skali mikro, czyli co komu
przypada w udziale – jak się ma edukacja do szans społecznych?

W1, U1, K1
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3.

Wymiary nierówności w edukacji: bieda, pochodzenie, kapitał – przypadek Polski

W1, U1, K1

4.

Nie tylko pochodzenie i pieniądze – inne obszary nierówności w edukacji (płeć,
niepełnosprawność, pochodzenie etniczny / migracyjne)

W1, U1, K1

5.

„Nie jest łatwo wymyślić zmianę” Spojrzenie krytyczne i pomysły na zmiany w
edukacji - kontekst Polski, analiza reform oświaty oraz aktywności aktorów
społecznych (nauczyciele, rodzice, media) i projektowanie zmian.

W1, U1, K1

6.

Społeczne tworzenie nierówności czy pedagogika na pomoc równości szans?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja grupowa, wykonanie zadań w toku zajęć
(mikroprojekty)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Możliwość pracy także z tekstami i danymi anglojęzycznymi.

Sylabusy
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English for Social Work B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.230.623af07d630ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
PSO_K2_U03,
ze studiowanym kierunkiem
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PSO_K2_U09,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

PSO_K2_U06,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Sylabusy
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rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do egzaminu

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.
3.
formal letter, argumentative essay, discursive essay

W1, W2, W4, U10, U11,
U3, U4, U5, U6, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

Social issues
Methods of social work
Addictions
Working with dysfunctional families
Refugees
Homelessness and unemployment

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Social Work C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.230.623af07d6cb9e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PSO_K2_U09,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

PSO_K2_U06,
PSO_K2_U10,
PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do zajęć

5

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U9, K4

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.
3.
formal letter, argumentative essay, discursive essay
4.

Sylabusy

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U10, U11,
U3, U4, U5, U6, U8, U9,
K1, K2, K3, K4, K5
W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4, K5
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Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

5.

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

Social issues
Methods of social work
Addictions
Working with dysfunctional families
Refugees
Homelessness and unemployment

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego: znajomość zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości
na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz
uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Współczesne koncepcje pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.5cd96292763c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

czym jest teoria dla pracy socjalnej

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02

egzamin ustny

PSO_K2_U06

egzamin ustny

PSO_K2_K02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować założenia teorii

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

dyskusji na temat przydatności teorii
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

15

zapoznanie się z e-podręcznikiem

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

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.

Teoria w naukach społecznych a teoria w pracy socjalnej

W1, U1, K1

2.

Klasyﬁkacja koncepcji pracy socjalnej: poziom meta-teoretyczny i teoretyczny

W1, U1, K1

3.

Teorie pracy socjalnej z przypadkiem (przykład koncepcji behawioralnej)

W1, U1, K1

4.

Teorie pracy socjalnej z grupą (przykład koncepcji komunikacyjnych)

W1, U1, K1

5.

Teorie pracy socjalnej ze społecznością (koncepcje strukturalne i radykalne)

W1, U1, K1

6.

Koncepcje post-modernistyczne w pracy w pracy socjalnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie i przedstawienie wypowiedzi na wybrany temat
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Problemy społeczeństwa globalnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3cd77807.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie globalnych problemów w perspektywie zrównoważonego rozwoju (m.in.bieda, głód, zdrowie i jakość
życia, edukacja, rynek pracy, migracje, energia odnawialna i klimat, równość płci, pokój i sprawiedliwość, dostęp
do wody i innych zasobów, nowe technologie)

C2

Praca socjalna w wymiarze międzynarodowym, transnarodowym i globalnym

C3

kwestie społeczne w perspektywie genderowej - migracje, rodziny transnarodowe, segmentacja runku pracy,
wielość rodzin, troska i opieka

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student rozumie współczesne problemy globalne,
potraﬁ wskazać ich przyczyny, przedstawić
wyjaśniania nierówności w perspektywie
diachronicznej

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W2

student rozumie role profesjonalne w wymiarze pracy
międzynarodowej i transnarodowej

PSO_K2_W03,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U07,
PSO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student potraﬁ wskazać i analizować globalne
nierówności; zna teorie i koncepcje ;potraﬁ korzystać
z baz danych, literatury aby przygotować raporty,
prezentacje, wystąpienia, zabierać głos w sprawach
ważnych dla funkcjonowania jednostek i grup, całych
społeczności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykonywać profesjonalnie, zgodnie z kodeksem
etycznym pracę na rzecz poprawy dobrostanu grup
marginalizowanych i defaworyzowanych społecznie.
Potraﬁ inaugurować i angażować się ważne akcje
społeczne ,pomocnicze. Współpracować z różnymi
instytucjami dla wspólnego dobra . Ciągle rozwijać
swoje kompetencje, przekazywać innym swoją wiedzę
.Pracować nad stylami komunikowania się z innymi
potrzebującymi wsparcia

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

analiza badań i sprawozdań

15

analiza dokumentów programowych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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.

1. Współczesne problemy świata w perspektywie globalnej

W1, W2, U1, K1

2.

2 Praca socjalna w wymiarze transnarodowym i międzynarodowym

W1, U1, K1

3.

3.Problemy społeczne w perspektywie płci

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda
sytuacyjna
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładzie, czytanie literatury przedmiotu, aktywne
uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student /ka powinien/a znać podstwowe zagadnienia pracy socjalnej;kodeks etyczny pracownika socjalnego.Zajmując się
globalnymi problemami współczesnego świata kierujemy sie w stronę wiedzy i wrażliwości pracownika socjalnego , ktory
może dzięki swojej wyjątkowej pracy wpływć na poprawę funkcjonowania życia ludzi, nie tylko w wymiarze krajowym,
lokalnym czy idnywidualnym,ale także globalnym. Akcentujemy nowe role pracowników socjalnych zauważających nowe i
stare problemy społeczne w perspektywie globalnej, zróżnicowania według wieku, płci, klasy społecznej, etniczności,
niepłełnosprawaności, orientacji seksualnej(imperatyw intersekcjonalności). Współczesny pracownik socjalny musi być
świadomy zarówno dokonanego postępu w zakresie pomocy, oraz nowych wyzwań (sprawy uchodźstwa, migracji
ekonomicznych, spraw dzieci i kobiet, dyskryminacji na różnym podłożu),jakimi danymi może posługiwać się, jakimi
metodami pracować, aby poprawiać współeczny świat.

Sylabusy
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Wprowadzenie do pomocy społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3cdd90fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 5, ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z genezą pomocy społecznej w państwie.

C2

Przekazanie wiedzy na temat doktrynalnych podstaw państwa socjalnego i opiekuńczego jako źródła powstania
instytucji pomocy społecznej.

C3

Uświadomienie granic dla pomocy społecznej w ramach stosowania zasady sprawiedliwości społecznej i dobra
wspólnego jako fundamentów państwa prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

67 / 144

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna założenia funkcjonowania pomocy
społecznej.

PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

Absolwent zna instrumenty oddziaływania pomocy
społecznej dla ich adresatów.

PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

Absolwent zna treść zasady subsydiarności jako
fundamentu pomocy społecznej.

PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

Absolwent rozumie wartość prawną i społeczną
pomocy społecznej jako instytucji cennej
i akceptowalnej powszechnie.

PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W5

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu –
wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności
między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę
ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne,
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę
obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
szczegółowej – właściwe dla programu studiów,
a w przypadku studiów o proﬁlu praktycznym.

PSO_K2_W05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W6

Absolwent jest w stanie powiązać pomoc społeczną
z naukami o państwie i prawie.

PSO_K2_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W7

Absolwent zna pojęcie szacunku dla człowieka
i obywatela w świetle zasady godności, którą
przestrzega się także poprzez pomoc społeczną.

PSO_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować
i wyjaśniać zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe,
gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii pracy
socjalnej.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

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.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

Absolwent potraﬁ właściwie analizować przyczyny
i przebieg procesów i zjawisk społecznych oraz
formułować własne hipotezy na ten temat oraz
stawiać hipotezy badawcze i je weryﬁkować.

PSO_K2_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4

Absolwent potraﬁ prognozować i modelować złożone
procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych
obszarów życia społecznego z wykorzystaniem
zaawansowanych metod i narzędzi pracy socjalnej.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U5

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

PSO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U6

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

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Absolwent potraﬁ proponować działania
ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych
problemów społecznych i przeprowadzenie
rozstrzygnięć w tym zakresie.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K1

Absolwent rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz
doskonalenia swoich umiejętności społecznych
i zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych
środków i metod; potraﬁ inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób.

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

Absolwent potraﬁ pracować w zespole przyjmując
różne role; tworzyć międzygrupowe sieci współpracy;
komunikować się na poziomie mikro-, mezoi makrootoczenia wykorzystując różne kanały
komunikacyjne.

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K3

Absolwent potraﬁ identyﬁkować i rozstrzygać
dylematy związane z obszarem pomocowym, a w tym
realizacją pracy socjalnej.

PSO_K2_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K4

Absolwent potraﬁ samodzielnie i krytycznie uzupełniać
wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny.

PSO_K2_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U7

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

5

ćwiczenia

10

analiza problemu

45

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.

Pojęcie pomocy społecznej.

W1, U1, K1

2.

Instytucje prawne realizujące pomoc społeczną.

W2, U2, U4, K4

3.

Pomoc społeczna jako instytucja pojawiająca się w sytuacjach braku
samodzielności życiowej.

W3, U3, U7, K2

4.

Pomoc społeczna jako gwarancja szacunku dla godności człowieka.

W4, K2

5.

Gwarancje prawne realizowania pomocy społecznej.

W5, U5, K4

Sylabusy
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6.

Pomoc społeczna jako idea nakazana prawodawcy ustrojowemu i ustawowemu.

W6, U6

7.

sprawiedliwość społeczna jako regulator przyznawania dóbr znajdującym się w
najgorszym położeniu społecznym.

W7, K3

8.

osoby z niepełnosprawnościami a pomoc społeczna.

W7

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

test jednokrotnego wyboru.

ćwiczenia

zaliczenie ustne

rozmowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zagadnienia prawne pomocy społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3ce44af5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 5, ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z system źródeł prawa oraz gałęziami prawa.

C2

Zapoznanie słuchaczy z zakresem pojęcia zabezpieczenie społeczne jako działem administracji rządowej.

C3

Zapoznanie słuchaczy z fundamentalnymi aktami ustawodawczymi realizującymi politykę pomocy społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
fakty dotyczące nierówności o charakterze socjalnym,
teorie ich zapobiegania w życiu społecznym i metody
łagodzenia skutków tych nierówności.

PSO_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty dotyczące sfer oddziaływania prawa w instytucje
pomocy społecznej.

PSO_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

Absolwent zna dylematy teoretyczno - prawne
dotyczące stosowania pomocy społecznej
we współczesnym państwie.

PSO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

Absolwent zna argumenty za regulowaniem prawnie
instytucji pomocy społecznej w kontekście zasady
godności człowieka.

PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W5

Absolwent jest przygotowany do analizy zmian
w przepisach prawa pomocy społecznej.

PSO_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W6

Absolwent potraﬁ dokonywać subsumpcji przepisów
prawa pomocy społecznej w procesie wydawania
aktów stosowania prawa.

PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W7

absolwent zna strukturę instytucji świadczącej pomoc
społeczną.

PSO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent widzi zależności pomiędzy kondycją
gospodarczą państwa a zakresem świadczeń pomocy
społecznej.

PSO_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Absolwent potraﬁ powiązać zastosowanie koncepcji
opiekuńczej funkcji państwa z efektami polityki
społecznej państwa.

PSO_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

Absolwent potraﬁ diagnozować problemy socjalne
obywateli w związku z genezą zjawisk gospodarczych,
ekonomicznych i demograﬁcznych.

PSO_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

Absolwent potraﬁ przewidzieć na podstawie zjawisk
społecznych i prawnych dalsze fakty prawne
powiązane z stosowaniem prawa pomocy społecznej.

PSO_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U5

Absolwent rozumie znaczenie hierarchii prawa
i kompetencji organów władzy publicznej realizujących
politykę pomocy społecznej.

PSO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U6

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
w porównaniu postulatów dotyczących zadań pomocy
społecznej a aktualnymi założeniami jej zakresu
w państwie.

PSO_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U7

Absolwent potraﬁ formułować postulaty dla
normatywnego ujęcia przepisów pomocy społecznej.

PSO_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U8

Absolwent potraﬁ zrozumieć i zanalizować zjawiska
społeczne w oparciu o pogłębioną, teoretyczną ocenę
tych zjawisk z zastosowaniem odpowiedniej metody
badawczej.

PSO_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U9

Absolwent potraﬁ napisać esej na temat prawnego
unormowania pomocy społecznej w Rzeczypospolitej
Polskiej.

PSO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U10

Absolwent potraﬁ przedstawić ustnie na wystąpieniu
publicznym poszczególne instytucje prawne prawa
pomocy społecznej.

PSO_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwe dla
studiowanego kierunku studiów, zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

PSO_K2_U11

zaliczenie na ocenę

K1

Absolwent rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz
doskonalenia swoich umiejętności społecznych
i zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych
środków i metod; potraﬁ inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób.

PSO_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Absolwent potraﬁ pracować w zespole przyjmując
różne role; tworzyć międzygrupowe sieci współpracy;
komunikować się na poziomie mikro-, mezoi makrootoczenia wykorzystując różne kanały
komunikacyjne.

PSO_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

Absolwent potraﬁ planować działania w szeroko
rozumianym obszarze pomocowym, a w tym określać
ich priorytety, organizować zasoby oraz formułować
wskaźniki skuteczności.

PSO_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K4

Absolwent potraﬁ identyﬁkować i rozstrzygać
dylematy związane z obszarem pomocowym, a w tym
realizacją pracy socjalnej.

PSO_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K5

Absolwent potraﬁ zaangażować się w przygotowanie
i realizację projektów społecznych oraz przewidzieć
wielokierunkowe konsekwencje swojej działalności.

PSO_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K6

Absolwent potraﬁ samodzielnie i krytycznie uzupełniać
wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny.

PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K7

Absolwent potraﬁ działać w sposób przedsiębiorczy
w obszarach działań promocyjnych, proﬁlaktycznych,
edukacyjnych, doradczych, pomocowych oraz
menadżerskich.

PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę

U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

5

ćwiczenia

10

analiza aktów normatywnych

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Absolwent wie o nierównościach społecznych i wykluczeniu społecznym.

W1, U1, U8, K1, K2, K4

2.

Absolwent zna pojęcie zastosowania prawa jako regulatora stosunków
społecznych.

W2, U2, K4

3.

Absolwent zna poglądy teorii prawa za i przeciw stosowaniu pomocy społecznej.

W3, U10, U11, U3, U7,
U9, K2, K3

4.

Absolwent rozumie ideę praw człowieka jako podstawy pomocy społecznej.

W4, U4, K5, K6

5.

Absolwent zna reguły wykładni przepisów prawa.

W5, U5, K7

6.

Absolwent potraﬁ przygotować projekt decyzji administracyjnej jako stosowania
przepisów prawa pomocy społecznej.

W6, U5, U6, K7

7.

Absolwent potraﬁ zidentyﬁkować organ władzy publicznej, zakład administracyjny
właściwy do załatwienia sprawy z zakresu pomocy społecznej,

W7, U5, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test
rozwiązanie kazusu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Metodyka pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.5cd96290d880d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie i ugruntowanie wiedzy z obszaru postępowania metodycznego [tworzenie planów pomocowych,
formułowanie celów działań i wskaźników skuteczności, zasad skutecznego działania w obszarze pomocowym]
oraz podstawowych metod, technik i modeli pracy socjalnej

C2

Zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia planów pomocowych: indywidualnych i programów pracy grupowej.

C3

Rozwój kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej (identyﬁkacja kompetencji istotnych w zawodzie
pracownika socjalnego, diagnozowanie potrzeb i barier komunikacyjnych; podnoszenie umiejętności
interpersonalnych, rozwój osobisty)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie podstawowe metody pracy socjalnej
i techniki pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą

PSO_K2_W06

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie,
prezentacja

W2

Zna i rozumie zasady i etapy postępowania
pomocowego

PSO_K2_W01

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie,
prezentacja

W3

Rozumie potrzebę i przebieg diagnozy w procesie
pomocowym

PSO_K2_W01

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ sformułować cele działań pomocowych
i wskaźniki skuteczności planowanych działań

PSO_K2_U02

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie,
prezentacja

U2

potraﬁ tworzyć plany pomocowe i samodzielnie
realizuje scenariusz pracy grupowej

PSO_K2_U07

projekt, zaliczenie,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie i postępuje zgodnie z zasadami
etycznymi, planując oraz realizując działania
pomocowe

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie,
prezentacja

K2

student jest gotowy wdrażać podstawowe zasady
działania metodycznego w pracy socjalnej

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05

projekt, zaliczenie,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

warsztaty

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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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.

Zasady i elementy postępowania metodycznego

W2, U1, U2, K2

2.

Diagnozowanie, cele postępowania pomocowego i wskaźniki oddziaływania.

W2, W3, U1, K1

3.

Metody, techniki, narzędzia i modele pracy socjalnej z jednostką i grupą

W1, K1

4.

Teoria i praktyka tworzenia planów pomocowych

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, inscenizacja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin w formie testu wiedzy, pytania zamknięte i otwarte,
analiza przypadku [zakres materiału: treści z wykładów i literatura
obowiązkowa]. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń [do egzaminu obowiązują treści wykładów oraz
literatura podana w sylabusie]. Uzyskanie 60 % punktów na teście.

projekt, zaliczenie,
prezentacja

Obecność i aktywny udział w zajęciach (max 2 nieusprawiedliwione
nieobecności i udział w minimum 60 % wszystkich zajęć).
Opracowanie propozycji planów działania (indywidualnych i/lub
grupowych), konspektu pracy grupowej, przeprowadzenie zajęć wg
opracowanego konspektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy
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Obóz metodyczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.260.61a0c3ceae92d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształtowanie i rozwój kompetencji w zakresie stosowania metod pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę metodycznego podejścia w pracy socjalnej.

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06

raport

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U05

raport

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prowadzić działania zgodne z metodyką pracy
socjalnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

planowania działań zgodnie z metodyką pracy
socjalnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

analiza badań i sprawozdań

15

analiza problemu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza specyﬁki obszaru problemowego - perspektywa metodyki pracy socjalnej.

W1

2.

Praktyka metodycznego działania w wybranym obszarze problemowym.

U1, K1

3.

Ewaluacja metodycznego działania.

K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w działaniach metodycznych oraz dyskusjach

Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w działaniach metodycznych oraz dyskusjach
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Praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.2E0.5ca75698d298d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest możliwość aplikacji teoretycznej wiedzy oraz pozyskiwania niezbędnych umiejętności
praktycznych, w które powinien być wyposażony pracownik socjalny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

strukturę i organizację systemu pomocy społecznej
w Polsce na podstawie wybranej instytucji

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać rozwiązania w konkretnych sytuacjach
odnoszących się do praw i obowiązków pracowników
lub wskazać, jakie instytucję mogą w danych
przypadkach udzielić pomocy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego uczenia się i doskonalenia swoich
umiejętności społecznych i zawodowych

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

60
Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Program studiów przewiduje również 180 godzin praktyk zawodowych, które
student realizuje w ciągu trzech semestrów (2-4). Terminy realizacji praktyk ustala
z koordynatorem ds. praktyk z ramienia Uczelni oraz z opiekunem praktyk ze
W1, U1, K1
strony placówki. Rozliczenie wszystkich godzin praktyk jest warunkiem uzyskania
absolutorium.

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
praktyki
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ostateczne zaliczenie godzin praktyk polega na realizacji 180 godzin
praktyk oraz przedstawienie raportu z odbytej praktyki.

Semestr 3
Metody nauczania:
praktyki, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ostateczne zaliczenie godzin praktyk polega na realizacji 180 godzin
praktyk oraz przedstawienie raportu z odbytej praktyki

Semestr 4
Metody nauczania:
praktyki, dyskusja
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ostateczne zaliczenie godzin praktyk polega na realizacji 180 godzin
praktyk oraz przedstawienie raportu z odbytej praktyki.
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Zagadnienia feministyczne w aktywności pomocowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3cf39169.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cel1: Studenci i studentki zapoznają się z wkładem myśli feministycznej do szeroko deﬁniowanej aktywności
pomocowej, bazując na przykładach empirycznych, w których realizowane są założenia feministyczne (np.
w pracy z kobietami doświadczającymi przemocy, w pracy z osobami LGBTQI, w pracy z osobami żyjącymi z HIV,
w pracy z osobami używającymi substancji psychoaktywnych).

C2

Cel2: Studenci i studentki poznają i zgłębią znaczenie takich pojęć i kategorii: podmiotowość i sprawczość
w aktywności pomocowej, humanitarianizm, relacje władzy w aktywnościach pomocowych, upodmiotowienie,
upozycjonowanie.

C3

Cel3: Studenci i studentki poznają ramy teorii intersekcjonalności i zgłębią jej zastosowanie w aktywnościach
pomocowych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Pojęcia i kategorie z pole feministycznej perspektywy
na aktywność pomocową i teorii intersekcjonalności.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02,
PSO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2

Mechanizmy relacji władzy i hierarchizacji w polu
aktywności pomocowej.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Przykłady empiryczne obrazujące mechanizmy relacji
władzy i hierarchizacji, a także upodmiotowienia
i partycypacji w polu aktywności pomocowej.

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Samodzielnie analizować różne sytuacje w polu
pomocowym z perspektywy feministycznej.

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Samodzielnie analizować różne sytuacje w polu
pomocowym z perspektywy teorii intersekcjonalności.

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Prowadzenia dyskusji, przedstawiania argumentów
w sposób jasny i wyrażania własnego stanowiska.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

Identyﬁkacji problemów i wyzwań z perspektywy
feministycznej w polu aktywności pomocowej
i poszukiwania rozwiązań tychże problemów.

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Feminizm a aktywność pomocowa - wprowadzenie

W1, K1, K2

Sylabusy
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2.

Feminizm a aktywność pomocowa - rys historyczny

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Kluczowe pojęcia: podmiotowość, sprawczość, partycypacja

W1, W2, U1, K1, K2

4.

Kluczowe pojęcia: humanitarianizm i jego krytyka

W1, W2, U1, K1, K2

5.

Teoria intersekcjonalności

W1, W3, U2, K1, K2

6.

Studium przypadku 1: Doświadczenie przemocy

W3, U1, U2, K1, K2

7.

Studium przypadku 2: HIV

W3, U1, U2, K1, K2

8.

Studium przypadku 3: LGBTQI

W3, U1, U2, K1, K2

9.

Studium przypadku 4: Używanie substancji psychoaktywnych

W3, U1, U2, K1, K2

10.

Dylematy etyczne z perspektywy feministycznej i intersekcjonalnej w polu
aktywności pomocowych

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pisemna analiza przypadku

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs adresowany jest do studentów i studentek I roku roku studiów magisterskich na kierunku praca socjalna.

Sylabusy
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Praktyka pomocowa - perspektywa outreach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3cfa8d30.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentek i studentów z głównymi założeniami, zasadami i celami innowacyjnej
formy pracy socjalnej określanej mianem outreachu, zakładającej wyjście pracownic/ków socjalnych poza mury
instytucji pomocowych i pracę z osobami zagrożonymi marginalizacją lub wykluczeniem społecznym w ich
własnym środowisku czy na ich własnym „terenie”. W ramach kursu szczegółowo omówione zostaną teoretyczne,
metodologiczne i etyczne podstawy pracy metodą outreach. W trakcie zajęć przyjrzymy się specyﬁce outreachu
patrząc na nią zarówno przez pryzmat wybranych kategorii adresatek i adresatów programów outreachowych
(dzieci i młodzieży, osób bezdomnych, przyjmujących narkotyki, czy też świadczących usługi seksualne itd.), jak
i z perspektywy leżących u ich podstaw wartości (szacunku, zrozumienia, nieoceniania) oraz konstytuującymi je
strategii działania (zorientowanych na rzeczywiste potrzeby i problemy osób zagrożonych wykluczeniem,
pozwalających na upodmiotowienie i wzmocnienie adresatek/ów, opartych na modelu „redukcji szkód”). W
trakcie kursu studenci i studentki będą mieli szansę spotkać się i z przedstawicielami/kami organizacji
prowadzących działania outreachowe na terenie miasta Krakowa i Warszawy.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
Student(ka) ma pogłębioną wiedzę dotyczącą sporów
teoretycznych i metodologicznych prowadzonych
we współczesnej pracy socjalnej na temat struktur
i instytucji i więzi pomocowych oraz i ich historycznej
ewolucji.

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06

zaliczenie ustne, projekt

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U04,
PSO_K2_U05,
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U10

zaliczenie ustne, projekt

K1

Student(ka) potraﬁ identyﬁkować i rozstrzygać
dylematy związane z obszarem pomocowym, a w tym
realizacją pracy socjalnej.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

zaliczenie ustne, projekt

K2

Student potraﬁ samodzielnie i krytycznie uzupełniać
wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar
interdyscyplinarny.

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

zaliczenie ustne, projekt

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student(ka) posiada umiejętność proponowania
działań ukierunkowanych na rozwiązywanie
konkretnych problemów społecznych
i przeprowadzenia rozstrzygnięć w tym zakresie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

uczestnictwo w egzaminie

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.

Outreach jako innowacyjna forma pracy socjalnej

W1, U1, K1, K2

2.

Teoretyczne i etyczne podstawy outreachu

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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3.

Działania, metody i narzędzia outreachu

W1, U1, K1, K2

4.

Outreach skierowany do dzieci (na) ulicy

W1, U1, K1, K2

5.

Outreach skierowany do osób w kryzysie bezdomności

W1, U1, K1, K2

6.

Outreach skierowany do osób pracujących seksualnie

W1, U1, K1, K2

7.

Outreach skierowany do osób przyjmujących substancje psychoaktywne

W1, U1, K1, K2

8.

Wyzwania i ograniczenia pracy outreachowej

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, grupowe przygotowanie prezentacji, zaliczenie
ustne
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Problemy społeczne - perspektywa socjologii wizualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.220.61a0c3d0142fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z reprezentacją problemów społecznych z perspektywy socjologii
wizualnej. Podczas zajęć zostaną wykorzystane materiały wizualne do analizy i omówienia zagadnień
społecznych.

C2

Zapoznanie studentów z materiałami wizualnymi, które w przyszłości będą mogli wykorzystywać w pracy
zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna i rozumie narzędzia wizualne
do wskazywania, analizowania i rozwiązywania
problemów społecznych.

W1

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W03,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U07,
PSO_K2_U08

zaliczenie na ocenę

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Student potraﬁ wykorzystać materiały i wizualne oraz
wiedzę do zidentyﬁkowania i rozwiązania problemu
społecznego.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do identyﬁkowania i rozwiązywania
problemów społecznych z wykorzystaniem narzędzi
i technik wizualnych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Treści programowe pozwalają nabyć określone kompetencje do identyﬁkowania i
rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem metod wizualnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie prezentacji multimedialnej na zadany temat. Aktywność
podczas dyskusji.
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Marginalizacja i włączanie społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d16b026.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat procesów wykluczenia i inkluzji społecznej

C2

Uwrażliwienie na wielowymiarowość i wieloaspektowość zjawiska marginalizacji i społecznych wykluczeń

C3

Podniesienie kompetencji w zakresie deﬁniowania i identyﬁkowania (nieoczywistych) przejawów wykluczeń,
dostrzegania zjawiska w codziennym życiu

C4

Reﬂeksja nad zróżnicowanymi działaniami stanowiącymi reakcję na wykluczenie oraz zmierzające do rozwiązania
problemu i włączenia społecznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie zróżnicowane ujęcia i sposoby
deﬁniowania wykluczenia i myślenia o wykluczeniu

PSO_K2_W06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

zna i rozumie mechanizmy społecznej marginalizacji
i inkluzji społecznej, rozumie złożoność zjawiska i jego
dynamikę

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

PSO_K2_U01,
potraﬁ operacjonalizować i identyﬁkować przejawy
wykluczeń w codziennym życiu (przestrzeni publicznej, PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03
własnych doświadczeniach)

esej, prezentacja

U2

potraﬁ identyﬁkować zróżnicowane działania służące
włączeniu społecznemu

PSO_K2_U07

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

gotów jest do krytycznej analizy różnych przejawów
wykluczenia

PSO_K2_K06

esej, prezentacja

K2

gotów jest do otwartego oraz wolnego od uprzedzeń
i dyskryminacji rozumienia ludzi

PSO_K2_K04

esej, prezentacja

K3

gotów jest do formułowania cele i ustalania działań
służących inkluzji

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie eseju

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

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

Sylabusy
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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, K1, K2

2.

Funkcje marginalizacji i marginesu społecznego. Wyizolowanie społeczne jako
przyczyna i konsekwencja stereotypizacji i naznaczenia - modyﬁkacja
stereotypów, przeciwdziałanie dyskryminacji i infrahumanizacji

W1, W2, U2, K1, K2

3.

Aktywna polityka społeczna, empowerment i wybrane formy działań na rzecz
inkluzji społecznej

W2, U2, K2, K3

4.

Przykłady/przejawy wykluczenia - znane i/lub dostrzegane w codziennym życiu
[prezentacje problemów i dyskusja rozwiązań]

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny testowy - zakres materiału: treści z wykładów i
literatura obowiązkowa (zaliczenie od 55 % poprawnych
odpowiedzi). Esej: przykłady/przejawy wykluczenia w codziennym
życiu. Praca powinna zawierać: opis/deﬁnicję zjawiska,
uzasadnienie jego wyboru; podanie wskaźników, w jaki sposób
manifestuje się wykluczenie, jakie są/mogą być tego konsekwencje;
propozycję przeciwdziałania (2 - 3 strony); Prezentacja obejmująca
główne ustalenia i ich dyskusja na zajęciach [kilka slajdów +
materiał audio/wizualny].

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Psychoterapia i socjoterapia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d1cb5c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat czym jest psychoterapia oraz jakie są jej najważniejsze szkoły i metody.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

czym jest psychoterapia i jakie są jej podstawowe
metody

PSO_K2_W01

zaliczenie ustne
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W2

podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi podejściami
w psychoterapii

PSO_K2_W02

zaliczenie ustne

PSO_K2_U01

zaliczenie ustne

PSO_K2_K01

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z systemów klasyﬁkacji chorób i zaburzeń
psychicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stosowania wiedzy psychopatologicznej
i terapeutycznej w odniesieniu do poszczególnych
przypadków

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie referatu

15

zapoznanie się z e-podręcznikiem

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

1.

Podstawy psychopatologii.

W1

2.

Pojęcie psychoterapii w ujęciu głównych szkół.

W1

3.

Psychoanaliza i jej pochodne.

W1

4.

Terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna.

W1

5.

Terapie humanistyczno-egzystencjalne.

W1

6.

Terapia rodzinna i podejścia systemowe.

W1

7.

Podejście integracyjne.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wypowiedź na zadane tematy.
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Promocja zdrowia społecznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d236ba3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Analiza metod promowania zdrowia społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zagadnienia teoretyczne edukacji zdrowotnej.

PSO_K2_W03,
PSO_K2_W07

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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przygotować i przeprowadzić działania z zakresu
promocji zdrowia społecznego.

U1

PSO_K2_U04,
PSO_K2_U07

raport

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia z zespołowych formach ewaluacji
działań praktycznych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

analiza problemu

5

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Promocja zdrowia - zagadnienia teoretyczne.

W1

2.

Promocja zdrowia społecznego w praktyce.

U1

3.

Ewaluacja działań promocyjnych.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w dyskusji
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Praca socjalna - obszary specjalizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.2C0.61a0c3d29e32e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi obszarami specjalizacji w pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę specjalizacji zawodowych oraz uzasadnienia
ich rozwoju.

PSO_K2_W03,
PSO_K2_W06

zaliczenie pisemne

PSO_K2_U06,
PSO_K2_U07

zaliczenie pisemne

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nazwać i określić funkcje podstawowych instytucji
wsparcia społecznego dla różnych kategorii osób
i rodzin potrzebujących pomocy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania aktywności w kluczowych obszarach
specjalizacji zawodowej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obszary specjalizacji zawodowych w pracy socjalnej oraz ich uzasadniania.

W1

2.

Analiza specyﬁki pracy socjalnej z wybranymi kategoriami osób/rodzin
wymagających wsparcia społecznego - perspektywa instytucjonalna.

U1

3.

Potrzeby pomocowe z perspektywy wybranych kategoriami osób/rodzin
wymagających wsparcia społecznego.

K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w dyskusji

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w dyskusji
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Funkcjonowanie zespołów zadaniowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d30d53b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupach zadaniowych w obszarach socjalno-pomocowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znaczenie oraz zasady współpracy w obszarach
pomocowych.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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podejmować, reﬂektować oraz ewaluować aktywność
zespołów zadaniowych funkcjonujących w obszarach
pomocowych.

U1

PSO_K2_U04,
PSO_K2_U05

zaliczenie

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania współpracy w zespołach zadaniowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

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.

Struktura oraz dynamiki zespołów zadaniowych.

U1

2.

Współpraca w obszarach pomocowych - specyﬁka, znaczenie, ograniczenia oraz
kompetencje.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, burza mózgów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w grach zespołowych oraz dyskusji
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Ewaluacja w pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d3701fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy na temat celów, rodzajów i założeń ewaluacji w pracy socjalnej

C2

rozwinięcie umiejętności z prowadzeniem ewaluacji dotyczących zagadnień społecznych

C3

rozwinięcie kompetencji związanych z pracą w zespołach ewaluacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

cele, zasady, założenia, rodzaje badań ewaluacyjnych
jak i metody stosowane w ewaluacji

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie na ocenę

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U07,
PSO_K2_U08,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10

zaliczenie na ocenę

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zaplanować, zrealizować i ocenić badania ewaluacyjne
dot. zagadnień społecznnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy z innymi przy realizacji badań
ewaluacyjnych jak i gotowy do podnoszenia swoich
kompetencji badawczych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

analiza badań i sprawozdań

5

konsultacje

5

przygotowanie projektu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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. Wprowadzenie w świat ewaluacji - uwarunkowania, zasady, cele

W1, U1, K1

2.

2. Typy, rodzaje ewaluacji i możliwości ich stosowania w pracy socjalnej

W1, U1, K1

3.

3. Ewaluacja ex ante - przykład

W1, U1, K1

4.

4. Ewaluacja on going a mid-term - przykład

W1, U1, K1

5.

5. Ewaluacja ex post

W1, U1, K1

6.

6. Logika ewaluacji - budowanie powiązań celów badań ze wskaźnikami

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

7 Metody jakościowe w badaniach ewaluacyjnych

W1, U1, K1

8.

8 Podejście ilościowe w badaniach ewaluacyjnych - quasi eksperymenty w
przykładach z zakresu pracy socjalnej

W1, U1, K1

9.

9. Nowe podejścia w ewaluacji zagadnień społecznych - podejścia, możliwości i
ograniczenia

W1, U1, K1

10.

10. Opracowywanie wyników z badań ewaluacyjnych i przekazywanie
społeczństwu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

opracowanie projektu badania ewaluacyjnego i jego realizacja (w zakresie
możliwym)
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.2C0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie rozprawy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zasady, specyﬁkę oraz dylematy przygotowywania,
przeprowadzania, analizy przedstawiania prac
badawczych w obszarze pracy socjalnej i pomocy
społecznej.

PSO_K2_W03,
PSO_K2_W07

wyniki badań

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U09

wyniki badań

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować oraz przeprowadzić projekt badawczy,
jak również prezentować i dyskutować uzyskane
wyniki badania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Krytycznej analizy badań prowadzonych w obszarze
pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
5.0

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

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza problemu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przeprowadzenie badań empirycznych

120

przygotowanie pracy dyplomowej

100

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
370

ECTS
10.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybór obszaru badań, konceptualizacja, operacjonalizacja.

W1, U1, K1

2.

Prowadzenie badań oraz interpretacja uzyskanych wyników.

U1

3.

Dyskusja z badaniami prowadzonymi w wybranych obszarach.

K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w dyskusji

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w dyskusji
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Reading in social work
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d3df291.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Course goals: * increase reading, speaking, and comprehension levels in English * broaden knowledge of the
ﬁelds of social work, social policy, social welfare, etc. * update textbook and classroom knowledge via the
reading and in-class discussion of more recent articles and other materials

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

112 / 144

W2

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W03

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W3

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W05

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W4

PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U1

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U04,
PSO_K2_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U3

PSO_K2_U08,
PSO_K2_U09,
PSO_K2_U10

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

K1

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

K2

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przeprowadzenie badań literaturowych

25

przygotowanie eseju

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

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.
1.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
W1, U1, K1
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2.

U2, K1, K2

3.

W3, U2, K1, K2

4.

W4, U3, K1

5.

5. Session 7-8 Article/Review Reading

W2, W4, U1, U2, U3, K1

6.

W4, U3, K1

7.

W4, U2, K1, K2

8.

W2, W3, U1, K1, K2

9.

W4, U1, U3, K1, K2

10.

W2, W3, U2, K2

11.

W4, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
The student will complete the course with an assessment
grade – conditions for completion depend upon: a.
attendance with active class participation and b. timely
completion of speciﬁc tasks and assignments described by
the instructor.
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Ewaluacja procesu kształcenia 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.2C0.61a0c3d44b106.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 5

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Identyﬁkacja potrzeb edukacyjnych w zakresie pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać oraz nazywać własne potrzeby
edukacyjne w zakresie pracy socjalnej.

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06

prezentacja

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

projektowania i podejmowana zindywidualizowanych
aktywności edukacyjnych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
5

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Bieżąca ewaluacja procesu kształcenia, w tym autoewaluacja.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

warsztaty

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w dyskusji

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w dyskusji
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Zdrowie psychiczne - perspektywa społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d4ac316.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Identyﬁkacja specyﬁki oraz znaczenia społecznych korelatów zdrowia psychicznego w klinicznej pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

istotę zdrowia psychicznego człowieka w kontekście
jego rozwoju biologicznego, psychicznego,
społecznego i duchowego.

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy
przyczyn i przebiegu choroby psychicznej i procesu
zdrowienia z niej oraz potraﬁ formułować własne
opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz tych
zjawisk.

U1

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U06

zaliczenie ustne

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
rozstrzygać dylematy związane z obszarem
pomocowym na rzecz zdrowia psychicznego.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza aktów normatywnych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Zdrowie psychiczne w ujęciu holistycznym.

W1

2.

Problematyka zaburzeń, chorób psychicznych oraz procesu zdrowienia.

U1

3.

System ochrony zdrowia psychicznego - ujęcie problemowe.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w dyskusji
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Starzejące się społeczeństwo - potrzeby i wyzwania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d519978.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu socjologii starzenia i starości

C2

zapoznanie studentów z przykładami badań w ramach socjologii starzenia i starości

C3

uświadomienie studentom roli i znaczenia socjologii starzenia/starości dla pracy socjalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie, które są obecne w ramach socjologii
starości/starzenia i rozumie pojęcia, deﬁnicje związane
z tematyką

PSO_K2_W05,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U07

zaliczenie na ocenę

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02,
PSO_K2_K03,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawiać i analizować oraz oceniać wyniki badań
z zakresu socjologii starzenia i starości

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dalszego indywidualnego i samodzielnego
poszukiwania wiedzy z zakresu socjologii starzenia
i starości

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

analiza badań i sprawozdań

10

konsultacje

5

analiza i przygotowanie danych

5

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 w tematykę socjologii starzenia i starości

W1, U1, K1

2.

Ujęcie socjologiczne i inne ujęcia teoretyczne w badaniach starości/starzenia się

W1, U1, K1

3.

Źródła danych dotyczących starzenia i starości

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Analizy socjologiczne dotyczące starzenia i starości - przykłady

W1, U1, K1

5.

Starość i starzenie w pracach z zakresu social work

W1, U1, K1

6.

Rola i znaczenie pracy socjalnej w badaniach starości/starzenia się społeczeństw

W1, U1, K1

7.

Opieka nad osobami starszymi - ujęcia koncepcyjne a praktyka

W1, U1, K1

8.

Kontekst makro w socjologii starzenia/starości

W1, U1, K1

9.

Zakres badań socjologicznych dotyczących starzenia i starości w perspektywie
międzynarodowej

W1, U1, K1

10.

Kierunki rozwoju dla socjologii starzenia/starości w Polsce i na świecie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, wykład
z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę zadania w trakcie zajęć oraz ustna rozmowa na zakończenie zajęć
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Ekonomia społeczna - dobre praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.240.61a0c3d57d021.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Powiązanie pracy socjalnej z aktywnością prowadzoną w ramach III sektora (znaczenie, rola i zadania pracy
socjalne).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

typowe podmioty ekonomii społecznej w Polsce.

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06

kazus
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Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować funkcjonujące w środowisku lokalnym
podmioty ekonomii społecznej.

U1

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U07

kazus

PSO_K2_K03,
PSO_K2_K07

kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uzasadniania potrzeby funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej oraz aktywności obywatelskiej.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie raportu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Deﬁniowanie ekonomii społecznej i typowych podmiotów ekonomii społecznej w
Polsce

W1

2.

Specyﬁka potrzeb społecznych, na które odpowiada ekonomia społeczna.

U1

3.

Ekonomia i aksjologia społeczna - dylematy rozwojowe.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w dyskusji
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Społeczeństwo obywatelskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.5cac67cbb571a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs poświęcony jest założeniom oraz ideom związanym z pojęciem społeczeństwa obywatelskiego i jego
klasycznym, a także współczesnym formom czy przejawom. W trakcie zajęć przedstawiony i omówiony zostanie
zestaw kluczowych sporów i dylematów związanych z (1) ideą społeczeństwa obywatelskiego oraz (2)
praktycznymi aspektami jego funkcjonowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Podstawowe idee i koncepcje społeczeństwa
obywatelskiego oraz ich historyczne źródła
i uwarunkowania

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W03,
PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

W2

Współczesne podobieństwa i różnice w sposobach
funkcjonowania społeczeństw obywatelskich
w różnych państwach świata.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W03,
PSO_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

W3

Praktyczny wymiar funkcjonowania społeczeństwa
PSO_K2_W01,
obywatelskiego i jego konkretne przejawy, takie m.in.
PSO_K2_W03,
jak: organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, kapitał
PSO_K2_W04
społeczny.

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Prawidłowo wskazywać i identyﬁkować prawidłowo
zjawiska i mechanizmy społeczne związane
z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U06

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K04,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

126 / 144

1.

Społeczeństwo obywatelskie: historyczne dojrzewanie idei
Dylematy i problemy teoretyczne
Społeczeństwo obywatelskie a państwo
Społeczeństwo obywatelskie a gospodarka
Społeczeństwo obywatelskie a autonomia jednostki
Społeczeństwo obywatelskie a moralność
Społeczeństwo obywatelskie a naród
Społeczeństwo obywatelskie a III sektor
Współczesne społeczeństwo obywatelskie: problemy i wyzwania:
Kryzys „tradycyjnego społeczeństwa obywatelskiego” (R. Putnam)
Społeczeństwo obywatelskie w warunkach ponowoczesności
Społeczeństwo obywatelskie, sfera publiczna, dyskurs publiczny
Sfera publiczna a dyskurs publiczny (J. Habermas)
Rola mediów (mediów społecznych) w sferze publicznej
Współczesne państwo a obywatel (prawa obywatelskie, rzecznik praw
obywatelskich)
Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja – globalne społeczeństwo obywatelskie

W1, W2

2.

Analiza historyczno - porównawcza społeczeństw obywatelskich w Szwecji i Polsce
– warsztaty

W2, U1, K1

3.

Indeks społeczeństwa obywatelskiego

W3, U1, K1

4.

III sektor (w tym pomocowe organizacje pozarządowe)

W3, U1, K1

5.

Prawa obywatelskie i instytucja rzecznika praw obywatelskich

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Cyfrowe społeczeństwo obywatelskie

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Media a społeczeństwo obywatelskie

W1, W3, U1, K1

8.

Współczesne ruchy obywatelskie w Polsce i na świecie

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie aktywny udział w
zajęciach, napisanie eseju dotyczącego określonego
problemu, zjawiska, mechanizmu, związanego z
funckjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz
egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku praca socjalna w Instytucie Socjologii UJ.

Sylabusy
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Organizacja środowiska lokalnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.61a0c3d7014ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zapoznanie uczestników i uczestniczek z koncepcją pracy socjalnej ze środowiskiem i społecznością lokalną,
w tym z możliwościami, jakie daje to podejście w procesie nabywania sprawczości i zdolności radzenia sobie
z wyzwania i problemami przez społeczności lokalne (i z jego ograniczeniami)

C2

zapoznanie uczestników i uczestniczek z technikami i narzędziami stosowanymi w pracy socjalnej
ze środowiskiem, oraz przykładowymi dobrymi praktykami z Polski i zagranicy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student/ka ma wiedzę o rodzajach, cechach
deﬁnicyjnych i koncepcjach społeczności lokalnej, zna
koncepcje podmiotowości, kapitału społecznego
i społeczeństwa obywatelskiego lokalnej.

PSO_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student/ka zna i potraﬁ opisać główne metody
organizacji i animacji społeczności lokalnych.

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka posiada umiejętność proponowania działań
ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnych
problemów społecznych lokalnych

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U07,
PSO_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

Student/ka potraﬁ właściwie analizować przyczyny
i przebieg lokalnych konﬂiktów i problemów
społecznych, potraﬁ formułować własne hipotezy
na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze i je
weryﬁkować.

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U02,
PSO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

U3

Student/ka potraﬁ przygotować esej i prezentację
z diagnozą i propozycją projektu animacji społecznej,
wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne oraz
metody pracy środowiskowej

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U09

zaliczenie na ocenę

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów do bazującego na wiedzy
naukowej oraz kreatywnego planowania działań,
których celem jest organizacja i animacja społeczna
społeczności lokalnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

warsztaty

15

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do zajęć

12

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie referatu

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Społeczność lokalna jako przedmiot reﬂeksji w naukach społecznych i jako
podmiot życia społecznego

W1, K1

2.

Organizacja środowiska lokalnego jako podejście i metoda pracy socjalnej

W2, U2, K1

3.

Metody i narzędzia organizowania środowiska lokalnego

W2, U2, U3, K1

4.

Organizacja środowiska lokalnego - krytyczna analiza dobrych praktyk, studia
przypadków

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów,
inscenizacja, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

przygotowanie prezentacji lub eseju (analiza
przypadku) oraz test ze znajomości lektur

warsztaty

zaliczenie

obecność i aktywność podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Superwizja w pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.5cd9629650066.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znaczenie i funkcje superwizji w pracy socjalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe rodzaje superwizji oraz funkcje jakie pełni
w pracy socjalnej.

PSO_K2_W03,
PSO_K2_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

131 / 144

analizować funkcjonujące w środowisku lokalnym
podmioty pracy socjalnej w oparciu o wiedzę
superwizyjną.

U1

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U04

zaliczenie ustne

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uzasadnia potrzeby wykorzystywania procedury
superwizyjnej w pracy socjalnej.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Superwizja jako kierowanie zmianą i rozwojem organizacji, jako metoda
zarządzania w pomocy społecznej oraz metoda profesjonalnego rozwoju
pracowników.

W1

2.

Funkcje podmiotów pracy socjalnej - perspektywa superwizyjna.

U1

3.

Elementy treningu superwizyjnego.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestniczenie w dyskusji

132 / 144

Doradztwo zawodowe w pracy socjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.61a0c3d774675.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy o podstawowych zagadnieniach doradztwa zawodowego w kontekście przede wszystkim
polskiego rynku pracy (z odniesieniem do rozwiązań stosowanych w innych krajach), bieżącego stanu prawnego
oraz występujących problemów społecznych. Studenci poznają modele doradztwa zawodowego oraz metody
pracy doradczej

C2

Analiza problemów osób poszukujących doradztwa zawodowego i konstruowanie rozwiązań indywidualnych
z uwzględnieniem występujących trudności i barier ( (np. osoby niepełnosprawne, osoby młode / starsze czy
wracający na polski rynek pracy po np. przerwie rodzicielskiej czy pobycie za granicą).

C3

Ćwiczenie umiejętności prowadzenia procesu doradczego (część informacyjna, doradcza i coaching)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcie doradztwa zawodowego, zna podstawowe
teorie oraz modele doradztwa.

PSO_K2_W02,
PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06

projekt, prezentacja

W2

specyﬁkę rynku pracy w Polsce oraz politykę rynku
pracy.

PSO_K2_W03

projekt, prezentacja

U1

analizować działania w obszarze polityki rynku pracy,
stosowane rozwiązania i funkcjonujące programy

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U03,
PSO_K2_U04,
PSO_K2_U07

projekt, prezentacja

U2

diagnozować sytuację osób potrzebujących doradztwa
PSO_K2_U05,
zawodowego, prowadzić proces doradczy, proponuje
PSO_K2_U06,
rozwiązania i ocenia ich skuteczność, potraﬁ
skonstruować projekty wsparcia w obszarze doradztwa PSO_K2_U07
zawodowego.

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

planowania działania w obszarze doradztwa
zawodowego z zachowaniem indywidualności
i podmiotowości osób, którym to wsparcie ma być
udzielane.

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Teorie poradnictwa zawodowego, deﬁnicje poradnictwa zawodowego, doradztwa
zawodowego i pośrednictwa pracy, modele doradztwa, sytuacje problemowe.
Odniesienie do pracy z klientem pomocy socjalnej – specyﬁczna sytuacja.

W1

2.

Rynek pracy w Polsce i w regionie: poszukiwanie informacji, aspekty prawne,
statystyki, instytucje publiczne i niepubliczne. Polityka rynku pracy.

W2

3.

Zagadnienia wyzwań i zagrożeń na rynku pracy – problemowe sytuacje,
reagowanie, gdzie szukać informacji, pomocy, wsparcia.
Bezrobocie - psychologiczne aspekty, dziedziczenie wzorców, sytuacje specyﬁczne
W1, W2, U1
(młodzi vs osoby starsze, niepełnosprawność, powrót na rynek pracy po przerwie
na wychowanie dzieci, powrót po okresie pracy za granicą). Programy
aktywizacyjne – analiza istniejących, przygotowanie własnych projektów.

4.

Poradnictwo i udzielanie wsparcia w nawiązaniu do ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Odniesienie do pracy z klientem pomocy socjalnej – specyﬁczna sytuacja.
– źródła informacji, przygotowanie do poszukiwania pracy,
U1, U2, K1
- rozmowa doradcza jako indywidualna metoda pracy w poradnictwie
zawodowym.
- grupowe metody pracy w poradnictwie zawodowym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja Wykonanie dwóch projektów i prezentacji (grupowo)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Edukacja skupiona na studencie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.61a0c3d7e6f85.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Powiązanie treści teoretycznych przekazywanych w trakcie toku studiów z wymiarem praktycznym.

C2

Pogłębienie wybranych treści programowych zgodnie z potrzebami studentów, by lepiej przygotować
do przyszłych obszarów pracy zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

sposoby funkcjonowania wybranych instytucji
i organizacji z obszaru pracy socjalnej

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W03,
PSO_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zdeﬁniować obszary wiedzy teoretycznej, które
wymagają konfrontacji z praktyką działalności
pracownika socjalnego.

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

przygotować analizę pracy danej instytucji lub
organizacji z obszaru pracy socjalnej i określić, jakich
umiejętności i kompetencji będzie potrzebował, by
taką pracę wykonywać.

PSO_K2_U06

zaliczenie na ocenę

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z praktykami pracy socjalnej, by poznać
specyﬁkę ich pracy, jej wymagania i realia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

projektowanie

10

analiza problemu

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.

Analiza obszarów pracy zawodowej pracownika socjalnego

W1, U1

2.

Wybór, wspólny ze studentami, kluczowych dla nich obszarów pracy socjalnej i
zdeﬁniowanie instytucji i organizacji, z którymi chcieliby nawiązać kontakt.

W1, U1

3.

Spotkania z wybranymi ekspertami z różnych obszarów pracy socjalnej.

W1, U1, K1

4.

Analiza wymagań i wzywań pracy w danym obszarze i odniesienie do zdobywanej
wiedzy i kompetencji studentów.

W1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, burza mózgów, seminarium
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

bieżąca praca w ramach zajęć, aktywny udział w organizacji spotkań i ich
analizie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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PR w polityce dostępności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.61a0c3d8542d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę Public Relations jako praktyki komunikowania organizacji
oraz dyscypliny naukowej.

C2

Celem kursu jest przedstawienie ogólnego przeglądu praktyk public relations oraz przedstawienie szeregu
wybranych tematów z dziedziny public relations, takich jak historia, prawo, etyka ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru polityki dostępności.

C3

Celem kursu jest nabycie umiejętności analizowania sytuacji komunikacyjnych w zakresie public relations
i przygotowania działań na tym polu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/ka zna i rozumie podstawowe reguły
budowania wiarygodnego dialogu jednostki
i organizacji z otoczeniem społecznym. Rozumie
podstawowe pojęcia i elementy teorii public relations
a także ma wiedzę na temat istoty form i narzędzi PR.
Zna elementy strategii komunikacyjnej organizacji
w kontekście tworzenia relacji z otoczeniem. Zna
najważniejsze i najnowsze kierunki rozwoju.

PSO_K2_W04,
PSO_K2_W06,
PSO_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

PSO_K2_U03,
PSO_K2_U05,
PSO_K2_U06,
PSO_K2_U07,
PSO_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

PSO_K2_K01,
PSO_K2_K02,
PSO_K2_K05,
PSO_K2_K06,
PSO_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ analizować i interpretować zjawiska
społeczne oraz zachodzące między nimi zależności,
w tym zjawiska związane z działalnością medialną.
Potraﬁ wskazać warunki efektywnej komunikacji.
Potraﬁ diagnozować, stosować metody planowania
i ewaluacji komunikacji. Potraﬁ zastosować
podstawowe procedury public relations i zaplanować
strategię PR.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów/gotowa do projektowania
strategii public relations oraz prowadzenia działalności
public relations zgodnej z zasadami etyki. Potraﬁ
dostrzec zagrożenia etyczne i rozstrzygać dylematy
zawodowe. Student/ka jest gotów/gotowa stworzyć
i współpracować w zespole odpowiedzialnym
za kontakty z mediami i relacje z otoczeniem.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie prac pisemnych

5

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza i przygotowanie danych

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zajęcia organizacyjne – przedstawienie problematyki zajęć, warunków
zaliczenia, uzgodnienie organizacji dla których zespoły studentów/ek będą
przygotowywały strategię PR.
2. Czym jest PR i dlaczego wizerunek jest ważny? Rodzaje PR. Polityka
dostępności.
3. PR a pojęcia pokrewna lub za takie uważane.
4. Rola i znaczenie diagnozy, audytu komunikacji w organizacji. Analiza sytuacji
wyjściowej.
5. Jak być SMART? Cel strategiczny i cele operacyjne.
6. Komunikowanie z grupami otoczenia. Zdeﬁniowanie grup otoczenia i poznanie
różnych podziałów grup otoczenia.
7. Techniki i środki PR, omówienie poszczególnych technik (plusy, minusy,
zagrożenia, koszty) na przykładach.
8. Harmonogram i budżet.
9. Omówienie informacji prasowej i współpracy na linii dziennikarz a PRowiec.
10. Jak opracować plan działań na social media? Dobre praktyki.
11. Odpowiedzialność w działaniach PR – zasady etyczne i zarządzanie kryzysowe.
12. Najnowsze trendy i koncepcje w public relations.
13. Zarządzanie sytuacja kryzysową: przyczyny kryzysów, polityka informacyjna w
czasie kryzysu.
14. Finiszujemy z projektami strategii PR dla organizacji!

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

1. Obecność na zajęciach; 2. Ocena przygotowanej i
zaprezentowanej strategii PR (grupowo); 3. Przygotowanie
PRowej prasówki (indywidualnie); 4. Przygotowanie informacji
prasowej (indywidualnie); 5. Aktywność w dyskusji na zajęciach.
Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum
połowie zajęć; odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 2).
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Habitus a mobilość społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
praca socjalna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSOS.280.61a0c3d8b504d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przybliżenie studentom i studentkom zagadnień związanych ze mobilnością społeczną (szczególnie zjawiska
"downward mobility") w kontekście struktury społecznej i kultury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student/ka identyﬁkuje zjawiska, które można
analizować przy pomocy pojęcia habitusu

PSO_K2_W01,
PSO_K2_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja
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W2

Student/ka potraﬁ wymienić zjawiska, dotyczące
współczesnych społeczeństw

PSO_K2_W03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3

student/ka rozpoznaje zmiany społeczne przez
pryzmat zróżnicowania społecznego

PSO_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka klasyﬁkuje zjawiska i procesy społecznostrukturalne

PSO_K2_U01,
PSO_K2_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Student/ka potraﬁ analizować dane dotyczące zjawisk
ekonomiczno-społecznych i kulturowych

PSO_K2_U02,
PSO_K2_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

student/ka analiuzje zjawiska kształtowania się relacji
społecznych

PSO_K2_U08,
PSO_K2_U09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka samodzielnie wykorzystuje dane dotyczące
procesów zachodzących w stukturze społecznej

PSO_K2_K04,
PSO_K2_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

Student/ka potraﬁ odpowiedzialnie zaplanować proces
badawczy nad wybranym zagadnieniem stosując
pojęcie habitusu

PSO_K2_K06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K3

Student/ka angażuje się w wybrane działania
społeczne w mieście, praktycznie stosując wiedzę
wyniesioną z zajęć do interpretowania i wyjaśniania
zjawisk analizowanych z użyciem pojęcia habitusu

PSO_K2_K02,
PSO_K2_K03,
PSO_K2_K07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie referatu

5

przygotowanie eseju

10

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: omówienie problematyki zajęć, zadań, warunków zaliczenia.

W1

2.

Hexis i habitus -- genealogie pojęcia, potencjał interpretacyjny, zastosowania

W2, U1
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3.

Cielesność, zachowanie, działanie

W2, U3

4.

Habitus społeczny -- wymiar mikro i makro

W3, U3

5.

Habitus jako komponent środowiska

W3, U1

6.

Habitus a formy kapitału: statyka i dynamika społeczna

W1, W3, U1, U2

7.

Habitus a struktura społeczna (1)

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

8.

Habitus a struktura społeczna (2)

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

9.

"Dyspozycje do zachowań" a rodzaje mobilności społecznej

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

10.

"Dyspozycje do zachowań" a problemy społeczne (1)

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

11.

"Dyspozycje do zachowań" a problemy społeczne (2)

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

12.

Krytyki habitusu w teorii społecznej, zastosowania praktyczne i ograniczenia

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

13.

Prezentacje zadań (1)

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

14.

Prezentacje zadań (2)

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

15.

Zajęcia podsumowujące.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, aktywny
udział w dyskusjach, wywiązanie się z zadań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza na temat problemów społecznych.

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

psychologia

Poziom:

jednolite magisterskie

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

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

93%

Nauki biologiczne

3%

Filozoﬁa

3%

Nauki socjologiczne 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia psychologiczne na Wydziale Filozoﬁcznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (wcześniej Filozoﬁczno-Historycznym)
prowadzone są począwszy od roku akademickiego 1956/57. Utworzenie kierunku było odpowiedzią na potrzeby
wyodrębnienia osobnego cyklu kształcenia psychologii z innych nauk, w ramach których psychologia była coraz bardziej
intensywnie wykładana (były to przede wszystkim: ﬁlozoﬁa, teologia, medycyna i prawo). Od tamtego czasu kierunek bardzo
intensywnie się rozwija i – wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym czy wymogom rynku pracy – studenci mogą
kształcić się w ramach kierunku psychologia, wybierając jeden z czterech oferowanych przez Instytut Psychologii modułów
specjalizacyjnych: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany
zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka.
Psychologia to kierunek o ogólnoakademickim proﬁlu kształcenia. Absolwent tego kierunku dysponuje szeroką wiedzą
dotyczącą ludzkiej psychiki, w tym, wiedzą z zakresu biologicznych podstaw zachowania człowieka, jego rozwoju i
funkcjonowania emocjonalnego, motywacyjnego, społecznego i poznawczego, jak również umiejętnościami związanymi z
diagnozą psychologiczną, neurodiagnozą, różnymi formami wspierania rozwoju i pomocą psychologiczną.
Kierunek psychologia na Wydziale Filozoﬁcznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oferuje współpracę z wysokiej klasy
specjalistami – wśród pracowników Instytutu Psychologii znajdują się wybitni naukowcy, eksperci w swojej dziedzinie,
publikujący wyniki swoich badań w najlepszych międzynarodowych czasopismach naukowych, jak również psychologowie
praktycy np. certyﬁkowani psychoterapeuci, prowadzący zajęcia związane z psychologią kliniczną i psychoterapią.

Koncepcja kształcenia
Dokumenty prezentujące misję oraz cele strategiczne rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślają rolę uczelni w
wytyczaniu nowych kierunków rozwoju myśli poprzez najwyższej jakości badania naukowe i wysokie standardy kształcenia.
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Wśród celów strategicznych wymienia się również: integrację działalności w zakresie dydaktyki i badań naukowych;
najwyższą jakość nauczania; najwyższą jakość badań naukowych oraz skuteczny wpływ na otoczenie społeczne, kulturowe i
gospodarcze. Instytut Psychologii Wydziału Filozoﬁcznego stawia sobie za cel wypełnienie misji oraz osiągnięcie
wymienionych celów strategicznych. Znacząca część kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Psychologii nie tylko prowadzi
badania na najwyższym poziomie (o czym świadczą np. pozyskiwane granty badawcze czy publikowanie wyników badań w
pismach indeksowanych na liście JCR), ale również uczy treści związanych z prowadzonymi przez siebie badaniami
naukowymi. Dążenie do wysokich standardów badań naukowych prowadzonych w Instytucie Psychologii Wydziału
Filozoﬁcznego umożliwia efektywny transfer specjalistycznej wiedzy na kursach prowadzonych przez naukowców o uznanych
na arenie krajowej i międzynarodowej osiągnięciach badawczych. Poprzez aktualizację oferty dydaktycznej Dyrekcja
Instytutu Psychologii stara się adekwatnie przygotować studentów do potrzeb rynku pracy i otoczenia społecznogospodarczego. Sylwetka absolwenta kształtowana jest tak, aby efektywnie wykorzystał on zdobytą w trakcie studiów
wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne. Koncepcja kształcenia studentów zakłada przekazanie im aktualnej
wiedzy dotyczącej psychicznego funkcjonowania człowieka. Skonstruowany nowocześnie program studiów pozwala na
wszechstronny rozwój przyszłych psychologów, uzyskanie wysokich kwaliﬁkacji praktycznych oraz kontakt ze specjalistami w
wielu dziedzinach psychologii. Po zapoznaniu studenta z podstawami wiedzy z różnych dziedzin psychologii, koncepcja
kształcenia sprowadza się do umożliwienia studentowi wybrania jednego z czterech dostępnych modułów specjalizacyjnych:
Psychologia edukacji; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia w praktyce klinicznej,
terapeutycznej i sądowej oraz Psychologia jako nauka. Aby ukończyć wybrany przez siebie moduł student musi uzyskać 60
ECTS, realizując wszystkie wskazane przez koordynatora danego modułu kursy, w tym kursy obowiązkowe dla każdego
modułu - Etyka zaawansowana oraz Diagnoza psychologiczna. W wyborze odpowiedniego dla studenta modułu pomogą
zaplanowane na rok III studiów tzw. kursy wprowadzające do każdego z modułów, które pozwolą na wstępne zapoznanie się
z ich problematyką, celami oraz stosowanymi metodami.

Cele kształcenia
• Zdobycie gruntowej wiedzy teoretycznej obejmującej podstawowe działy psychologii
• Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zajęć kierunkowych z wybranego działu psychologii
• Zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu ﬁlozoﬁi, nauk społecznych i biologicznych
• Uzyskanie odpowiedniego poziomu świadomości i kultury metodologicznej
• Poznanie problemów etycznych związanych z pracą psychologa oraz nabycie wrażliwości etycznej
• Zdobycie orientacji w praktycznych działaniach związanych z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów jednostek,
grup i społeczności
• Merytoryczne przygotowanie do radzenia sobie w pracy zawodowej w charakterze psychologa

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Psychologia, jako nauka o mechanizmach i uwarunkowaniach ludzkiego zachowania, poznawania czy odczuwania,
odpowiada na szereg potrzeb związanych z wymogami, jakie są stawiane w obecnym świecie zarówno przed człowiekiem
jako jednostką, ale także człowiekiem w grupie społecznej (rodzina, grupy koleżeńskie, grupy pracownicze, stowarzyszenia
itp.). Potrzeby współczesnego świata, na które różne działy psychologii odpowiadają, to między innymi: poszerzenie wiedzy
na temat psychicznego funkcjonowania osób w wieku senioralnym, poznanie uwarunkowań decyzji politycznych jednostek,
efektywne metody prowadzenia przesłuchań świadków, poznawanie skutecznych metod resocjalizacji, motywowanie w
sporcie, poznawanie relatywnie nowych zaburzeń (np. fonoholizm, uzależnienie od gier), poszerzanie wiedzy na temat
funkcjonowania jednostki w środowisku pracy (wypalenie zawodowe, pracoholizm), poznanie efektywnych strategii radzenia
sobie ze stresem, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych itp. Nowe działy psychologii, jak na przykład: promocja
zdrowia czy psychologia przemocy są praktyczną odpowiedzią na obecne wyzwania cywilizacyjne, które zagrażają zdrowiu i
życiu (katastrofy, terror, epidemie) oraz te, które są szansą na przedłużenie życia, na nowe metody diagnozy i terapii, na
transplantologię.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Przykładami realizacji potrzeb społeczno-gospodarczych za pośrednictwem kształcenia na kierunku psychologia jest oferta
kursów z takich dziedzin jak: psychologia polityki, psychologia sądowa, psychologia uzależnień (w tym tych behawioralnych,
w tym związanych np. z nadużywaniem mediów społecznościowych), psychologia motywacji (np. motywowanie w sporcie)
oraz treści związane z wymogami współczesnego rynku pracy (pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing itp.). Ponadto,
efekty uczenia na kierunku psychologia są zgodne z szeroko rozumianą pomocą psychologiczną (diagnostyka zaburzeń
psychicznych, leczenie zaburzeń, psychoedukacja, coaching itp.). Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w placówkach
ochrony zdrowia, szkołach, przedsiębiorstwach, różnego rodzaju organizacjach pożytku publicznego, organizacjach
pozarządowych, agencjach reklamowych itp., do czego przygotowują między innymi kursy: Psychoproﬁlaktyka i promocja
zdrowia psychicznego; Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela; Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
Psychologia polityczna czy Psychologia sportu.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie Psychologii prowadzone są między innymi badania nad pamięcią w różnych obszarach życia codziennego osób
w różnym wieku (dzieci, dorośli, osoby starsze). Uwaga zespołu badawczego w tym obszarze w głównej mierze skierowana
jest na pamięć prospektywną, pamięć autobiograﬁczną, pamięć świadka oraz wszelkiego rodzaju zniekształcenia
pamięciowe. Dodatkowo ważnym elementem działalności naukowej zespołu jest testowanie skuteczności metod ulepszania
różnych form pamięci (np. pamięci prospektywnej) u osób młodych i osób starszych.
Badania prowadzone w obrębie psychologii społecznej obejmują problematykę szeroko pojętego poznania społecznego. W
badaniach wykorzystywany jest pomiar zarówno podstawowych procesów ﬁzjologicznych (pomiar aktywności sercowonaczyniowej, pomiar ruchów gałek ocznych), jak i mechanizmów poznawczych, indywidualnych i grupowych. Badania
obejmują między innymi takie zagadnienia jak motywacja epistemiczna, poczucie kontroli, niepewność, stereotypy,
religijność, itd.
Kolejny obszar badań to badania nad świadomością, w tym badania nad percepcją (psychoﬁzyka, iluzje percepcyjne,
rywalizacja obuoczna, substytucja sensoryczna), badania interocepcji (iluzje cielesne, wpływ rytmu serca na ocenę
świadomości). W badaniach stosuje się przede wszystkim behawioralne metody eksperymentalne.
Prowadzone są także badania z zakresu psychoﬁzjologii z wykorzystaniem pomiaru aktywności ﬁzjologicznej poprzez
rejestrację EEG, EMG, EDA oraz innych podobnych. Tematyka prowadzonych badań dotyczy takich tematów jak: proces
czytania, percepcja bodźców emocjonalnych, funkcjonowanie mechanizmu uwagi, funkcjonowanie mechanizmu kontroli
poznawczej, funkcjonowanie mechanizmu percepcji twarzy oraz mózgowego podłoża świadomości, zaburzeń funkcji
poznawczych związanych ze zmianami neurozwyrodnieniowymi.
Badania nad psychologicznymi aspektami snu i śnienia - to zarówno badania polisomnograﬁczne, jak i badania prowadzone z
użyciem metod psychologicznych (wywiadów, testów, skal i kwestionariuszy oraz dzienników snu i marzeń sennych).
Badania procesów poznawczych (głównie uwagi, pamięci roboczej i funkcji wykonawczych) oraz różnic indywidualnych
(inteligencji, twórczości, samokontroli) to szereg badań, w których - oprócz testów psychometrycznych - wykorzystuje się
zadania eksperymentalne sterowane za pomocą komputera, tj. oprogramowanie stosowane w tych badaniach steruje
precyzyjną ekspozycją bodźców oraz pomiarem poprawności i czasu reakcji. W tym obszarze badań metody behawioralne są
łączone z metodami neuroobrazowymi.
Kolejny obszar to badania mające na celu opisanie i wyjaśnienie rozwoju poznania społecznego oraz jego uwarunkowań w
okresie od niemowlęctwa do średniego dzieciństwa. Prowadzone badania podłużne dotyczą przede wszystkim rozwoju
zdolności do mentalizacji (teorii umysłu) oraz ich poznawczych, językowych i interakcyjnych uwarunkowań. W badaniach
wykorzystuje się metody obserwacyjne (obserwacja swobodna i ustrukturowana) oraz testowe. Badaniami objęci są także
rodzice uczestniczących w projektach dzieci.
Badania nad poznawczymi, emocjonalnymi i społecznymi czynnikami modyﬁkującymi doznania bólowe, w tym nad
mechanizmami analgetycznego i hiperalgetycznego działania placebo, zniekształceniami pamięci bólu oraz warunkowymi
reakcjami bólowymi koncentrują się nad bólem wywoływanym eksperymentalnie. Przedmiotem prowadzonych badań są
także naturalnie pojawiające się doznania bólowe, w tym o charakterze klinicznym, powstałe na skutek różnorodnych
procedur medycznych, a także będące wynikiem aktywności ﬁzycznej.
Badania związane z asymetrią mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu adaptacyjności lateralizacji, koncentrują
się głównie na zagadnieniu asymetrii aktywacji czołowej, związanej z procesami emocjonalno-motywacyjnymi. Prowadzone w
tym zakresie badania rozwojowe - we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego - zmierzają do opracowania protokołu
treningu neurofeedback z perspektywą aplikacji w sporcie.
Badania z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej prowadzone są Laboratorium Przezczaszkowej
Stymulacji Magnetycznej, które dysponuje również sprzętem do neuronawigacji oraz do prezentacji bodźców w trzech
modalnościach percepcyjnych (tj. dotyk, słuch i obraz). Metoda ta jest wykorzystywana głównie w badaniach nad percepcją i
świadomością.
W Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności prowadzone są badania dotyczące poznawczych aspektów posługiwania
się językiem, nabywania języka, a w szczególności na zagadnieniu dwujęzyczności, jej poznawczych uwarunkowań i
konsekwencji. Badania są przeprowadzane zarówno z udziałem dorosłych jak i dzieci.
W ramach badań nad plastycznością mózgu pozytywną i negatywną, głównie związaną z utratą słuchu lub wzroku na jego
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rozwój, badana jest też hipoteza mówiąca o tym, że zanieczyszczenie powietrza zaburza normalny tok rozwoju mózgu. W
rezultacie dzieci narażone na zanieczyszczenie powietrza doświadczają problemów z zachowaniem, w szczególności
problemów z koncentracją i kontrolą zachowania. Ta linia badań łączy neuroobrazowanie z diagnozą psychologiczną,
epidemiologią środowiskową i modelowaniem zanieczyszczenia powietrza, a jej celem jest zastosowanie neuroobrazowania
do badania ważnych problemów środowiskowych z którymi borykają się dziś nasze społeczeństwa.
W Instytucie Psychologii prowadzone są dodatkowo badania czynników ryzyka oraz mechanizmów powstawania i metod
leczenia zaburzeń psychicznych, przede wszystkim zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychoz i czynności kompulsywnych;
problematyki stresu psychologicznego; badania z zakresu seksuologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki stresu
mniejszościowego osób nieheteronormatywnych i transpłciowych oraz problemów seksualnych mężczyzn i kobiet o różnych
orientacjach seksualnych. W badaniach wykorzystuje się metody kwestionariuszowe, eksperymentalne oraz pomiar
wskaźników biologicznych.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy Instytutu Psychologii w zdecydowanej większości prowadzą badania naukowe w dziedzinach, w których realizują
się również w charakterze nauczycieli akademickich. Przedstawiciele niemalże wszystkich zespołów badawczych, które swoje
badania prowadzą w funkcjonujących w Instytucie laboratoriach, oferują autorskie kursy, na których studenci mają okazję
zapoznać się z praktycznymi aspektami ich pracy. Warty podkreślenia jest również fakt, że wśród pracowników Instytutu
Psychologii jest kilkoro certyﬁkowanych psychoterapeutów, prowadzących zajęcia związane z psychologią kliniczną i
psychoterapią.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
W budynku Instytutu Psychologii jest 15 sal wykładowych (w tym 3 dodatkowo można rozdzielić ścianką działową), aula,
jedna sala komputerowa (łącznie 575 miejsc), biblioteka z czytelnią, strefa studencka oraz 11 laboratoriów. Instytut
Psychologii dysponuje bogatą i nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną i naukową, dużym, odrestaurowanym budynkiem w
centrum miasta, położonym w pobliżu jednego z największych w mieście parków. Budynek jest nowoczesny i dobrze
wyposażony - wszystkie sale wyposażone są w rzutniki i nagłośnienie.
Dużym walorem infrastruktury Instytutu jest bogata i ciągle rozbudowywana baza specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego,
wykorzystywanego również w procesie kształcenia (przede wszystkim na poziomie prac magisterskich i projektów
doktorskich, ale także w ramach kursów specjalistycznych). Dysponujemy m.in. sprzętem EEG, sprzętem do badania bólu,
sprzętem wirtualnej rzeczywistości, czy też przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.
Budynek Instytutu Psychologii spełnia najwyższe standardy w zakresie adaptacji do potrzeb osób niepełnosprawnych (2
windy, podjazd w sali wykładowej 6.01).
Wszystkie lektury zawarte w sylabusach do kursów obligatoryjnych dostępne są w instytutowej bibliotece. Zasoby
biblioteczne to 21997 książek, 2935 numerów czasopism i 382 egzemplarze testów psychologicznych. Instytut wykupuje
także dostęp do 3 baz APA: PsycINFO, PsycARTICLES i PsycBOOKS. Wszystkie one są dostępne dla pracowników oraz
studentów Instytutu.
W bibliotece znajdują się 4 stanowiska komputerowe, na których zainstalowane są m.in. płatne bazy czasopism oraz pakiet
statystyczny SPSS Statistics 24.0. Ze stanowisk tych studenci mogą dowolnie korzystać w godzinach otwarcia biblioteki,
podobnie jak z pozostałych 30 stanowisk bez komputera.
Laboratorium Stosowanych Badań Pamięci dysponuje dwoma pomieszczeniami do badań behawioralnych wyposażonymi
łączenie w 25 stanowisk komputerowych (komputer HP+monitor). Stanowiska są wyposażone w oprogramowanie służące
przeprowadzaniu badań eksperymentalnych m.in. E-Prime, Inquisit, DMDX itp. Powierzchnia laboratoryjna: 34,42 + 34,94 =
69,36 m2.
Laboratorium Psychologii Społecznej dysponuje czterema pomieszczeniami, w których znajdują się: (1) okulograf (EyeLink
1000) wraz z oprogramowaniem do projektowania procedur badawczych Experiment Bulider (2) dwa stanowiska
komputerowe (dla badacza i badanego: obejmujące komputer Eyelink +monitory Benq; (3) urządzenie do pomiaru
aktywności sercowo-naczyniowej (Finometr MIDI) wraz z dedykowanym oprogramowanie BeatScope; (4) dwa stanowiska
komputerowe (dla badacza i badanego: komputer HP + 3 monitory Benq); stanowiska są wyposażone w oprogramowania
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służące przeprowadzaniu badań eksperymentalnych, m.in. E-Prime, Inquisit, DMDX, PsychoPy itp.; (5) dwa pomieszczenia do
badań behawioralnych wyposażone łączenie w 18 stanowisk komputerowych (komputer HP+monitor) z oprogramowaniem
służącym przeprowadzaniu badań eksperymentalnych m.in. E-Prime, Inquisit, DMDX, PsychoPy itp. Powierzchnia
laboratoryjna: 33,79 + 34,51 +17,02 +16,66 = 101,98 m2
Laboratorium Badań Świadomości dysponuje sprzętem do pomiaru EKG, sprzętem wraz z oprogramowaniem do badań
obserwacyjnych Observer XT i nakładką do rozpoznawania ludzkich emocji Face Reader. Wyposażenie obejmuje także sprzęt
do substytucji sensorycznej (Brainport, Colorophone, Enactive Torch), okulary wirtualnej rzeczywistości (Oculus ; 2 sztuki),
standaryzowane środowisko badawcze z trójwymiarowymi ﬁgurami, zestaw kamer Axis do badań obserwacyjnych i
stereoskop. Powierzchnia laboratoryjna: 34,90 m2
Laboratorium Psychoﬁzjologii dysponuje dwoma niezależnymi izolowanymi akustycznie oraz elektrycznie kabinami
badawczymi wyposażonymi w pełne tory pomiarowe umożliwiające rejestrację reakcji behawioralnych oraz ﬁzjologicznych
osoby badanej takie jak: EEG Biosemi 64-kanałowe (2 sztuki), EMG, EDA, EKG, czujnik tlenu Cortex Biophysik, Eye-tracker
Viewer, jednostka centralna do symulatora MRI, kardiomonitor, klawiatura z wyświetlaczem braillowskim, miernik respiracji,
okulograf z wyposażeniem ETL-400, oscyloskop HAMEG SONDY, okulograf, stymulator do aplikacji bodźców bólowych DS7a,
urządzenie do GSR S71, urządzenie brajlowskie Handy Tech Acitve, urządzenie do pomiarów psychoﬁzjologicznych
Biosignals, wyświetlacz znaków Braille'a do stymulatora. Każda z kabin jest wyposażona w system monitoringu osoby
badanej. Powierzchnia laboratoryjna: 48,20 m2
Laboratorium Psychologii Snu dysponuje specjalistyczną, atestowaną aparaturą do diagnostyki snu (Comet PSG) wyposażoną
w 40 kanałów zmiennoprądowych (AC), 4 kanały stałoprądowe (DC), pulsoksymetr – zapis SpO2, pulsu, PPG, pletyzmograﬁi,
EEG. Na stanie laboratorium jest również Psychogalwanometr. Na laboratorium składają się dwa pomieszczenia: (1)
komfortowa sypialnia z pełnym zapleczem sanitarnym oraz (2) pokój badacza. Sypialnia osoby badanej jest wyposażona w
monitoring w celu obserwacji i zapewnienia bezpieczeństwa osobie badanej. Powierzchnia laboratoryjna: 17,25 + 13,87=
31,12 m2
Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej to dwa pomieszczenia wyposażone są w łącznie 22 komputery HP oraz
oprogramowania (takie jak E-prime, Inquisit) do projektowania eksperymentów psychologicznych behawioralnych.
Powierzchnia laboratoryjna: 34,81 + 34,23 = 69, 04 m2
W Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka jest pokój do przeprowadzania badań dostosowanych do potrzeb i
możliwości dzieci (korytarz oraz łazienka wyposażona w przewijak) oraz drugie pomieszczenie, w którym znajduje się sprzęt
komputerowy. Pokoje oddzielone są lustrem weneckim. Badania można rejestrować za pomocą czterech kamer Axis oraz
dodatkowo urządzenia do nagrywania dźwięku Roland. Komputer laboratorium wyposażony jest w program do nagrywania
przebiegu badania MileStone X Protect SmartClient. Na stanie laboratorium znajdują się także dwie sztuki Kinect Xbox do
mapowania i zaczytywania ruchów osób badanych, jak również oprogramowanie do analizy behawioralnej Interact.
Powierzchnia laboratoryjna: 21,57 +16,85 = 38,42 m2
Na wyposażeniu Laboratorium Psychologii Bólu znajduje się specjalistyczna, atestowana aparatura do generowania bodźców
bólowych o charakterze elektrycznym (Current Stimulator - 3 szt.; producent: Digitimer, Anglia; modele: DS7A, DS7AH oraz
DS8R), uciskowym (Commander Algometer; producent: JTECH, USA; model: AA129) oraz termicznym (system PATHWAY;
producent Medoc Advanced Medical Systems, Izrael; model ATS z cyfrowym zestawem kalibracyjnym), elektrostymulator
przeciwbólowy i do masażu SPORTS TENS 2 (TENS/EMS; producent TENSCARE), psychogalwanometr oraz pięć zestawów
komputerowych. Powierzchnia laboratoryjna: 17 m2.
Laboratorium Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej prowadzi badania z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji
magnetycznej. Laboratorium dysponuje sprzętem do neuronawigacji Brainsight oraz do prezentacji bodźców w trzech
modalnościach percepcyjnych (tj. dotyk, słuch i obraz). Wyposażenie: stymulator Magstim Super Rapid2 Plus1, cewka AIR
FILM ze stojakiem, cewka D702 i cewka D50 B.I. oraz stojak uniwersalny, dedykowany fotel dla badanego z pełną regulacją,
uchwytami dla cewek i stelażem podtrzymującym głowę, komputer stacjonarny do prezentacji bodźców z oprogramowaniem
Matlab, Python i R. Powierzchnia laboratoryjna wynosi 12,07 m2.
Laboratorium Neuropsychologii Eksperymentalnej jest wyposażone w sprzęt do pomiarów elektroencefalograﬁcznych (EEG,
32 kanałowe), wykonywanych w warunkach izolacji od zakłóceń elektromagnetycznych i akustycznych, oraz cztery
stanowiska do komputerowych badań behawioralnych wraz z oprogramowaniem takim jak Psychopy, E-prime, itp.
Powierzchnia laboratoryjna: 15,43 + 16,98 = 32,52 m2.
Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności dysponuje dwiema kabinami dźwiękoszczelnymi. W każdej kabinie
znajduje się jeden komputer. W kabinie pierwszej dodatkowo dostępny jest system EEG Biosemi Active-Two z opcją
podłączenia 32 elektrod, a także dioda światłoczuła. W kabinie tej można przeprowadzać zarówno badania behawioralne, jak
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i EEG. W każdej kabinie zamontowana jest kamera, która umożliwia podgląd badania z poziomu pomieszczenia
eksperymentatora, możliwa jest również głosowa komunikacja między kabiną i pomieszczeniem eksperymentatora. Na
komputerach badawczych dostępne jest oprogramowanie do prowadzenia eksperymentów DMDX i PsychoPy. Powierzchnia
laboratoryjna: 28,21 m2.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0313

Liczba semestrów:

10

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje trzy podstawowe kategorie treści kształcenia dotyczące: wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych. Plan studiów podzielony jest na dwa etapy: obligatoryjny oraz fakultatywny. Etap obligatoryjny - obejmujący
kursy obowiązkowe - realizowany przez 6 semestrów, umożliwia studentom nabycie podstawowej i wszechstronnej wiedzy w
zakresie różnych dziedzin psychologii. Etap fakultatywny pozwala na poszerzenie wiedzy na poziomie specjalistycznym. Od
IV roku student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii kursy
fakultatywne i jeden z czterech modułów specjalizacyjnych, w dziedzinie, która jest dla niego najbardziej interesująca.
Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii to: Psychologia edukacji; Psychologia w
praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako
nauka.
Moduł Psychologia edukacji przygotowuje do pracy w poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży, szkołach,
przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych, a także ośrodkach pomocy psychologicznej dla dziecka i jego rodziny
oraz placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób dorosłych.
Moduł Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej ma na celu zapoznanie studentów z podstawami
teoretycznymi i elementami praktyki psychologii klinicznej. Dobór kursów został dokonany z myślą o studentach, którzy
planują w przyszłości zajmować się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną, diagnozą i opiniowaniem. Moduł dzieli się na
dwie specjalizacje: Psychoterapia (dedykowana dla studentów zamierzających podjąć szkolenia z zakresu psychoterapii) oraz
Diagnoza i opiniowanie sądowe (dla studentów przygotowujących się do pracy psychologa opiniującego na potrzeby sądu).
Moduł Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja wprowadza w zagadnienia związane z identyﬁkacją,
analizą oraz stymulowaniem zmian psychologicznych i społecznych. Zmiana rozpatrywana będzie na poziomie
indywidualnym, jak i na poziomie międzyludzkim i grupowym oraz na poziomie społeczno-kulturowym. Zdobyta wiedza ma
służyć rozwijaniu praktycznych umiejętności projektowania treningów, szkoleń, interwencji, kampanii społecznych i innych
narzędzi wspierających zmianę zachowań, zarówno indywidualnych, jak i społecznych.
Moduł Psychologia jako nauka ma na celu przygotowanie studentów do uprawiania nauki na poziomie doktorskim. W skład
modułu wchodzą trzy kategorie kursów: metodologiczne, obejmujące szkolenie w stosowaniu zaawansowanych procedur i
modeli statystycznych; warsztatowe, mające na celu rozwój umiejętności potrzebnych w pracy badawczej oraz praktyczne,
jako współudział w realizacji wybranych projektów badawczych. Część zajęć w ramach tego modułu odbywa się w języku
angielskim.
Realizacja modułu umożliwia studentowi specjalizowanie się, to znaczy ukierunkowane pogłębianie wiedzy w wybranym
obszarze psychologii, poznanie metod diagnozy i pomocy psychologicznej charakterystycznych dla tego obszaru, a także
zdobycie umiejętności praktycznych. Zajęcia teoretyczno-metodologiczne w każdym z zaproponowanych modułów
prowadzone są przez specjalistów-teoretyków w danej dziedzinie, a zajęcia związane z praktyką psychologiczną realizowane
są przez psychologów-praktyków.
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konieczna do ukończenia studiów

300

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

290

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

12

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

24

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

10

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 3300

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Zgodnie z programem student po ukończeniu III roku ma obowiązek realizacji co najmniej 275 godzin stażu - praktyk
zawodowych, w ramach którego zobowiązany jest do realizacji: warsztatów z Etyki zaawansowanej i Diagnozy
psychologicznej; stażu/praktyki psychologicznej w ramach realizowanego modułu specjalizacyjnego (100 godzin) oraz
stażu/praktyki w wybranym - w uzgodnieniu z opiekunem praktyk - przez siebie miejscu (100 godzin). Kryterium akceptacji
placówki jest przede wszystkim wyrażenie zgody przez pracującego w niej psychologa na sprawowanie opieki nad studentem
oraz prowadzenie działalności związanej z praktyką pracy psychologa. Kierunek wyboru praktyki (szkoła, szpital, ośrodek
zdrowia, więzienie, agencja reklamowa itd.) jest dowolny. W trakcie odbywania praktyk student prowadzi Dzienniczek
Praktyk, na podstawie którego opiekun zalicza praktykę.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie odpowiednich wymagań, w tym: zaliczenie kursów dających w sumie 300
ECTS, w których skład wchodzą: realizacja kursów w ramach czterech bloków (I - III rok), egzamin z języka angielskiego,
wychowanie ﬁzyczne, szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK), Diagnoza
psychologiczna, Etyka zaawansowana, kursy wprowadzające do modułów specjalizacyjnych, kursy w ramach realizowanego
modułu, staż - praktyki zawodowe, projekt badawczy, tutoringi oraz kursy fakultatywne (w tym kurs w języku angielskim).
Poza pracami etapowymi, referatami, kolokwiami czy egzaminami, student zobowiązany jest także do przygotowania i
złożenia pracy magisterskiej. Po trzecim roku studiów student wybiera tematykę projektu badawczego, który realizuje dwa
lata, w sumie 550 godzin (zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium, konsultacje z promotorem, prowadzenie
badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym innym niż badania przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie
pracy magisterskiej). Po ukończeniu i zaakceptowaniu przez promotora, praca magisterska poddawana jest kontroli w
systemie antyplagiatowym i traﬁa do recenzji. Recenzje przygotowują promotor i recenzent. Obowiązuje zasada, że co
najmniej jeden z recenzentów musi mieć status samodzielnego pracownika naukowego. Egzamin magisterski jest ustny i
polega na zadaniu studentowi co najmniej trzech pytań: z zakresu zagadnień z pracy magisterskiej, z działu psychologii
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związanego z tematyką pracy oraz pytanie sprawdzające ogólną wiedzę studenta, losowane z przygotowanego zestawu
zagadnień z wszystkich działów psychologii. W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej, egzamin jest
powtarzany w terminie zgodnym z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

PSYF_K3_W01

Absolwent zna i rozumie charakter psychologii jako nauki, jej miejsca w systemie
nauk i relacjach do innych nauk, zwłaszcza ﬁlozoﬁi, socjologii, biologii i medycyny

P7U_W

PSYF_K3_W02

Absolwent zna i rozumie historię psychologii jako nauki, jak również historię myśli
psychologicznej, rozumie procesy zachodzące w toku rozwoju psychologii jako
dyscypliny naukowej, powstawania i zanikanie pradygmatów w psychologii, posiada
podstawową wiedzę z zakresu teorii nauki

P7U_W

PSYF_K3_W03

Absolwent zna i rozumie wiedzę na temat historii ﬁlozoﬁi i gównych kierunków
ﬁlozoﬁi współczesnej oraz sporów w jej obrębie, zna główne koncepcje ﬁlozoﬁczne
dotyczące społeczeństwa i relacji społeczeństwo-jednostka, posiada wiedzę o
ﬁlozoﬁcznych podstawach psychologii

P7U_W

PSYF_K3_W04

Absolwent zna i rozumie wiedzę na temat cech poznania naukowego w psychologii i
metodologii badań psychologicznych, zna i stosuje aparat pojęciowy psychologii jako
nauki empirycznej, posiada w stopniu zaawansowanym wiedzę na temat planowania
badań empirycznych i analizy statystycznej zebranych danych

P7S_WG

PSYF_K3_W05

Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu biologicznych podstaw życia psychicznego
człowieka w stopniu umożliwiającym analizę tekstów naukowych z tej dziedziny zna i
rozumie teorię ewolucji; posiada wiedzę z zakresu neurobiologii człowieka; rozumie
związki między psychologią i biologią jako naukami

P7U_W, P7S_WG

PSYF_K3_W06

Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych;
orientuje się w głównych kierunkach badań i podstawowych rozwiązaniach
teoretycznych w tej dziedzinie; rozumie powiązania psychologii poznawczej z innymi
dziedzinami wiedzy, zwłaszcza kognitywistyką i neuronauką

P7U_W, P7S_WG

PSYF_K3_W07

Absolwent zna i rozumie wiedzę z dziedziny psychologii emocji i motywacji; zna
podstawowe teorie oraz badania empiryczne z zakresu emocji; rozumie genezę i
funkcje emocji; rozumie wpływ emocji na przebieg procesów poznawczych i
zachowanie człowieka; zna główne koncepcje motywacji i badania w tym obszarze

P7S_WG

PSYF_K3_W08

Absolwent zna i rozumie wiedzę z dziedziny psychologii osobowości; rozpoznaje
unikalny, integrujący charakter problematyki osobowości w dziedzinie psychologii;
jest świadomy/a złożoności relacji psychologii osobowości do innych obszarów
P7U_W, P7S_WG
psychologii; zna główne koncepcje osobowości i jej współczesne modele oraz badania
w tym obszarze; rozumie kontrowersje dotyczące spójności i stabilności zachowania
człowieka

PSYF_K3_W09

Absolwent zna i rozumie wiedzę z dziedziny psychologii różnic indywidualnych; zna
główne obszary zachowania człowieka, będące przedmiotem tego działu psychologii
(osobowość, inteligencja, style poznawcze, uzdolnienia); rozumie genezę i przejawy
różnic międzyosobowych; rozumie znaczenie psychologii różnic indywidualnych dla
całej dziedziny psychologii

P7S_WG

PSYF_K3_W10

Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu psychologii społecznej; rozumie jej
powiązania z innymi naukami społecznymi (zwłaszcza z socjologią) oraz innymi
dziedzinami psychologii; zna główne teorie i badania z zakresu psychologii
społecznej; posiada wiedzę na temat wartości aplikacyjnej wyników tych badań

P7U_W, P7S_WG

PSYF_K3_W11

Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej; rozumie istotę
rozwoju; zna teorie i modele opisujące i wyjaśniające przebieg rozwoju człowieka w
toku całego życia; zna przebieg i rozumie specyﬁkę zmian rozwojowych w kolejnych
okresach życia; jest świadomy/a czynników ułatwiających i zakłócających proces
rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym

P7S_WG

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PSYF_K3_W12

Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu psychometrii; zna podstawy teoretyczne
pomiaru zmiennych psychologicznych, konstruowania i stosowania testów
psychologicznych, a także ich adaptacji językowej i kulturowej; zna zasady
prowadzenia badań i diagnozy z zastosowaniem testów psychologicznych, a także
interpretacji ich wyników; rozumie konieczność pomiaru własności
psychometrycznych testu

P7S_WG

PSYF_K3_W13

Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej; rozpoznaje jej
specyﬁkę w odniesieniu do innych modeli diagnozy (zwłaszcza diagnozy medycznej);
rozumie złożony charakter diagnozy psychologicznej jako procesu; zna podstawowe
metody diagnozy psychologicznej w zakresie pomiaru testowego, obserwacji,
wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych i technik projekcyjnych; orientuje się
w ich wartościach psychometrycznych

P7S_WG

PSYF_K3_W14

Absolwent zna i rozumie wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego; zna główne modele
zdrowia formułowanie w paradygmacie psychologicznym i medycznym; posiada
wiedzę na temat uwarunkowań zdrowia psychicznego i czynników je wspierających;
zna podstawowe rodzaje zaburzeń psychicznych, powszechnie stosowane kryteria ich P7S_WK
rozpoznawania oraz główne systemy klasyﬁkacji zaburzeń; posiada wiedzę o
biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń psychicznych;
orientuje się w aktualnym stanie prawnym w zakresie zdrowia psychicznego

PSYF_K3_W15

Absolwent zna i rozumie wiedzę podstawową z zakresu etyki ogólnej i wiedzę
poszerzoną z zakresu etyki zawodu; zna podstawowe stanowiska w etyce i zasady
rozumowania etycznego; jest świadomy/a najpoważniejszych dylematów etycznych
związanych z wykonywaniem zawodu psychologa; zna podstawowe standardy
etyczno-zawodowe, wypracowane przez środowiska psychologów w Polsce (KE-ZP) i
P7S_WK
w innych krajach, szczególnie zaś regulacje o charakterze międzynarodowym (kodeks
EFPA, Deklaracja IUPsyS); zna podstawy prawne i organizację wykonywania zawodu
psychologa w Polsce i Unii Europejskiej; posiada wiedzę na temat praw człowieka,
praw dziecka, praw pacjenta

PSYF_K3_W16

Absolwent zna i rozumie język angielski w stopniu odpowiadającym poziomowi B2+
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; zna terminologię
psychologiczną w języku angielskim; zna najważniejsze pozycje literatury
psychologicznej w języku angielskim

P7S_WG,
P7S_WK

PSYF_K3_W17

Absolwent zna i rozumie bazy danych literatury naukowej w dziedzinie psychologii;
zna polskie naukowe czasopisma psychologiczne; posiada dobrą orientację w
technologii multimedialnej; zna formalne zasady przygotowywania prezentacji
multimedialnych; zna standardy edycji artykułów naukowych

P7S_WK

PSYF_K3_W18

Absolwent zna i rozumie poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii edukacji; posiada
wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień i obszarów, jakimi zajmuje się
psychologia edukacji jako dziedzina wiedzy; zna pojęcia, jakimi posługuje się
psychologia edukacji i rozumie ich znaczenie; student zna podstawowe koncepcje
wychowania i nauczania, rozumie istotę oddziaływań edukacyjnych i ich znaczenie w
rozwoju człowieka, zna możliwości zastosowania w procesach edukacyjnych wiedzy z
innych dziedzin psychologii

P7S_WG

PSYF_K3_W19

Absolwent zna i rozumie podstawową wiedzę na temat historii socjologii i głównych
kierunków socjologii współczesnej, oraz sporów w jej obrębie; zna główne koncepcje
socjologiczne dotyczące społeczeństwa i relacji społeczeństwo – jednostka; posiada
wiedzę o socjologicznych podstawach psychologii

P7U_W

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Treść

PRK

PSYF_K3_U01

Absolwent potraﬁ przedstawić charakterystykę psychologii jako nauki i odróżnić
naukowe poznanie psychologiczne od poznania nienaukowego; sprawnie posługuje
się podstawową terminologią z zakresu całości wiedzy psychologicznej; w stopniu
zaawansowanym zna szczegółową terminologie wybranej specjalizacji; czyta ze
zrozumieniem psychologiczną literaturę naukową

P7U_U

PSYF_K3_U02

Absolwent potraﬁ przedstawić historię naukowej psychologii; prawidłowo rozpoznaje
paradygmaty psychologiczne; potraﬁ przedstawić genezę pojęć i twierdzeń
psychologicznych; umie wymienić i przedstawić poglądy wielkich teoretyków z
początków naukowej psychologii

P7S_UW

PSYF_K3_U03

Absolwent potraﬁ posługiwać się pojęciami ﬁlozoﬁcznymi w analizie tekstów
naukowych z dziedziny psychologii; identyﬁkuje problemy ﬁlozoﬁczne i logiczne w
teoriach psychologicznych; potraﬁ odnieść wyniki badań psychologicznych do
ﬁlozoﬁcznych koncepcji człowieka

P7S_UW, P7U_U

PSYF_K3_U04

Absolwent potraﬁ samodzielnie i w zespole badawczym zaplanować i przeprowadzić
badanie empiryczne z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych; potraﬁ
poddać analizie zebrane dane empiryczne i prawidłowo wyprowadzić wnioski, a także
przedstawić je w formie pisemnego raportu, referatu lub prezentacji multimedialnej

P7S_UU,
P7S_UW,
P7S_UO

PSYF_K3_U05

Absolwent potraﬁ ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty naukowe z
dziedziny neurobiologii neuropsychologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej;
uwzględnia czynniki biologiczne w wyjaśnianiu zachowania człowieka; potraﬁ w
sposób krytyczny odnieść się do uproszczonych lub nieadekwatnych popularyzacji
wiedzy naukowej w tej dziedzinie

P7S_UW, P7U_U

PSYF_K3_U06

Absolwent potraﬁ czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z dziedziny psychologii
poznawczej; potraﬁ wymienić specyﬁczne dla niej metody badawcze, łącznie z
P7S_UW,
metodami stosowanymi we współczesnej neuronauce; sprawnie posługuje się
P7S_UU
terminologią poznawczą; potraﬁ sformułować problem badawczy lub diagnostyczny w
tej dziedzinie i zaproponować jego rozwiązanie

PSYF_K3_U07

Absolwent potraﬁ czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii
emocji i motywacji; potraﬁ samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania
empiryczne w tym obszarze; sprawnie posługuje się terminologią z zakresu
psychologii emocji i motywacji

P7S_UO, P7S_UU

PSYF_K3_U08

Absolwent potraﬁ czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii
osobowości; potraﬁ samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania empiryczne w
tym obszarze; sprawnie posługuje się terminologią z zakresu psychologii osobowości;
potraﬁ zinterpretować zachowania osób i zjawiska społeczne, odwołując się do
różnych ujęć teoretycznych osobowości

P7S_UW, P7U_U,
P7S_UK

PSYF_K3_U09

Absolwent potraﬁ czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii
różnic indywidualnych; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potraﬁ
zinterpretować zachowania osób i zjawiska społeczne, odwołując się do pojęć i teorii
różnic indywidualnych

P7S_UW, P7S_UK

PSYF_K3_U10

Absolwent potraﬁ czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii
społecznej; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potraﬁ
zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy zachodzące w społeczeństwie,
odwołując się do osiągnięć tej dziedziny psychologii; potraﬁ samodzielnie i w zespole
zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne z zakresu psychologii społecznej;
potraﬁ wskazać aplikacyjny potencjał takich badań

P7S_UW, P7S_UK

PSYF_K3_U11

Absolwent potraﬁ czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii
rozwojowej; sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu; potraﬁ odnieść
swoją wiedzę z zakresu rozwoju człowieka do wyników badań w innych dziedzinach
psychologii, a także do wyjaśniania zachowania człowieka w życiu codziennym;
potraﬁ wskazać główne osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia;
potraﬁ przeprowadzić diagnozę rozwoju i wskazać kierunki możliwych oddziaływań
usprawniających rozwój

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UU

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PSYF_K3_U12

Absolwent potraﬁ rozpoznać narzędzie spełniające kryteria psychometryczne;
odróżnia testy psychologiczne od swobodnych technik diagnostycznych; potraﬁ
skonstruować narzędzie do pomiaru zmiennej psychologicznej; zna podstawowe testy
psychologiczne i potraﬁ dokonać wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia; potraﬁ P7S_UW
w sposób kompetentny zastosować je w celach badawczych i diagnostycznych; jest w
stanie przeprowadzić pogłębioną, krytyczną analizę wyników testów, tak w wymiarze
ilościowym, jak i jakościowym

PSYF_K3_U13

Absolwent potraﬁ zaplanować i przeprowadzić proces diagnostyczny od pierwszego
kontaktu z osobą diagnozowaną po wydanie opinii czy ekspertyzy psychologicznej;
zna podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej i potraﬁ dokonać wyboru
najbardziej adekwatnego narzędzia; potraﬁ ocenić wartość adaptacji narzędzia;
potraﬁ przeprowadzić wywiad i obserwację psychologiczną; jest zdolny/na
zinterpretować wyniki badań diagnostycznych w świetle szeroko rozumianej wiedzy z
zakresu psychologii; umie sporządzić raport z diagnozy, opinię lub ekspertyzę
psychologiczną; potraﬁ podjąć adekwatną decyzję na podstawie wyników diagnozy

PSYF_K3_U14

Absolwent potraﬁ rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych: myślenia, emocji,
motywacji itd., a także podstawowe objawy zaburzeń w odniesieniu do systemów
klasyﬁkacyjnych; sprawnie odnosi wyniki diagnozy do klasyﬁkacji ICD; potraﬁ
wskazać potencjalne przyczyny zaburzeń – czynniki o charakterze biologicznym,
psychicznym i społeczno-kulturowym; rozumie znaczenie czynników
P7S_UW,
psychologicznych w etiologii i przebiegu chorób somatycznych; krytycznie posługuje
P7S_UU
się koncepcjami psychologicznymi w celu opisu i wyjaśnienia zaburzeń psychicznych;
potraﬁ dostosować swoje postępowanie do obowiązującego prawa o ochronie zdrowia
psychicznego; potraﬁ rozpoznać potencjalne zagrożenia i udzielić wskazówek w
zakresie promocji zdrowia psychicznego; potraﬁ w sposób kompetentny udzielić
pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach

PSYF_K3_U15

Absolwent potraﬁ czytać ze zrozumieniem literaturę z zakresu etyki zawodu
psychologa; potraﬁ rozpoznać najważniejsze problemy etyczne związane z
wykonywaniem zawodu; potraﬁ przeprowadzić rozumowanie etyczne; umie
przytoczyć standardy obowiązujące psychologa w danych okolicznościach i
zastosować je do etycznego rozstrzygnięcia kwestii etyczno-zawodowych w
konkretnej sytuacji; w sposób kompetentny powołuje się na dokumenty z zakresu
ochrony praw człowieka, praw dziecka i praw pacjenta, jak również na kodeksy
etyczno-zawodowe krajowe, europejskie i ogólnoświatowe; potraﬁ wskazać akty
prawne, obowiązujące psychologa w trakcie wykonywania czynności zawodowych w
danym obszarze życia zawodowego

P7S_UW

PSYF_K3_U16

Absolwent potraﬁ i posiada umiejętności językowe w zakresie psychologii zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego; czyta ze zrozumieniem literaturę naukową w języku
angielskim; potraﬁ przeszukiwać anglojęzyczne bazy danych; komunikuje się w tym
języku w stopniu wystarczającym, aby brać udział w anglojęzycznych kursach i
prowadzić rozmowę na tematy zawodowe

P7S_UK

PSYF_K3_U17

Absolwent potraﬁ przeszukiwać bazy danych literatury naukowej i poszukiwać
informacji psychologicznej; potraﬁ przygotować multimedialną prezentację raportu z
badań własnych, wniosków z analizy literatury naukowej itp.; potraﬁ przygotować
pracę pisemną, spełniającą standardy edytorskie, w tym również empiryczną lub
teoretyczną pracę magisterską

P7S_UW,
P7S_UU

PSYF_K3_U18

Absolwent potraﬁ czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii
edukacji, sprawnie posługuje się terminologią z obszaru psychologii edukacji; potraﬁ
wyjaśniać zachowania w odniesieniu do procesów edukacyjnych, planować
oddziaływania edukacyjne w oparciu o wiedzę psychologiczną; potraﬁ wskazać na
najistotniejsze obszary zastosowania wiedzy z zakresu psychologii edukacji, a także
potraﬁ uwzględnić znaczenie różnych modeli wyjaśniających oraz ujęć teoretycznych
z zakresu psychologii edukacji przy rozwiązywaniu problemów

P7S_UU

Efekty uczenia się

PRK

P7S_UW
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PRK

PSYF_K3_U19

Absolwent potraﬁ posługiwać się pojęciami socjologicznymi w analizie tekstów
naukowych z dziedziny psychologii; identyﬁkuje problemy społeczne i potraﬁ odnieść
je do psychicznego funkcjonowania jednostki; potraﬁ odnieść wyniki badań
psychologicznych do socjologicznych koncepcji człowieka i grup społecznych;
rozumie mechanizmy podstawowych zjawisk społecznych, dynamikę grup i umie je
odnosić do funkcjonowania jednostki

P7U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

PSYF_K3_K01

Absolwent jest gotów do posiadania poczucia tożsamości zawodowej; potraﬁ
współpracować z innymi psychologami, w zespołach badawczych i w dziedzinie
praktyki psychologicznej; uznaje granice swoich kompetencji zawodowych w
kontaktach ze specjalistami z innych dziedzin; potraﬁ popularyzować wiedzę
psychologiczną bez straty dla jej wartości naukowej

P7U_K, P7S_KR

PSYF_K3_K02

Absolwent jest gotów do uznawania ciągłości myśli psychologicznej od czasów
starożytnych; współczesne teorie i badania umieszcza w szerszej perspektywie
historycznej; docenia wartość wiedzy psychologicznej, uzyskanej w początkach
kształtowania się naukowej psychologii; rozumie konieczność rozwoju wiedzy i
uczenia się przez całe życie

P7U_K

PSYF_K3_K03

Absolwent jest gotów do przedstawiania swoich poglądów używając adekwatnych
pojęć ﬁlozoﬁcznych i logicznych; w sposób krytyczny analizuje poglądy własne i
innych osób w odniesieniu do głównych koncepcji ﬁlozoﬁcznych; przyjmuje krytyczną
postawę wobec wyników własnych badań

P7U_K

PSYF_K3_K04

Absolwent jest gotów do prowadzenia badań empirycznych, potraﬁ nawiązać kontakt
z uczestnikami badania, w sposób zrozumiały formułować instrukcje i prezentować
uczestnikom zarówno uzyskane przez nich indywidualne wyniki, jak i cel samego
badania; współpracuje w zespole badawczym; jest skłonny/a do dzielenia się swoją
wiedzą; dba o wartość aplikacyjną prowadzonych badań

P7U_K

PSYF_K3_K05

Absolwent jest gotów do poznawania wpływu czynników biologicznych i ewolucyjnych
na zachowanie człowieka i potraﬁ uwzględnić je w odniesieniu do zachowania
własnego i innych osób w sytuacji wykonywania czynności zawodowych; uwzględnia
P7S_KK
złożoność determinacji zachowania człowieka, nie zaniedbując i nie pomniejszając
wpływu czynników biologicznych

PSYF_K3_K06

Absolwent jest gotów do interpretowania zachowania ludzi i zjawisk społecznych w
świetle teorii wypracowanych na gruncie psychologii poznawczej, jest gotów
zastosować swoją wiedzę do rozwiązania występujących problemów; uznaje
złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc i nie pomniejszając
wpływu czynników poznawczych

PSYF_K3_K07

Absolwent jest gotów do rozpoznawania ekspresji emocji, a także trudności z
ekspresją i kontrolą emocji; potraﬁ zidentyﬁkować problemy natury emocjonalnej i
zaproponować ich rozwiązanie, tak w kontekście indywidualnym, jak i społecznym czy
instytucjonalnym; uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, nie
P7U_K, P7S_KR
lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników emocjonalnych; dba o własne
zdrowie emocjonalne; rozpoznaje motywy własnych zachowań; uznaje wartość
motywacji wewnętrznej; potraﬁ motywować innych ludzi

PSYF_K3_K08

Absolwent jest gotów do interpretowania zachowania osoby w kategoriach różnych
koncepcji i modeli osobowości; uznaje względną stabilność i spójność zachowania
człowieka; uznaje złożoność determinacji ludzkiego zachowania, równoważąc czynniki P7U_K
sytuacyjne i osobowościowe w jego wyjaśnianiu; jest świadomy/a własnych cech
osobowości i ich potencjalnego wpływu na swoje zachowanie

Efekty uczenia się

P7S_KK
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Kod

Treść

PRK

PSYF_K3_K09

Absolwent jest gotów do uwzględniania i doceniania indywidualnego zróżnicowania
ludzkich zachowań; cechuje się poszanowaniem indywidualności i odmienności, stara
się być wolny od stereotypów i uprzedzeń; docenia konieczność zarówno
kompensowania deﬁcytów, jak i rozwoju wybitnych uzdolnień

P7S_KR

PSYF_K3_K10

Absolwent jest gotów do bycia wrażliwym/ą na występujące w społeczeństwie
problemy, zwłaszcza dyskryminację i niesprawiedliwość społeczną; cechuje się
poszanowaniem praw mniejszości; unika stereotypów i uprzedzeń wobec
przedstawicieli kultur alternatywnych; uwzględnia czynniki społeczne w wyjaśnianiu
zachowań własnych i innych ludzi; jest gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy i
umiejętności w najlepiej pojętym interesie społecznym

P7S_KO, P7S_KR

PSYF_K3_K11

Absolwent jest gotów do uznania złożoności determinacji ludzkiego zachowania, nie
lekceważąc i nie pomniejszając wpływu czynników rozwojowych; potraﬁ sprawnie
komunikować się z osobami w różnych okresach rozwojowych (dzieci, osoby starsze),
starając się być wolnym od stereotypów i uprzedzeń; przeciwstawia się dyskryminacji
osób ze względu na wiek; jest gotowy/a zaangażować swoją wiedzę i umiejętności w
celu rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i w celu działania na jego rozwoju, tak
indywidualnie, jak i we współpracy z osobami i instytucjami

P7S_KR, P7U_K

PSYF_K3_K12

Absolwent jest gotów do zdawania sobie sprawy z ograniczeń wiedzy o człowieku
uzyskanej w toku badania z użyciem testu psychologicznego; rozumie konieczność
stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione; zachowuje bezstronność w
interpretacji wyników testów; unika nieuprawnionej generalizacji wyników testu;
popularyzuje wiedzę o pomiarze zmiennych psychologicznych w sposób rzetelny i
odpowiedzialny

P7S_KR

PSYF_K3_K13

Absolwent jest gotów do uznania procesu diagnozy za szczególną postać interakcji
międzyosobowej; zdaje sobie sprawę z ograniczeń wiedzy o człowieku uzyskanej w
toku diagnozy psychologicznej, w tym również z faktu, że diagnoza stanowi
równocześnie ingerencję w problem, będący przedmiotem diagnozy; rozumie
konieczność stosowania testu wyłącznie przez osoby uprawnione; nawiązuje kontakt
P7S_KR, P7U_K
z osobą diagnozowaną tak, aby umożliwić jej jak najbardziej rzetelne wykonanie
testów; zachowuje bezstronność w interpretacji wyników diagnozy; potraﬁ w sposób
jasny komunikować wyniki diagnozy innym psychologom; przekazując wyniki badania
osobie diagnozowanej, stara się o dostarczenie rzetelnej informacji, unikając
etykietowania i stereotypizacji; formułując raport, opinię lub ekspertyzę, unika
nieuprawnionych uogólnień; szanuje poufność wyników diagnozy

PSYF_K3_K14

Absolwent jest gotów do doceniania unikalnej wartości zdrowia psychicznego,
promocję zdrowia uznaje za jeden z głównych priorytetów w pracy psychologa; dba o
własne zdrowie psychiczne, zachęca i motywuje do tego innych ludzi; odróżnia
odmienność od zaburzenia, przeciwstawia się dyskryminacji osób i grup społecznych
ze względu na odmienność światopoglądu, przynależności narodowej i etnicznej,
systemu wartości, wieku, płci, orientacji seksualnej; osoby z zaburzeniami
psychicznymi traktuje z szacunkiem i zrozumieniem, unikając stereotypów i
uprzedzeń; potraﬁ nawiązać kontakt z osobą zaburzoną i udzielić jej wsparcia i
pomocy psychologicznej; w przypadku osób chorych somatycznie potraﬁ udzielić
pomocy psychologicznej; uznaje możliwość i zasadność działań prozdrowotnych i
poprawy jakości życia w każdej sytuacji, również wobec osób poważnie chorych i
umierających; przejawia gotowość do udzielenia pomocy psychologicznej w nagłych
wypadkach

P7U_K, P7S_KO

PSYF_K3_K15

Absolwent jest gotów do przyjęcia i uznania zasad etycznych w wykonywaniu zawodu
psychologa; z szacunkiem i życzliwością odnosi się do osób, z którymi spotyka się w
trakcie podejmowania działań zawodowych; dobro klienta/pacjenta stawia ponad
interesem grupy zawodowej; uznaje wartość solidarności zawodowej i współdziałania
środowisk psychologicznych; potraﬁ zwrócić się do innego psychologa po radę i
pomoc; ma krytyczny stosunek do własnej pracy, jest gotowy/a poddać ją superwizji i
ocenie ze strony innych psychologów; uznaje wartość samokształcenia, rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie

P7S_KO, P7S_KR

PSYF_K3_K16

Absolwent jest gotów do uznania wartości specjalistycznego kształcenia językowego i
kontaktów z zagranicznymi środowiskami zawodowymi

P7S_KK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

PSYF_K3_K17

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia technologii multimedialnej dla przekazu
wiedzy; prezentacje wyników swoich badań (w formie prac, artykułów, prezentacji
multimedialnych) przygotowuje z uwzględnieniem ich wartości komunikacyjnej z
punktu widzenia odbiorcy

P7S_KO

PSYF_K3_K18

Absolwent jest gotów do wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii edukacji w
pracy psychologicznej w różnych obszarach i środowiskach, współpracy z innymi
specjalistami w obszarze edukacji; jest świadomy/a wagi postawy etycznej w
podejmowaniu współpracy z placówkami edukacyjnymi, nauczycielami, rodzicami i
uczniami

P7U_K

PSYF_K3_K19

Absolwent jest gotów do przedstawienia swoich poglądów używając adekwatnych
pojęć socjologicznych; w sposób krytyczny analizuje poglądy własne i innych osób w
odniesieniu do różnych zjawisk społecznych; przyjmuje krytyczną postawę wobec
wyników własnych badań; jest wrażliwy/a na problem nierówności społecznych

P7S_KO, P7S_KK

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Student w ciągu trzech pierwszych lat studiów zobowiązany jest do zrealizowania kursów obowiązkowych, wchodzących w
skład czterech bloków: Umiejętności akademickie, Podejście multidyscyplinarne, Metody oraz Podstawy psychologii.
Dodatkowo w ramach kursów obowiązkowych student zobligowany jest do zrealizowania: lektoratu z języka angielskiego,
wychowania ﬁzycznego, czterech kursów wprowadzających do modułów specjalizacyjnych oraz tutoringu. Po ukończeniu III
roku studiów student dokonuje wyboru jednego z czterech oferowanych modułów specjalizacyjnych, w ramach których
realizuje staż/praktykę w wybranym przez siebie miejscu, przygotowuje pracę magisterską oraz realizuje kursy fakultatywne.
Lista tych kursów oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz publikowana na stronie Instytutu.
Dodatkowo na pierwszym roku studiów istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowy, fakultatywny lektorat z języka
angielskiego, dedykowany dla studentów chcących podnieść znajomość tego języka przed obowiązkowym lektoratem na
roku drugim.
Pełną informację o zasadach studiowania na kierunku psychologia można znaleźć na stronie internetowej Instytutu
Psychologii UJ https://psychologia.uj.edu.pl

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biologiczne mechanizmy zachowania I

60

6,0

egzamin

O

Kompetencje inter i intrapersonalne w kontekście studiowania

20

1,0

zaliczenie

O

Metody w psychologii I

60

6,0

egzamin

O

Studiowanie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

20

1,0

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Umiejętności akademickie

20

1,0

zaliczenie

O

Wiedza o nauce

30

4,0

egzamin

O

Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi

30

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do psychologii

45

5,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biologiczne mechanizmy zachowania II

30

4,0

egzamin

O

Etyka zawodu psychologa

30

3,0

egzamin

O

Historia myśli psychologicznej

60

7,0

egzamin

O

Metody w psychologii II

60

6,0

egzamin

O

Psychologia społeczna I

60

6,0

egzamin

O

Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Zaproszenie do socjologii

30

4,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody w psychologii III

30

3,0

egzamin

O

Osobowość

40

4,0

egzamin

O

Pomiar w psychologii I

60

6,0

egzamin

O

Psychologia rozwoju człowieka I

60

6,0

egzamin

O

Psychologia społeczna II

60

6,0

egzamin

O

Różnice indywidualne

40

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Psychology B2+

60

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Psychology C1+

60

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Emocje i motywacja

40

4,0

egzamin

O

Metody w psychologii IV

60

6,0

egzamin

O

Pomiar w psychologii II

30

3,0

egzamin

O

Psychologia i neuronauka poznawcza I

90

9,0

egzamin

O

Psychologia rozwoju człowieka II

60

6,0

egzamin

O

Tutoring 1: Krytyczna analiza tekstu naukowego

15

3,0

zaliczenie

O

Semestr 4
Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Psychology B2+

60

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Psychology C1+

60

-

zaliczenie na
F
ocenę
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Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologia edukacji

60

7,0

egzamin

O

Psychologia i neuronauka poznawcza II

55

5,0

egzamin

O

Psychologia kliniczna i zdrowia - wprowadzenie

90

9,0

egzamin

O

Psychologiczne koncepcje człowieka

60

7,0

egzamin

O

Tutoring 2: Praktyka eksperymentalna i metodologiczna

35

-

-

O

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Psychology B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Psychology C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologia edukacji - wprowadzenie do modułu

30

3,0

egzamin

O

Psychologia jako nauka

30

3,0

egzamin

O

Psychologia kliniczna jako dziedzina praktyki

45

5,0

egzamin

O

Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej wprowadzenie

30

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do psychologii zmiany zachowań

30

3,0

egzamin

O

Tutoring 2: Praktyka eksperymentalna i metodologiczna

35

3,0

zaliczenie

O

Semestr 6
Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Psychology B2+

30

12,0

egzamin

F

English for Psychology C1+

30

12,0

egzamin

F

Od IV roku studiów student w pewnym stopniu sam decyduje o planie kształcenia, wybierając z oferty Instytutu Psychologii
jeden z czterech modułów specjalizacyjnych. Moduły specjalizacyjne, które student może realizować w Instytucie Psychologii
to: Psychologia edukacji; Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej; Psychologia zmiany zachowań:
jednostka, grupa, organizacja; Psychologia jako nauka. Plan realizacji kursów dla IV i V roku studiów opisany jest oddzielnie
dla każdego modułu specjalizacyjnego. Student do ukończenia wybranego modułu specjalizacyjnego zobowiązany jest do
zrealizowania wszystkich kursów obowiązkowych w ramach danego modułu oraz dodatkowo kursów fakultatywnych, za które
w sumie na IV i V roku studiów uzyskać powinien minimum 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych
latach może ulec zmianie i jest każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na
stronie internetowej instytutu.
Do kursów obowiązkowych należy również realizowany w ciągu dwóch lat (IV i V rok) staż - praktyki zawodowe w ilości 275
godzin, za realizację którego student otrzymuje w sumie 10 ECTS (5 ECTS na roku IV oraz 5 ECTS na roku V). Do puli 275
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godzin stażu wliczane są staż/praktyka psychologiczna realizowana w ramach wybranego modułu specjalizacyjnego (100
godzin) oraz staż/praktyka psychologiczna w wybranym przez siebie miejscu, innym niż to/te, w którym/których odbywano
staż modułowy (w uzgodnieniu z opiekunem praktyk; 100 godzin), a także zajęcia praktyczne z Diagnozy psychologicznej (45
godzin warsztatów - 30 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9) oraz z Etyki zaawansowanej (30 godzin warsztatów
- 15 godzin w semestrze 8; 15 godzin w semestrze 9). Student do pewnego stopnia sam reguluje tempo realizacji stażu.
Dodatkowo w ramach modułu student ma obowiązek zrealizowania w sumie 550 godzin projektu badawczego, który
obejmuje działania związane z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Zaplanowane godziny obejmują udział w seminarium,
konsultacje z promotorem, prowadzenie badań, zajęcia praktyczne w projekcie badawczym, innym niż badania
przygotowane do pracy magisterskiej oraz pisanie pracy magisterskiej. Za przygotowywanie pracy (w tym udział w
seminarium i/lub konsultacje z promotorem) student otrzymuje po 5 ECTS na IV i V roku studiów oraz dodatkowe 10 ECTS za
przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej.
W każdym z modułów specjalizacyjnych pojawią się tzw. kursy otwarte, które potencjalnie będą dostępne dla studentów
spoza modułu. Co roku oferta takich kursów - w porozumieniu z koordynatorami modułów - będzie ogłaszana na stronie
internetowej Instytutu Psychologii i uzależniona od wolnych miejsc. Część kursów oferowanych w ramach modułów
specjalizacyjnych, ze względu na swój specjalistyczny charakter, osobom spoza modułu nie będzie oferowana.

Semestr 7
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Diagnoza psychologiczna

30

3,0

egzamin

O

Projekt badawczy

30

-

-

O

Przedmiot

Kursy fakultatywne

O

Student wybiera z proponowanej przez Instytut Psychologii puli kilka kursów (w tym kurs w języku angielskim) za łączną
liczbę co najmniej 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest
każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej Instytutu.
Alternatywne antropologie psychologiczne

45

5,0

egzamin

F

Bliskie związki

30

3,0

egzamin

F

Emotions and subjectivity from the neuroscience perspective

30

4,0

egzamin

F

Human neuropsychology

20

3,0

egzamin

F

Life in two languages. Selected issues on cognitive aspects of
bilingualism and second language learning

30

5,0

egzamin

F

Mózgowe podłoże interakcji społecznych

45

5,0

egzamin

F

Neuropsychology of sleep

20

3,0

egzamin

F

Nieświadomość w psychologii: przełomowe odkrycie czy
kłopotliwy artefakt?

30

3,0

egzamin

F

Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności

30

3,0

egzamin

F

Psychiatria kliniczna

45

5,0

egzamin

F

Psychologia Ja, samoregulacji i samowiedzy

30

3,0

egzamin

F

Psychologia kulturowa

45

5,0

egzamin

F

Psychologia polityczna

45

5,0

egzamin

F

Psychologia reklamy i marketingu

45

5,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologia sportu

30

3,0

egzamin

F

Psychologia wpływu społecznego i dezinformacji w przestrzeni
publicznej

30

3,0

egzamin

F

Psychology of stereotyping and prejudice

30

3,0

egzamin

F

Rehabilitacja neuropsychologiczna

30

3,0

egzamin

F

Sleep and dreaming laboratory

15

2,0

zaliczenie

F

The brain's making of "me" - neuroscience of self

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja
występowania zachowań samobójczych

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Ścieżka: Psychologia edukacji
Moduł specjalizacyjny Psychologia edukacji przygotowuje do pracy w poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży,
szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych, a także ośrodkach pomocy psychologicznej dla dziecka i jego
rodziny oraz placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób dorosłych. Kursy proponowane w ramach modułu
pozwalają rozszerzyć wiedzę o rozwoju człowieka i pokazać jej praktyczne zastosowanie w różnych dziedzinach życia.
Dostarczają szczegółowej i specjalistycznej wiedzy o mechanizmach rozwoju i występujących zakłóceniach rozwoju.
Pozwalają poznać rolę różnych środowisk wychowawczych oraz instytucji wspierających rozwój człowieka na różnych etapach
jego życia. Proponują psychologiczną analizę problemów współczesnej szkoły i innych instytucji edukacyjnych. Wskazują na
rolę szkoły jako środowiska wychowawczego i jej możliwości stymulowania rozwoju w różnych jego aspektach. Zapoznają z
problemami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: dzieci szczególnie uzdolnionych oraz przejawiających różnego
rodzaju zaburzenia w rozwoju. Ukazują rolę i zadania psychologa szkolnego oraz pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności
i kompetencji przygotowujących do realizacji tych zadań. Wskazują na możliwości edukacji i wspomagania rozwoju człowieka
dorosłego. Zapoznają z formami pracy i wspieraniem rozwoju osób w późnej dorosłości. Oferowane kursy przekazują ponadto
postawową wiedzę o diagnozowaniu rozwoju, to jest o metodach i technikach badania rozwoju i jego zaburzeń. Pozwalają
również na praktyczne zapoznanie się z tymi metodami oraz sposobami pracy o charakterze stymulująco-terapeutycznycm z
dzieckiem i jego środowiskiem instytucjonalnym oraz człowiekiem dorosłym na różnych etapach jego rozwoju. Uwrażliwiają
na kwestie etyczne w pracy z dziećmi i dorosłymi w placówkach udzielających pomocy psychologicznej i wspierających
rozwój. Ukończenie modułu wiąże się z odbyciem praktyki w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
placówce zajmującej się wspieraniem człowieka dorosłego i jego rozwoju.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychodydaktyka

100

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

50

-

-

O

Zaburzenia rozwojowe w dzieciństwie i adolescencji oraz trudności w
uczeniu się

75

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Psychologia jako nauka
Moduł specjalizacyjny Psychologia jako nauka składa się z kursów mających na celu przygotowanie studentów do przyszłego
uprawiania nauki na poziomie doktorskim. Składa się z wykładu wprowadzającego oraz 13 kursów podzielonych na trzy
kategorie. Pierwsza kategoria to kursy metodologiczne, obejmujące szkolenie w stosowaniu zaawansowanych procedur i
modeli statystycznych. Druga kategoria to kursy warsztatowe, mające na celu rozwój umiejętności potrzebnych w pracy
badawczej (pisanie prac naukowych i projektów badawczych, komunikowanie wyników badań). Trzecia kategoria to praktyka
w postaci współudziału w realizacji trzech wybranych projektów badawczych. Część zajęć w ramach tego modułu odbywa się
w języku angielskim.
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metodologia nauk

60

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

50

-

-

O

Zaawansowana statystyka w badaniach psychologicznych

60

6,0

egzamin

O

Zaawansowane metody badawcze

60

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Celem kursów wchodzących w skład modułu specjalizacyjnego Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i elementami praktyki psychologii klinicznej. Dobór kursów został
dokonany z myślą o studentach, którzy planują w przyszłości zajmować się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną,
diagnozą i opiniowaniem. W skład modułu wchodzą kursy o charakterze wykładowym i konwersatoryjnym, które mają na
celu zapoznanie uczestników z podstawowym terminami i koncepcjami stosowanymi w obszarze psychologii klinicznej oraz
kursy o charakterze warsztatów praktycznych. Wszyscy studenci modułu zyskają szczegółową wiedzę z zakresu
symptomatologii i uwarunkowań zaburzeń psychicznych a także ich różnicowania, diagnozy i metod leczenia. Na piątym roku
studenci decydują się na jedną z dwóch specjalizacji: Psychoterapia lub Diagnoza i opiniowanie sądowe.
Psychoterapia - celem kursów wchodzących w zakres specjalizacji jest wprowadzenie studentów do teorii i praktyki
psychoterapii. Jest ona dedykowana dla studentów, którzy w przyszłości zamierzają podjąć szkolenie z zakresu psychoterapii.
Kursy przekazują wiedzę dotyczącą głównych nurtów teoretycznych i szkół psychoterapii: psychoanalizy, terapii
psychodynamicznej, terapii behawioralno-poznawczej, terapii egzystencjalnej, terapii systemowej oraz psychoterapii dzieci i
młodzieży. Uczestnictwo w wykładach, konwersatoriach i warsztatach pozwoli studentom na poznawanie własnych
predyspozycji do uprawiana zawodu sychoterapeuty. Stanowi też okazję do reﬂeksji nad możliwościami i ograniczeniami
psychoterapii.
Diagnoza i opiniowanie sądowe - grupa zajęć z zakresu diagnozy i opiniowania sądowego mająca na celu przygotowanie
studentów do praktyki diagnostycznej na potrzeby sądu i wyposażenie ich w wiedzę niezbędną w pracy psychologa
opiniującego na potrzeby sądu. W ramach modułu studenci pozyskają wiedzę na temat: 1) podstaw psychologii sądowej, w
tym psychologii penitencjarnej i śledczej z proﬁlowaniem; 2) podstaw prawa niezbędnych do pracy biegłego psychologa; 3)
psychopatologii zjawisk społecznych (takich, jak: sekty, przestępstwa seksualne, przemoc domowa, współuzależnienia); 4)
psychologii moralności i psychologicznych uwarunkowań demoralizacji; 5) psychologii zeznań świadków (w tym specyﬁki
funkcjonowania pamięci autobiograﬁcznej i zniekształceń pamięciowych); 6) metod przesłuchiwania i analizy jakości zeznań
czy wyjaśnień; 7) oceny stanu psychicznego świadka pokrzywdzonego i sprawcy; 8) etycznych aspektów diagnozowania na
potrzeby sądu; 9) specyﬁki diagnozowania na potrzeby sporządzenia opinii sądowo-psychologicznej; 10) diagnozy
neuropsychologicznej i seksuologicznej.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Staż - praktyki zawodowe

50

-

-

O

Zaburzenia i dysfunkcje seksualne

60

6,0

egzamin

O

Zaburzenia lękowe

60

6,0

egzamin

O

Zaburzenia nastroju

90

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja
W ramach modułu specjalizacyjnego Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja podejmowane będą
zagadnienia związane z identyﬁkacją, analizą oraz stymulowaniem szeroko rozumianych zmian psychologicznych i
społecznych. Zmiana rozpatrywana będzie zarówno na poziomie indywidualnym (poznawczym, emocjonalnym,
motywacyjnym, behawioralnym etc.), jak i na poziomie międzyludzkim i grupowym oraz na poziomie społeczno-kulturowym.
Zagadnienia omawiane na kursach wchodzących w skład tego modułu będą dotyczyć psychologii zdrowia i jakości życia (tzw.
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well-being), psychologii pracy i organizacji oraz psychologii społecznej i międzykulturowej. W ramach modułu proponowane
jest systemowe podejście do tematu zmiany psychologicznej, organizacyjnej i społecznej, koncentrujące się zarówno na
jednostce, jak i na kontekście sytuacyjnym, w którym się znajduje dana osoba. Zdobyta wiedza ma służyć rozwijaniu
praktycznych umiejętności projektowania treningów, szkoleń, interwencji, kampanii społecznych i innych narzędzi
wspierających zmianę zachowań, zarówno indywidualnych, jak i społecznych.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody wprowadzania i stymulowania zmiany zachowań

60

6,0

egzamin

O

Motywowanie do zmiany zachowań: jednostka - grupa - organizacja

60

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

50

-

-

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Etyka zaawansowana

30

3,0

egzamin

O

Projekt badawczy

50

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 8
Przedmiot

Kursy fakultatywne

O

Student wybiera z proponowanej przez Instytut Psychologii puli kilka kursów (w tym kurs w języku angielskim) za łączną
liczbę co najmniej 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest
każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej Instytutu.
Alternatywne antropologie psychologiczne

45

5,0

egzamin

F

Bliskie związki

30

3,0

egzamin

F

Emotions and subjectivity from the neuroscience perspective

30

4,0

egzamin

F

Human neuropsychology

20

3,0

egzamin

F

Life in two languages. Selected issues on cognitive aspects of
bilingualism and second language learning

30

5,0

egzamin

F

Mózgowe podłoże interakcji społecznych

45

5,0

egzamin

F

Neuropsychology of sleep

20

3,0

egzamin

F

Nieświadomość w psychologii: przełomowe odkrycie czy
kłopotliwy artefakt?

30

3,0

egzamin

F

Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności

30

3,0

egzamin

F

Psychiatria kliniczna

45

5,0

egzamin

F

Psychologia Ja, samoregulacji i samowiedzy

30

3,0

egzamin

F

Psychologia kulturowa

45

5,0

egzamin

F

Psychologia polityczna

45

5,0

egzamin

F

Psychologia reklamy i marketingu

45

5,0

egzamin

F

Psychologia sportu

30

3,0

egzamin

F

Psychologia wpływu społecznego i dezinformacji w przestrzeni
publicznej

30

3,0

egzamin

F

Psychology of stereotyping and prejudice

30

3,0

egzamin

F

Rehabilitacja neuropsychologiczna

30

3,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Sleep and dreaming laboratory

15

2,0

zaliczenie

F

The brain's making of "me" - neuroscience of self

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja
występowania zachowań samobójczych

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Edukacja człowieka dorosłego

75

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

75

5,0

zaliczenie

O

Wspomaganie rozwoju w okresie starości

75

6,0

egzamin

O

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

60

6,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Nowe trendy w badaniach różnic indywidualnych

30

4,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

75

5,0

zaliczenie

O

Wybrane zagadnienia z psychologii emocji i motywacji. Poziom
zaawansowany

30

4,0

egzamin

O

Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej. Poziom
zaawansowany

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Psychologia edukacji
Przedmiot

Ścieżka: Psychologia jako nauka
Przedmiot

Ścieżka: Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Staż - praktyki zawodowe

75

5,0

zaliczenie

O

Zaburzenia osobowości

45

3,0

egzamin

O

Zaburzenia psychotyczne

45

3,0

egzamin

O

Zaburzenia związane z impulsywnością i kompulsywnością

75

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Indywidualne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zdrowia i jakości
życia

60

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

75

5,0

zaliczenie

O

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na dowodach

60

6,0

egzamin

O

Zmiana z perspektywy psychologii społecznej

60

6,0

egzamin

O

Przedmiot
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Semestr 9
Przedmiot
Projekt badawczy

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

50

-

-

O

Kursy fakultatywne

O

Student wybiera z proponowanej przez Instytut Psychologii puli kilka kursów (w tym kurs w języku angielskim) za łączną
liczbę co najmniej 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest
każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej Instytutu.
Alternatywne antropologie psychologiczne

45

5,0

egzamin

F

Bliskie związki

30

3,0

egzamin

F

Emotions and subjectivity from the neuroscience perspective

30

4,0

egzamin

F

Human neuropsychology

20

3,0

egzamin

F

Life in two languages. Selected issues on cognitive aspects of
bilingualism and second language learning

30

5,0

egzamin

F

Mózgowe podłoże interakcji społecznych

45

5,0

egzamin

F

Neuropsychology of sleep

20

3,0

egzamin

F

Nieświadomość w psychologii: przełomowe odkrycie czy
kłopotliwy artefakt?

30

3,0

egzamin

F

Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności

30

3,0

egzamin

F

Psychiatria kliniczna

45

5,0

egzamin

F

Psychologia Ja, samoregulacji i samowiedzy

30

3,0

egzamin

F

Psychologia kulturowa

45

5,0

egzamin

F

Psychologia polityczna

45

5,0

egzamin

F

Psychologia reklamy i marketingu

45

5,0

egzamin

F

Psychologia sportu

30

3,0

egzamin

F

Psychologia wpływu społecznego i dezinformacji w przestrzeni
publicznej

30

3,0

egzamin

F

Psychology of stereotyping and prejudice

30

3,0

egzamin

F

Rehabilitacja neuropsychologiczna

30

3,0

egzamin

F

Sleep and dreaming laboratory

15

2,0

zaliczenie

F

The brain's making of "me" - neuroscience of self

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja
występowania zachowań samobójczych

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Edukacja społeczno-moralna

75

6,0

egzamin

O

Psychoproﬁlaktyka i promocja zdrowia psychicznego

80

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

75

-

-

O

Ścieżka: Psychologia edukacji
Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

110

6,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metodologia jakościowa w psychologii

60

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

75

-

-

O

Wybrane zagadnienia z nauki o rozwoju. Poziom zaawansowany

45

4,0

egzamin

O

Wybrane zagadnienia z psychoﬁzjologii i metodologii badań
psychoﬁzjologicznych

30

4,0

egzamin

O

Zaawansowana psychologia poznania

45

4,0

egzamin

O

Przedmiot
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

O

Ścieżka: Psychologia jako nauka
Przedmiot

Ścieżka: Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej:
Diagnoza i opiniowanie sądowe

F

Student jest zobowiązany do realizacji wszystkich kursów wchodzących w skład grupy
Podstawy prawa i psychologii sądowej

75

6,0

egzamin

O

Psychologia moralności i demoralizacji. Psychopatologia zjawisk
społecznych i ich geneza

75

6,0

egzamin

O

Psychologia zeznań świadków, metody przesłuchiwania i oceny
zeznań

90

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

75

-

-

O

Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej:
Psychoterapia

F

Student jest zobowiązany do realizacji wszystkich kursów wchodzących w skład grupy
Staż - praktyki zawodowe

75

-

-

O

Wprowadzenie do psychoterapii egzystencjalnej

90

6,0

egzamin

O

Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej i
psychodynamicznej

75

6,0

egzamin

O

Wprowadzenie do terapii rodzin

75

6,0

egzamin

O

Ścieżka: Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody pozyskiwania, analizy i interpretacji danych dla zmiany

65

6,0

zaliczenie

O

Procesy organizacyjne

60

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

75

-

-

O

Przedmiot
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Przedmiot
Zachowania zdrowotne i promocja zdrowia

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

75

6,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

50

15,0

zaliczenie

O

Semestr 10
Przedmiot
Projekt badawczy
Kursy fakultatywne

O
O

Student wybiera z proponowanej przez Instytut Psychologii puli kilka kursów (w tym kurs w języku angielskim) za łączną
liczbę co najmniej 24 ECTS. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w kolejnych latach może ulec zmianie i jest
każdorazowo zatwierdzana przez Radę Naukową Instytutu Psychologii oraz publikowana na stronie internetowej Instytutu.
Alternatywne antropologie psychologiczne

45

5,0

egzamin

F

Bliskie związki

30

3,0

egzamin

F

Emotions and subjectivity from the neuroscience perspective

30

4,0

egzamin

F

Human neuropsychology

20

3,0

egzamin

F

Life in two languages. Selected issues on cognitive aspects of
bilingualism and second language learning

30

5,0

egzamin

F

Mózgowe podłoże interakcji społecznych

45

5,0

egzamin

F

Neuropsychology of sleep

20

3,0

egzamin

F

Nieświadomość w psychologii: przełomowe odkrycie czy
kłopotliwy artefakt?

30

3,0

egzamin

F

Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności

30

3,0

egzamin

F

Psychiatria kliniczna

45

5,0

egzamin

F

Psychologia Ja, samoregulacji i samowiedzy

30

3,0

egzamin

F

Psychologia kulturowa

45

5,0

egzamin

F

Psychologia polityczna

45

5,0

egzamin

F

Psychologia reklamy i marketingu

45

5,0

egzamin

F

Psychologia sportu

30

3,0

egzamin

F

Psychologia wpływu społecznego i dezinformacji w przestrzeni
publicznej

30

3,0

egzamin

F

Psychology of stereotyping and prejudice

30

3,0

egzamin

F

Rehabilitacja neuropsychologiczna

30

3,0

egzamin

F

Sleep and dreaming laboratory

15

2,0

zaliczenie

F

The brain's making of "me" - neuroscience of self

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja
występowania zachowań samobójczych

30

3,0

egzamin

F
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Ścieżka: Psychologia edukacji
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologia w szkole

90

6,0

egzamin

O

Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela

75

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

75

5,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Academic Writing

60

4,0

zaliczenie

O

Dobór próby i konstrukcja narzędzi

30

4,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

75

5,0

zaliczenie

O

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Poziom zaawansowany

45

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Psychologia jako nauka
Przedmiot

Ścieżka: Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej:
Diagnoza i opiniowanie sądowe

F

Student jest zobowiązany do realizacji wszystkich kursów wchodzących w skład grupy
Diagnostyka psychologiczna dla potrzeb sądu

90

6,0

egzamin

O

Psychologiczna ocena oﬁary i sprawcy czynu zabronionego

60

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

75

5,0

zaliczenie

O

Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej:
Psychoterapia

F

Student jest zobowiązany do realizacji wszystkich kursów wchodzących w skład grupy
Staż - praktyki zawodowe

75

5,0

zaliczenie

O

Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej

90

6,0

egzamin

O

Wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży

90

6,0

egzamin

O

Ścieżka: Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia

90

6,0

egzamin

O

Psychologia globalnych wyzwań społeczno-kulturowych

60

6,0

egzamin

O

Staż - praktyki zawodowe

75

5,0

zaliczenie

O

Przedmiot

O - obowiązkowy
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F - fakultatywny
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Biologiczne mechanizmy zachowania I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.5cc6f6cb495dd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów pierwszego roku psychologii z podstawami wiedzy o budowie i funkcjach
układu nerwowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student posiada wiedzę na temat specyﬁki dziedzin
wchodzących w skład neuronauk oraz stosowanymi
w nich metodami badawczymi.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie
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W2

Student posiada wiedzę na temat mózgowego podłoża
wybranych procesów poznawczych, percepcyjnych
oraz mechanizmów kontroli ruchowej.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student posiada wiedzę na temat wybranych schorzeń
neurologicznych.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Student posiada wiedzę na temat budowy i zasad
funkcjonowania komórek nerwowych

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Student posiada wiedzę na temat zasad przekaźnictwa
PSYF_K3_W05
sygnałów w układzie nerwowym.

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

Student posiada wiedzę na temat budowy
anatomicznej układu nerwowego oraz jego rozwoju.

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ określić wpływ czynników
o charakterze biologicznym przy wyjaśnianiu
zachowania ludzi.

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ wyjaśnić działanie mózgu
w odniesieniu do wybranych elementarnych
i złożonych funkcji psychicznych.

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do tego, aby rozpoznać oraz
zinterpretować biologiczne źródła zmian w zachowaniu PSYF_K3_K05
człowieka

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia ogólne

W1, U1, K1

2.

Co to jest biopsychologia?

W1, U1, K1

3.

Metody badania mózgu.

W1, U1, K1

4.

Ewolucja układu nerwowego, rozwój mózgowia.

W6, U1, K1

5.

Asymetria funkcjonalna i język.

W2, W3, U1, U2, K1

6.

Pamięć (mechanizmy systemowe).

W2, W3, U1, U2, K1

7.

Elementy neurologii.

W1, W3, U1, U2, K1

8.

Ogólne prawa percepcji.

W2, W5, U1, U2, K1

9.

Korowe mechanizmy percepcji wzrokowej, percepcja barw.

W2, W6, U1, U2, K1

10.

Uwaga i świadomość.

W2, W3, U1, U2, K1

11.

Kontrola poznawcza - podłoże mózgowe.

W2, W3, U1, U2, K1

12.

Budowa komórki nerwowej.

W4, W5, U1, K1

13.

Potencjał czynnościowy i spoczynkowy.

W4, W5, U1, K1

14.

Przekaźnictwo chemiczne.

W4, W5, U1, K1

15.

Układy neuromodulacyjne.

W4, W5, U1, K1

16.

Podstawy neuroanatomii.

W6, U1, K1

17.

Budowa układu wzrokowego i mechanizmy fotorecepcji.

W2, W5, W6, U1, U2, K1

18.

Układ słuchowy i równowaga.

W2, W5, W6, U1, U2, K1

19.

Układ czucia somatycznego.

W2, W5, W6, U1, U2, K1

20.

Mechanizmy kontroli ruchowej.

W2, W3, W5, W6, U1, U2,
K1

21.

Mózgowe korelaty poznania społecznego

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia: 50% + 1.

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności
nieusprawiedliwione).

Sylabusy
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Kompetencje inter i intrapersonalne w kontekście studiowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.61b359197a75a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest integracja studentek i studentów oraz przekazanie im podstawowych umiejętności ułatwiających
radzenie sobie w trudnych sytuacjach w czasie studiowania oraz umiejętności interpersonalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- zasady prowadzenia dyskusji akademickiej, szczególne zasady udziału w kursach praktycznych
i warsztatowych na studiach psychologicznych (np.
zachowanie dyskrecji w trakcie kontaktu z pacjentami
czy podczas zadań opartych na reﬂeksji
i samopoznaniu), - możliwości przeciwdziałania
dyskryminacji, marginalizacji i wykluczenia, - metody
radzenia sobie ze stresem i innymi negatywnymi
emocjami w kontekście studiowania, - gdzie szukać
pomocy w przypadku kryzysu psychicznego - zasady
komunikacji

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W17

zaliczenie

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U17

zaliczenie

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K17

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- rozpoznawania i reagowania na przejawy
dyskryminacji, marginalizacji i wykluczenia - brać
czynny udział w dyskusji akademickiej, wyrażać swoje
zdanie w odpowiedni sposób zachowując przy tym
prawo innych osób do jego wyrażania - zachować
dyskrecję i postawę tolerancji podczas zajęć
praktycznych i warsztatowych opartych na kontakcie
z innymi, np. pacjentami lub innymi studentami komunikować się w sposób jasny i wyraźny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- rozpoznawania i reagowania na przejawy
dyskryminacji, marginalizacji i wykluczenia komunikowania swoich myśli i granic
z poszanowaniem innych osób

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Integracja studentów z elementami treningu interpersonalnego. Prowadzenie
dyskusji, praca w grupach na zajęciach i poza zajęciami, udzielanie i
przyjmowanie informacji zwrotnej. Zasady obowiązujące na studiach: zasady
tolerancji, szacunku, dyskrecji; psychologiczne i ﬁzyczne granice własne i innych
osób. Trening wrażliwości i antydyskryminacyjny. Zdrowie psychiczne w trakcie
studiowania, np. adaptacyjne metody radzenia sobie ze stresem czy agresją.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z
prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, inscenizacja, metoda
sytuacyjna, seminarium
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach. W
przypadku usprawiedliwionej nieobecności, prowadzący zajęcia ustala
inną formę realizacji zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Metody w psychologii I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.61b72e2807c17.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań ilościowych na poziomie potrzebnym do czytania
ze zrozumieniem doniesień z typowych badań naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę wiedzy naukowej i metod jej gromadzenia,
podstawy statystyki opisowej i wnioskowania
statystycznego.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W12,
PSYF_K3_W17

projekt, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ocenić wiarygodność źródeł wiedzy, odróżnić wiedzę
naukową od popularnej, czytać ze zrozumieniem
doniesienia z badań empirycznych, zastosować proste
metody analizy statystycznej w praktyce.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U17

projekt, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K17

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

promowania i popularyzowania właściwych
standardów naukowych, popularyzowania wiedzy
naukowej, upowszechniania standardów myślenia
krytycznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

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.

Specyﬁka poznania naukowego.

W1, U1, K1

2.

Wymiana informacji naukowej.

W1, U1, K1

3.

Pomiar w psychologii.

W1, U1, K1

4.

Opis statystyczny.

W1, U1, K1

5.

Korelacja i regresja.

W1, U1, K1

6.

Podstawy wnioskowania statystycznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt, zaliczenie

zaliczenie kolokwium, zaliczenie pracy projektowej

wykład

egzamin pisemny / ustny

próg zaliczenia: 50%+1 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs obligatoryjny w ramach bloku Metody.

Sylabusy
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Studiowanie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.61b357b7567b1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie informacji związanych z procesem studiowania i zdobyciem tytułu magistra
psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz umiejętności przydatnych dla studentek
i studentów rozpoczynających studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Studentki i studenci będą mieć szczegółową wiedzę
na temat planu i zasad organizacji pięcioletnich
studiów w Instytucie Psychologii UJ. Uczestnicy
i uczestniczki kursu poznają strukturę Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a także strukturę Instytutu
Psychologii, w tym funkcje i sposoby komunikacji
z jego władzami i administracją.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W17

zaliczenie

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U17

zaliczenie

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K17

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studentki i studenci nabędą umiejętności korzystania
z bibliotek uniwersyteckich i prowadzenia
korespondencji z pracownikami Uniwersytetu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studentki i studenci poznają szczegółowo swoje prawa
i obowiązki, w tym związane ze zdrowiem i pracą
zawodową, a także możliwości podejmowania
aktywności na Uniwersytecie poza zajęciami
wynikającymi z planu studiów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

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.

Program i organizacja studiów (w tym formy zajęć, skala ocen, punkty ECTS,
platformy USOS, PEGAZ I MS Teams, kalendarz akademicki, wizyta w bibliotekach
etc.).

W1, U1, K1

2.

Organizacja Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Psychologii (władze i
administracja w Instytucie Psychologii UJ i ich funkcje, cele i sposoby komunikacji,
wizyta w sekretariatach).

W1, U1, K1

3.

Komunikacja na Uniwersytecie Jagiellońskim (akademicka etykieta; stopnie
naukowe i funkcje na Uniwersytecie Jagiellońskim; osobiste interakcje i
korespondencja mailowa na Uniwersytecie).

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Zdrowie i praca zawodowa studentów (opieka zdrowotna, bezpieczeństwo
studentów, urlopy, praca w trakcie studiów, CV zawodowe i naukowe).

W1, U1, K1

5.

Aktywność studentek i studentów poza zajęciami związana z samorozwojem
(aktywność naukowa studentów poza zajęciami, aktywność związana z praktyką
psychologiczną studentów poza zajęciami, aktywność społeczna studentów).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Wykład, warsztaty, prezentacje przedstawicieli organizacji studenckich etc., grupowe wizyty w sekretariatach, bibliotece etc.
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz złożenie pracy zaliczeniowej, w której
studenci przygotują treść symulowanej korespondencji elektronicznej z
kilkorgiem pracowników Uniwersytetu na zadane tematy. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecności, prowadzący zajęcia ustala inną formę
realizacji zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Umiejętności akademickie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.61b362d4d0e93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentek i studentów z podstawowymi umiejętnościami akademickimi niezbędnymi
na dalszych etapach studiowania (np. wyszukiwanie informacji naukowej, pisanie prac zaliczeniowych).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę studiowania na uczelni wyższej,

PSYF_K3_W01

zaliczenie
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W2

czym różni się ona od wcześniejszych etapów
edukacji,

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W17

zaliczenie

W3

czym jest plagiat i jako go unikać,

PSYF_K3_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać informację naukową

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U17

zaliczenie

U2

czytać literaturę naukową

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U17

zaliczenie

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K17

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pisania prac i przygotowywania prezentacji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

przeprowadzenie badań literaturowych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

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.

1.

Treści programowe
Czym jest psychologia? Jakie są dziedziny psychologii, czym zajmują się
psychologowie.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1

2.

Zdobywanie informacji: informacja naukowa (podstawy wyszukiwania informacji
naukowej, rozpoznawania źródeł wysokiej jakości); jak czytać teksty naukowe?;
jak najbardziej skorzystać z udziału w zajęciach? (np. metody notowania, sposoby
przygotowywania się do zajęć).

W2, U1, U2

3.

Tworzenie i dzielenie się wiedzą: jak pisać? (np. ma czym polegają i czym się
różnią raport z badań od eseju, jak planować czas na wykonanie zadań); jak
przygotowywać prezentacje?; prawidłowe cytowanie (w tym styl APA, narzędzia
wspomagające proces cytowań, plagiat i inne problemy związane z niewłaściwym
cytowaniem).

W2, W3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praca z tekstem, konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz złożenie pracy
zaliczeniowej (np. w której studenci przygotują listę kilku wartościowych
tekstów naukowych na wybrany bądź zadany temat). W przypadku
usprawiedliwionej nieobecności, prowadzący zajęcia ustala inną formę
realizacji zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wiedza o nauce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.61b35f2020ce8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów psychologii z ﬁlozoﬁcznym i historycznym kontekstem racjonalności
naukowej oraz metody naukowej jako sposobu zdobywania wiedzy.

C2

W ramach kursu proponuje się zbudowanie rozumienia psychologii jako dziedziny nauki i światopoglądu
naukowego, który ewoluował z klasycznego myślenia ﬁlozoﬁcznego i ma swój wyraz w naukowym warsztacie
badawczym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

49 / 422

W1

Podczas kursu studenci poznają źródła i sposoby
rozumienia metodologii, z którą zapoznają się
na kolejnych etapach studiów psychologicznych.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W03,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W19

egzamin pisemny

W2

Studenci zapoznają się z wewnętrznym
zróżnicowaniem dziedziny psychologii, przede
wszystkim tym związanym z jej jednoczesnymi
naturalistycznymi i antynaturalistycznymi źródłami.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W03,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W19

egzamin pisemny

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U03,
PSYF_K3_U19

egzamin pisemny

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K02,
PSYF_K3_K03,
PSYF_K3_K19

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kurs będzie stanowił źródło repertuaru pojęciowego
i narzędzi poznawczych niezbędnych zarówno
do profesjonalnego uprawiania psychologii jako nauki,
jak i do metapoziomowego rozumienia czym jest
psychologia i jej metodologia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Krytyczna reﬂeksja, na którą położony zostanie
szczególny nacisk podczas zajęć, będzie wstępem
do wypracowywania przez studenta w sposób
poprawny i adekwatny własnego światopoglądu
naukowego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

1.

Zapoznanie przyszłych psychologów z ﬁlozoﬁcznym kontekstem pracy badawczej
oraz najważniejszymi ﬁlozoﬁcznymi koncepcjami będącymi podstawą reﬂeksji
naukowej w obszarze badań psychologicznych.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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2.

Uświadomienie studentom korzeni warsztatu badawczego współczesnego
psychologa.

W1, W2, U1, K1

3.

Zwrócenie uwagi na złożoność problematyki badań naukowych w psychologii.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin będzie składał się z pytań otwartych. Do zaliczenia kursu
niezbędne będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi na minimum połowę
pytań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.5cab0675a18a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi podstawowymi zagadnieniami ﬁlozoﬁcznymi,
w szczególności takimi, które są powiązane z naukami szczegółowymi (czym jest prawda, wiedza i uzasadnienie;
jakie są źródła i rodzaje poznania; co istnieje; jaka jest relacja między tym, co ﬁzyczne, a tym, co umysłowe;
problem demarkacji, relacje między różnymi teoriami naukowymi, realistyczna vs. antyrealistyczna interpretacja
teorii naukowych). Kurs ma umożliwić studentom przyswojenie terminologii właściwej dla ﬁlozoﬁi oraz rozwinięcie
umiejętności analizy argumentów za i przeciw różnym pozycjom ﬁlozoﬁcznym, co przyczyni się do wzrostu ich
kompetencji krytycznego myślenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna podstawowe pytania ﬁlozoﬁczne z
zakresu epistemologii, ﬁlozoﬁi języka, ontologii,
ﬁlozoﬁi nauki i ﬁlozoﬁi umysłu, a także różne
odpowiedzi na te pytania rozważane w literaturze
ﬁlozoﬁcznej. Rozumie specyﬁkę ﬁlozoﬁi na tle innych
dziedzin. Zna najważniejszych przedstawicieli ﬁlozoﬁi
europejskiej od starożytności do czasów nowożytnych,
a także niektórych myślicieli współczesnych. Rozumie
wagę argumentacji i podejścia krytycznego w ﬁlozoﬁi.

PSYF_K3_W03

egzamin pisemny

Student potraﬁ precyzyjnie przedstawiać stanowiska
w sporach ﬁlozoﬁcznych oraz formułować argumenty
na ich rzecz. Umie poprawnie używać terminologii
PSYF_K3_U03
ﬁlozoﬁcznej do referowania poglądów omawianych
autorów oraz do wyrażania własnych poglądów. Potraﬁ
porównywać poznane koncepcje ﬁlozoﬁczne pod
względem ich treści i racji za nimi stojących.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do systematycznej i krytycznej
dyskusji problemów ﬁlozoﬁcznych, szczególnie tych
związanych z naukami szczegółowymi. Osadza
szczegółowe zagadnienia naukowe w szerszym
kontekście zagadnień ﬁlozoﬁcznych. Jest gotów
PSYF_K3_K03
do rozważania ﬁlozoﬁcznych założeń przekonań
potocznych oraz teorii naukowych, a także
do rozważania relewantnych dla dyskusji ﬁlozoﬁcznych
wniosków, jakie można wyciągać z odkryć nauk
szczegółowych.

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Czym jest ﬁlozoﬁa. Podziały ﬁlozoﬁi. Przegląd podstawowych pojęć i pytań
wybranych działów ﬁlozoﬁi. Czym ﬁlozoﬁa różni się od innych dziedzin (nauka,
sztuka i literatura, religia i teologia, światopogląd).

W1, U1, K1

2.

Epistemologia/ﬁlozoﬁa nauki: Pojęcie wnioskowania i podstawowe rodzaje
wnioskowań. Dedukcja jako metoda wnioskowania niezawodnego. Indukcja oraz
wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia jako metody wnioskowania zawodnego.

W1, U1, K1

3.

Epistemologia – wiedza. Zagadnienie źródeł wiedzy. Racjonalizm i empiryzm,
omówienie najważniejszych przedstawicieli. Kanta podział rodzajów wiedzy:
wiedza analityczna i syntetyczna, a priori i a posteriori. Wiedza analityczna i
syntetyczna wg neopozytywistów, krytyka tego odróżnienia przez Quine’a.

W1, U1, K1

4.

Epistemologia – uzasadnienie. Zagadnienie sceptycyzmu, trylemat Agryppy.
Struktury uzasadnienia: fundacjonalizm, koherentyzm, inﬁnityzm, kontekstualizm.

W1, U1, K1

5.

Epistemologia – prawda. Nośniki prawdy. Deﬁnicja vs. kryterium prawdy.
Klasyczna koncepcja prawdy i koncepcje nieklasyczne. Relatywizm vs. absolutyzm
w kwestii prawdy.

W1, U1, K1

6.

Filozoﬁa języka: różne sposoby analizowania języka; trójkąt semiotyczny,
odróżnienie znaczenia i odniesienia; wybrane koncepcje znaczenia; internalizm vs. W1, U1, K1
eksternalizm semantyczny; teoria nazw rodzajowych Kripkego i Putnama.

7.

Ontologia: podstawowe kategorie i rozróżnienia ontologii oraz metaﬁzyki; brzytwa
Ockhama; spór o uniwersalia – podstawowe stanowiska i argumenty.

W1, U1, K1

8.

Ontologia/ﬁlozoﬁa nauki: rodzaje naturalne, prawa przyrody, przyczynowość.

W1, U1, K1

9.

Ontologia: odpowiedzi wybranych ﬁlozofów na pytanie o to, co istnieje (Platon,
Arystoteles, Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Armstrong,
Quine i in.).

W1, U1, K1

10.

Filozoﬁa nauki: problem demarkacji i zagadnienie przejść między teoriami
(indukcjonizm i jego krytyka, falsyﬁkacjonizm Poppera i jego krytyka, Kuhn,
Feyerabend, Lakatos).

W1, U1, K1

11.

Filozoﬁa nauki – realizm vs. antyrealizm. Realizm i antyrealizm jako typy
stanowisk w epistemologii i ontologii. Argumenty za realizmem i antyrealizmem w
odniesieniu do teorii naukowych i postulowanych przez nie obiektów.
Przedstawienie spektrum pozycji w debacie realizm-antyrealizm w ﬁlozoﬁi nauki.

W1, U1, K1

12.

Filozoﬁa nauki: relacje między teoriami naukowymi (i postulowanymi przez nie
obiektami) - redukcja, emergencja, superweniencja, pluralizm. Miejsce psychologii
w systemie nauk. Naturalizm vs. antynaturalizm w odniesieniu do badań nad
człowiekiem.

W1, U1, K1

13.

Filozoﬁa umysłu: łatwy i trudny problem świadomości, pojęcie qualiów; stanowiska
w sporze umysł-ciało (dualizm, eliminatywizm, behawioryzm logiczny,
W1, U1, K1
redukcjonizm, antyredukcjonizm, funkcjonalizm, epifenomenalizm, emergentyzm).

14.

Filozoﬁa umysłu: zagadnienie wolnej woli i możliwości pogodzenia jej istnienia z
determinizmem (kompatybilizm vs. inkompatybilizm).

W1, U1, K1

15.

Filozoﬁa nauki a aksjologia i etyka. Fakty vs. wartości, normy i powinności.
Poglądy nt. statusu sądów aksjologicznych i etycznych (elementy metaetyki).
Pytanie o aksjologiczną neutralność nauki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zadanie jednego pytania
dotyczącego treści wykładów na forum kursu na Pegazie oraz otrzymanie
minimum 50% punktów z egzaminu pisemnego.
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Wprowadzenie do psychologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.310.5ca756969aea4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii jako nauki. Przekazanie wiedzy na temat
najważniejszych koncepcji teoretycznych w psychologii w ujęciu systematycznym. Zapoznanie studentów
z podstawowymi zasadami prowadzenia badań psychologicznych. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu
problemów podejmowanych przez psychologię jako naukę. Uświadomienie słuchaczom różnic między naukowym
a nienaukowym (np. zdroworozsądkowym) wyjaśnieniem zachowania ludzi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

najważniejsze pojęcia z zakresu psychologii jako nauki. PSYF_K3_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

najważniejsze koncepcje teoretyczne w psychologii.

PSYF_K3_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odróżnić naukowe od nienaukowego (np.
zdroworozsądkowego) wyjaśnienie zachowania ludzi.

PSYF_K3_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

wskazać najważniejsze obszary badań naukowych
w psychologii.

PSYF_K3_U01

egzamin pisemny

U3

sformułować psychologiczne wyjaśnienie prostych
efektów z zakresu badań nad zachowaniem człowieka.

PSYF_K3_U01

zaliczenie

PSYF_K3_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

merytorycznej dyskusji na temat naukowego
wyjaśnienie zachowania człowieka.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do sprawdzianu

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Psychologia jako nauka: tożsamość psychologii

W1, U1

2.

Poznanie jako przedmiot badania psychologicznego

W1, U2

3.

Emocje i motywacja jako czynniki wpływające na dynamikę zachowania

W2, U2, U3

4.

Różnice indywidualne: osobowość, temperament, inteligencja

W2, U2

5.

Badania psychologiczne a praktyka

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie testu zwierającego 40 pytań z pięcioma możliwościami wyboru,
jedna odpowiedź jest poprawna. Zaliczenie wymaga minimum 20
poprawnych odpowiedzi.

ćwiczenia

zaliczenie

Regularna obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności) Aktywny udział w
zajęciach (dyskusjach, burzach mózgów) Zaliczenie dwóch kolokwiów
pisemnych

Sylabusy
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Biologiczne mechanizmy zachowania II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.320.5cc6f6cbee0df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kursu jest prezentacja aktualnej wiedzy dotyczącej mózgowego podłoża wybranych
złożonych funkcji psychicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student posiada wiedzę na temat mózgowego podłoża
ruchów dowolnych.

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny
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W2

student posiada wiedzę na temat mózgowego podłoża
reakcji emocjonalnych.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W07

egzamin pisemny

W3

student posiada wiedzę na temat mózgowego podłoża
pamięci oraz mowy.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

egzamin pisemny

W4

student posiada wiedzę na temat mózgowego podłoża
zaburzeń psychicznych oraz uzależnień

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W07

egzamin pisemny

W5

student posiada wiedzę na temat biologicznego
podłoża zróżnicowania płciowego

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić wpływ czynników o charakterze biologicznym
przy wyjaśnianiu zachowania ludzi

PSYF_K3_U05

egzamin pisemny

U2

wyjaśnić działanie mózgu w odniesieniu do złożonych
funkcji psychicznych

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U07

egzamin pisemny

PSYF_K3_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozpoznać oraz zinterpretować biologiczne źródła
zmian w zachowaniu człowieka

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Mózgowe podłoże pamięci i uczenia się.

W3, U1, U2, K1

2.

Kontrola ruchów dowolnych i jej zaburzenia

W1, U1, K1

3.

Mózgowe podłoże posługiwania się mową.

W3, U1, U2, K1

4.

Mózgowe podłoże emocji.

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Mózgowe podstawy poznania społecznego.

W2, U1, U2, K1

6.

Zaburzenia psychiczne

W4, U1, U2, K1

7.

Mózgowe podłoże uzależnień.

W4, U1, U2, K1

8.

Biologiczne podłoże płciowości

W5, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pond 50% pkt w teście

Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem dydaktycznym kursu jest zapoznanie studentów z mózgowymi podstawami złożonych funkcji psychicznych. W trakcie
kursu omówione zostaną zagadnienia: mózgowego podłoża mechanizmów pamięci, emocji, uczenia się, rytmów
okołodobowych oraz mowy. Przedstawiona zostanie mózgowa organizacja ruchów dowolnych oraz zaburzenia funkcji
motorycznych wynikające z chorób neurodegeneracyjnych. Uwzględnione zostaną także zagadnienia chorób psychicznych
oraz mózgowego podłoża uzależnień.

Sylabusy
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Etyka zawodu psychologa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.320.5cc6f6cc4f0ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę podstawową z zakresu etyki ogólnej
i wiedzę poszerzoną z zakresu etyki zawodu. Zna
podstawowe stanowiska w etyce i zasady
rozumowania etycznego. Jest świadomy/a
najpoważniejszych dylematów etycznych związanych
z wykonywaniem zawodu psychologa. Zna
podstawowe standardy etyczno-zawodowe,
wypracowane przez środowiska psychologów w Polsce
(KE-ZP) i w innych krajach, szczególnie zaś regulacje
o charakterze międzynarodowym (kodeks EFPA,
Deklaracja IUPsyS). Zna podstawy prawne
i organizację wykonywania zawodu psychologa
w Polsce i Unii Europejskiej. Posiada wiedzę na temat
praw człowieka, praw dziecka, praw pacjenta.

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PSYF_K3_W15

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu etyki
zawodu psychologa. Potraﬁ rozpoznać najważniejsze
problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu.
Potraﬁ przeprowadzić rozumowanie etyczne. Umie
przytoczyć standardy, obowiązujące psychologa
w danych okolicznościach i zastosować je
do etycznego rozstrzygnięcia kwestii etyczno –
zawodowych w konkretnej sytuacji. W sposób
PSYF_K3_U15
kompetentny powołuje się na dokumenty z zakresu
ochrony praw człowieka, praw dziecka i praw pacjenta,
jak również na kodeksy etyczno zawodowe krajowe,
europejskie i ogólnoświatowe. Potraﬁ wskazać akty
prawne, obowiązujące psychologa w trakcie
wykonywania czynności zawodowych w danym
obszarze życia zawodowego.

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przyjmuje i uznaje zasady etyczne w wykonywaniu
zawodu psychologa. Z szacunkiem i życzliwością
odnosi się do osób, z którymi spotyka się w trakcie
podejmowania działań zawodowych. Dobro
klienta/pacjenta stawia ponad interesem grupy
zawodowej. Uznaje wartość solidarności zawodowej
i współdziałania środowisk psychologicznych. Potraﬁ
zwrócić się do innego psychologa po radę i pomoc. Ma
krytyczny stosunek do własnej pracy, jest gotowy/a
poddać ją superwizji i ocenie ze strony innych
psychologów. Uznaje wartość samokształcenia,
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

PSYF_K3_K15

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

1

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

19

Sylabusy
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Przygotowywanie projektów

5

przygotowanie do egzaminu

34

ćwiczenia

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.

A.Wykłady 1-2: działy, zagadnienia i kierunki etyki ogólnej (teorie dobra i teorie
powinności; konsekwencjalizm i deontologia); rozumienia etyki zawodowej, a w
szczególności etyki zawodu psychologa.

W1, U1, K1

2.

B.Wykłady 3-4: przegląd konsekwencjalistycznych teorii etycznych (klasyczny
utylitaryzm jako najwęższa wersja i formy konsekwencjalizmu poszerzonego;
różne postacie konsekwencjalizmu w zależności od zakładanej teorii dobra w
świecie i dobra osoby)

W1, U1, K1

3.

C.Wykłady 5-6: przegląd deontologicznych teorii etycznych (ogólne zasady teorii
deontologicznych; teoria imperatywów Immanuela Kanta i teoria obowiązków
prima facie W.D.Rossa)

W1, U1, K1

4.

D.Wykłady 7-8: zastosowania omówionych teorii normatywnych do wybranych
problemów etyki praktycznej, a zwłaszcza do najistotniejszych kwestii etyki
zawodu psychologa

W1, U1, K1

5.

Ćwiczenia 1: Mit choroby psychicznej

W1, U1, K1

6.

Ćwiczenia 2: Czym jest szczęście?

W1, U1, K1

7.

Ćwiczenia 3: Czym jest szczęście?

W1, U1, K1

8.

Ćwiczenia 4: Poufność a tajemnica zawodowa. Zagadnienie odrębności etycznej
zawodu. Czym jest zawód zaufania publicznego?

W1, U1, K1

9.

Ćwiczenia 5: Dobro osoby – jak je rozumieć? Dobro osoby jako podstawa etyki
zawodowej psychologa

W1, U1, K1

10.

Ćwiczenia 6: Co psychologia wnosi do etyki? Psychologia moralności, rozwoju
moralnego i różnic genderowych

W1, U1, K1

11.

Ćwiczenia 7: Odpowiedzialność za poglądy a wieloparadygmatyczność psychologii

W1, U1, K1

12.

Ćwiczenia 8: Kim jest psycholog? Kto jest psychologiem? Tożsamość psychologii,
tożsamość psychologa a możliwości stworzenia jednolitego kodeksu etycznego.
Granice życia zawodowego i życia prywatnego.

W1, U1, K1

13.

Ćwiczenia 9: Kim jest klient? Zagadnienie dobra klienta. „Klient wrażliwy”

W1, U1, K1

14.

Ćwiczenia 10: Etyka w psychoterapii

W1, U1, K1

15.

Ćwiczenia 11: Efektywność psychoterapii

W1, U1, K1

16.

Ćwiczenia 12: Psychologia w biznesie i organizacji

W1, U1, K1

Sylabusy
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17.

Ćwiczenia 13: Etyczność badań naukowych w psychologii. Alternatywne strategie
badawcze - udział "non-human subjects".

W1, U1, K1

18.

Ćwiczenia 14: Konsultacja projektów zaliczeniowych

W1, U1, K1

19.

Ćwiczenia 15: Zajęcia zaliczeniowe

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

zaliczenie testu zawierającego 30-40 pytań z czterema
możliwościami wyboru, jedna odpowiedź będzie poprawna

ćwiczenia

zaliczenie

regularna obecność na zajęciach (max 2 nieobecności), aktywny
udział w zajęciach

Sylabusy
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Historia myśli psychologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.330.5cc6f6cc14f87.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Prezentacja najważniejszych kierunków i szkół psychologicznych, jako różniących się od siebie i stale się
rozwijających strategii poznawania człowieka. Charakterystyka przełomowych momentów mających kluczowy
wpływ na dzieje myśli psychologicznej. Pokazanie, że psychologia współczesna powstała w wyniku rozwoju oraz
wzajemnego wpływania na siebie trzech wielkich tradycji badawczych: tradycji świadomościowej
(mentalistycznej, pierwszoosobowej), tradycji nieświadomościowej (pośredniej, mentalistyczno-ﬁzykalistycznej)
oraz tradycji obiektywnej (ﬁzykalistycznej, trzecioosobowej). Wykazanie, że podejście pierwszoosobowe
(perspektywa wewnętrznego obserwatora) oraz trzecioosobowe (perspektywa zewnętrznego obserwatora) to
dwie podstawowe perspektywy psychologii oraz, że ewolucja psychologii polegała na przejściu od ujęcia
pierwszoosobowego do ujęcia trzecioosobowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna historię psychologii jako nauki, jak również
historię myśli psychologicznej. Rozumie procesy
zachodzące w toku rozwoju psychologii jako
dyscypliny naukowej, powstawanie i zanikanie
paradygmatów w psychologii. Posiada podstawową
wiedzę z zakresu teorii nauki.

PSYF_K3_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

PSYF_K3_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

PSYF_K3_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ przedstawić historię naukowej
psychologii; prawidłowo rozpoznaje paradygmaty
psychologiczne; potraﬁ przedstawić genezę pojęć
i twierdzeń psychologicznych; umie wymienić
i przedstawić poglądy wielkich teoretyków
z początków naukowej psychologii

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent uznaje ciągłość myśli psychologicznej
od czasów starożytnych; współczesne teorie i badania
umieszcza w szerszej perspektywie historycznej;
docenia wartość wiedzy psychologicznej, uzyskanej
w początkach kształtowania się naukowej psychologii;
rozumie konieczność rozwoju wiedzy i uczenia się
przez całe życie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza źródeł historycznych

15

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
187

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Różne możliwe sposoby uprawiania historii myśli psychologicznej. Dane
pierwszoosobowe (ﬁrst person data psychology) i dane trzecioosobowe (third
person data psychology), jako podstawowe źródła wiedzy psychologicznej.

W1, U1, K1

2.

Prehistoria psychologii. Geneza pojęcia duszy. Platońska i arystotelesowska
koncepcja duszy oraz wynikające z nich sposoby uprawiania psychologii.
Charakterystyki duszy oraz jej związków z ciałem i światem w tych koncepcjach.

W1, U1, K1

3.

Problem psychoﬁzyczny (mind-body problem) oraz jego konsekwencje dla myśli
psychologicznej. Monistyczne oraz dualistyczne rozwiązania problemu
psychoﬁzycznego.

W1, U1, K1

4.

Powstanie psychologii świadomości, jako efekt ewolucji koncepcji duszy.
Okoliczności i przesłanki powstania klasycznej psychologii świadomości. Problem
introspekcji: czy człowiek posiada „uprzywilejowany dostęp” (privileged access)
do swojej psychiki?

W1, U1, K1

5.

Klasyczna psychologia świadomości i klasyczna koncepcja świadomości. Atomizm,
asocjacjonizm, introspekcjonizm, paralelizm psychoﬁzyczny. Zasada stałości
(Konstanzannahme) i teoria specyﬁcznych energii zmysłowych Johannesa Müllera
(Gesetz der speziﬁschen Sinnesenergien). Edwarda Titchenera obrona
strukturalizmu.

W1, U1, K1

6.

Nieklasyczne wersje psychologii, jako nauki o świadomości. O różnicy między
fenomenami psychicznymi i ﬁzycznymi (Franz Brentano). Strumień świadomości
(William James). Psychologia wyjaśniająca (erklärende Psychologie) vs
psychologia opisowa (beschreibende Psychologie) (Wilhelm Dilthey).
Funkcjonalizm (John R. Angell). Psychologia postaci (Gestaltpsychologie). Psychika
jako rzecz i jako relacja. Strukturalizm i funkcjonalizm.

W1, U1, K1

7.

Psychologia nieświadomości oraz psychopatologia. Nieświadomość przed
Freudem: Plotyn, Gottfried Wilhelm Leibniz, Johann Friedrich Herbart, Carl Gustav
Carus, Eduard von Hartmann. „Odkryta, utracona, odzyskana” (found, lost,
regained): znaczenie idei nieświadomości w obrębie współczesnej psychologii.

W1, U1, K1

8.

Ruch magnetyzerski (Franz Anton Mesmer, Markiz de Puysegur) oraz wkład
psychopatologii (Philippe Pinel, Moreau de Tours, Pierre Janet) w rozumienie
nieświadomości. Hipnoza, automatyzmy i dysocjacja. Osobowości naprzemienne i
histeria. Théodore Flournoy „Z Indii na Marsa”. Narodziny psychoanalizy (Sigmund
Freud).

W1, U1, K1

9.

Typologia temperamentów (Hipokrates. Galen), ﬁzjonomika (Lavater) i frenologia
(Franz Joseph Gall) oraz typologia konstytucjonalna (Ernst Kretschmer, William
Sheldon).

W1, U1, K1

10.

Geneza behawioryzmu: reﬂeksologia rosyjska (Iwan Pawłowicz Pawłow),
psychologia zwierząt (Edward Thorndike, C. Lloyd Morgan), pozytywizm (Auguste
Comte) i pragmatyzm (Charles Sanders Peirce).

W1, U1, K1

11.

Behawioryzm (John B. Watson) i neobehawioryzm (Edward C. Tolman, Donald O.
Hebb). Podstawowe metodologiczne problemy behawioryzmu. Jacob Robert
Kantor i Stanley Smith Stevens (mentalizm, operacjonizm, terminy teoretyczne
versus terminy empiryczne). Burrhus F. Skinner i zdarzenia prywatne (private
events).

W1, U1, K1

12.

Rewolucja poznawcza w psychologii: „człowiek maszyna” (Julien Oﬀray de La
Mettrie), „Test Turinga” i metafora komputerowa. Alen Newell i Herbert Simon
(General Problem Solver).

W1, U1, K1

13.

Historia polskiej myśli psychologicznej w zarysie. Okres przednaukowy: Michał
Wiszniewski i „Charaktery rozumów ludzkich”. Pierwsze projetkty uprawiania
psychologii, jako nauki: Józef Kremer, Michał Lipiński, Julian Ochorowicz.

W1, U1, K1

Sylabusy
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14.

Historia polskiej myśli psychologicznej w zarysie. Okres naukowy: Władysław
Heinrich i pierwsze laboratorium psychologiczne, Kazimierz Twardowski i „Szkoła
Lwowska”, Edwarda Abramowskiego badania nad podświadomością.

W1, U1, K1

15.

Historia polskiej myśli psychologicznej w zarysie. Tragiczne dzieje polskiej
psychoanalizy (Ludwik Jekels, Eugenia Sokolnicka, Jan Władysław Nelken, Gustaw
Bychowski, Roman Markuszewicz, Maurycy Bornsztajn).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w ćwiczeniach (dozwolone dwie nieobecności), aktywność
zaliczenie na ocenę na zajęciach, zaliczenie dwóch kolokwiów oraz praca semestralna
(opcjonalnie).

egzamin pisemny

Egzamin testowy z materiału zawartego w literaturze oraz zagadnień
omawianych na wykładach i ćwiczeniach (za 100 punktów). Połowa pytań
pochodzi od wykładowcy, połowa od prowadzących ćwiczenia. Za całość
zajęć można otrzymać maksymalnie 120 punktów (zaliczenie od 60
punktów).
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Metody w psychologii II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.320.61b731df73128.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wnioskowania statystycznego i wybranymi metodami
ilościowej analizy danych empirycznych w wykorzystaniem programu SPSS.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy wnioskowania statystycznego, podstawowe
metody ilościowej analizy danych empirycznych.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W12,
PSYF_K3_W17

projekt, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować dane ilościowe za pomocą program SPSS,
dobierać metody analizy statystycznej do określonego
problem badawczego, czytać ze zrozumieniem
artykuły naukowe o charakterze empirycznym.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U17

projekt, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K17

projekt, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy danych ilościowych, poszerzania wiedzy
i umiejętności z zakresu statystycznej analizy danych
empirycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

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.

Podstawy wnioskowania statystycznego.

W1, U1, K1

2.

Test t Studenta i jego rodzaje.

W1, U1, K1

3.

Analiza wariancji i jej rodzaje.

W1, U1, K1

4.

Ogólny model liniowy.

W1, U1, K1

5.

Analiza korelacji i regresji.

W1, U1, K1

6.

Techniki nieparametryczne, test chi kwadrat.

W1, U1, K1

7.

Przedziały ufności i wielkość efektu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt, zaliczenie

zaliczenie kolokwium, zaliczenie pracy projektowej

wykład

egzamin pisemny / ustny

próg zaliczenia: 50% + 1 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs obligatoryjny w ramach bloku Metody.

Sylabusy
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Psychologia społeczna I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.320.61b73308c14d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej - w części I przede wszystkim: poznania
społecznego i relacji interpersonalnych

C2

Zaznajomienie studentów z wiodącymi nurtami teoretycznymi i metodologicznymi, przygotowanie do
samodzielnego studiowania poszerzającego wiedzę o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

73 / 422

W1

Po zakończeniu kursu student powinien dysponować
wiedzą umożliwiającą rozumienie złożonych sytuacji
społecznych, diagnozę problemów społecznych, oraz
przygotowanie procedur zmiany społecznej. [W
szczególności wiedzę związaną z: formułowaniem,
kumulowaniem, organizowaniem i używaniem wiedzy
o świecie (przetwarzanie i zapamiętywanie informacji
społecznej, schematy, skrypty, stereotypy, naiwne
koncepcje natury ludzkiej); percepcją społeczną,
atrybucją, zniekształceniami i błędami w sądzeniu
(heurystyki, afekt, motywacja, czynniki sytuacyjne);
rolą Ja i samooceny; wartościami, postawami, i zmianą
postaw; relacjami interpersonalnymi.]

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

PSYF_K3_U10

projekt, prezentacja

W trakcie kursu student powinien rozwijać
kompetencje związane z metodologią badań
społecznych, by móc je poprawnie interpretować
i w przyszłości samodzielnie prowadzić. Powinien także
PSYF_K3_K10
być gotów w reﬂeksyjny sposób intepretować
zachowania własne i innych ludzi, uwzględniając
czynniki społeczne; dostrzegać problemy związane
z posługiwaniem się stereotypami.

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

W trakcie kursu student powinien rozwinąć
umiejętności konstrukcji narzędzi do pomiaru postaw,
projektowania eksperymentów, wykorzystania wiedzy
do rozwiązywania problemów związanych
ze społecznym funkcjonowaniem ludzi. Doskonalić
umiejętności czytania ze zrozumieniem literatury
naukowej z zakresu psychologii społecznej. Sprawnie
posługiwać się terminologią z tego zakresu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie referatu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
180

ECTS
6.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym zajmuje się psychologia społeczna i jak tłumaczy ludzkie zachowania?

W1

2.

Metody badawcze w psychologii społecznej

U1, K1

Poznanie społeczne (przetwarzanie i zapamiętywanie informacji społecznej,
schematy, skrypty,
stereotypy, naiwne koncepcje natury ludzkiej)

3.

W1, U1, K1

Zniekształcenia i błędy w sądzeniu (heurystyki, afekt, motywacja, czynniki
sytuacyjne)
Percepcja społeczna - spostrzeganie siebie i innych
4.

W1, U1, K1
Atrybucje

5.

Ja - samowiedza - samoocena

W1, U1, K1

6.

Moralność

W1, U1, K1

7.

Szczęście - optymizm - pesymizm - narzekanie

W1, U1, K1

Relacje interpersonalne: atrakcyjność, miłość, zazdrość
8.

W1, U1, K1

9.

Postawy i zmiana postaw (perswazja)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
symulacje badań eksperymentalnych; przygotowanie projektów naukowych prezentowanych w formie posteru naukowego,
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Zaliczenie ćwiczeń wymaga zgromadzenia co najmniej 50%+1 pkt
za różne aktywności: dwa kolokwia, projekt zespołowy, poster,
prezentacja symulacji badań eksperymentalnych. Uwzględniana
jest także aktywność na zajęciach i i regularne uczestnictwo w
zajęciach, które jest obowiązkowe.

egzamin pisemny

Kurs kończy się egzaminem testowym w którym pojawiają się także
nieliczne pytania otwarte wymagające udzielenia krótkiej
odpowiedzi pisemnej. Egzamin obejmuje materiał z zajęć (ćwiczenia
+ wykłady + lektura). Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć
poprawnie na 50% pytań + 1. Do punktów uzyskanych na
egzaminie dolicza się punkty, które zdobywa się na ćwiczeniach.
Procentowy udział w końcowej ocenie punktów zdobytych na
egzaminie i podczas ćwiczeń jest równy 50%/50%
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Sylabusy
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Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.320.61b731a09e97d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie uczestników zajęć z początkami reﬂeksji antropologicznej ("spotkanie z Innym/Obcym", "reﬂeksja
samo-tożsamościowa")

C2

zapoznanie uczestników zajęć z najważniejszymi klasycznymi i współczesnymi paradygmatami badawczymi
antropologii

C3

zapoznanie uczestników zajęć z wybranymi problemami badawczymi podejmowanymi przez antropologię
społeczną/kulturową

C4

zaprezentowanie uczestnikom zajęć perspektywy międzykulturowej pozwalającej na dostrzeganie różnych
sposobów/ modeli „bycia człowiekiem”

C5

kształtowanie postawy rozumienia i otwartości w stosunku do Innego

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie pojęcia z dziedziny antropologii
kulturowej; ma wiedzę pozwalającą mu identyﬁkować
w praktyce składniki kontekstu społeczno-kulturowego
oraz konceptualizować różnice kulturowe i rozumieć
ich wpływ na zachowanie jednostek

PSYF_K3_W01

egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć,
konwersacja/dyskusja

W2

Student zna i rozumie antropologiczne koncepcje
człowieka

PSYF_K3_W19

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie kulturowe uwarunkowania
zachowań człowieka, jest świadom znaczenia ich także
kulturowo uwarunkowanych interpretacji (jako normy
lub patologii)

PSYF_K3_W01

egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć,
konwersacja/dyskusja

W4

Student zna i rozumie rolę człowieka jako twórcy
kultury w wybranych obszarach funkcjonowania

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ obserwować, wyszukiwać,
selekcjonować, przetwarzać oraz integrować
informacje na temat zjawisk kulturowych i społecznych PSYF_K3_U19
przy użyciu różnych źródeł oraz interpretować je
i formułować na ich podstawie krytyczne sądy

obserwacja studentów
podczas zajęć,
konwersacja/dyskusja

U2

Student potraﬁ wykorzystywać wiedzę teoretyczną
z zakresu antropologii kultury/społecznej w celu
analizy przyczyn zachowania jednostek oraz zjawisk
społecznych

PSYF_K3_U19

egzamin pisemny

U3

Student jest świadom uwarunkowań kulturowych,
religijnych i etnicznych problemów pacjenta/ klienta
oraz grupy społecznej

PSYF_K3_U19

egzamin pisemny

K1

Student jest gotów do ciągłego rozwoju osobistego
i zawodowego; uczenia się przez całe życie,
inspirowania i organizowania procesu uczenia się
innych osób

PSYF_K3_K19

obserwacja studentów
podczas zajęć,
konwersacja/dyskusja

K2

Student jest gotów do przyjmowania postawy
sumienności, rzetelności,obiektywizmu i bezstronności

PSYF_K3_K18,
PSYF_K3_K19

obserwacja studentów
podczas zajęć,
konwersacja/dyskusja

K3

Student jest gotów do postawy bezwzględnego
szacunku wobec pacjenta, klienta, grup społecznych
oraz troski o ich dobro; zrozumienia i akceptacji
odmienności drugiego człowieka traktowanego
podmiotowo

PSYF_K3_K18,
PSYF_K3_K19

obserwacja studentów
podczas zajęć,
konwersacja/dyskusja

K4

Student jest gotów do uwzględniania znaczenia
dziedzictwa kulturowego i historycznego dla
zrozumienia funkcjonowania jednostki i społeczności

PSYF_K3_K19

obserwacja studentów
podczas zajęć,
konwersacja/dyskusja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy

78 / 422

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

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.

Spotkanie z Obcym – źródła wyobraźni i reﬂeksji antropologicznej; antropologia
jako poznawanie człowieka przez "innoziemców".

W3, K1

2.

Przedmiot badań antropologii społeczno-kulturowej; antropologia („z
przymiotnikiem”) i etnologia – tradycje badań antropologicznych.

W1, W2, U2

3.

Historia (i prekursorzy) antropologii społeczno-kulturowej oraz wybrane nurty
badawcze (ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, culture and personality
approach [szkoła kultury i osobowości], strukturalizm, podejścia interpretacyjne,
postmodernizm, antropologia feministyczna)

W1, W2, U1

4.

Pojęcie kultury i jej rozumienie; kultura i kultury; człowiek jako istota uwikłana w
kulturę; relatywizm kultury.

W1, W2, W4, U2, K3

5.

Rozumienie człowieka: cykl życia, ciało, płeć kulturowa, osobowość

U2, U3, K3

6.

Rozumienie społeczeństwa: pokrewieństwo, struktura społeczna

W1, W3, W4, U2, K2

7.

Rozumienie świata: natura, czas i przestrzeń

W3, W4, U2, U3

8.

Systemy i działania symboliczne: religia, mit, rytuał, ceremonia, magia.

W4, U3, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, obserwacja studentów
podczas zajęć, konwersacja/dyskusja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w
zajęciach (dwie dopuszczalnie nieobecności)
oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego.
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Zaproszenie do socjologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.320.61b731575fdbf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, perspektyw i zagadnień socjologii.

C2

Uświadomienie uczestniczącym w kursie osobom wyzwań stojących przed naukami społecznymi współcześnie,
ze szczególnym uwzględnieniem socjologii.

C3

Dzielenie się opiniami, doświadczeniami i różnymi perspektywami dotyczącymi postrzegania, analizowania
i reagowania na bieżące problemy "dziejące się" w społeczeństwie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Studentka zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia
oraz najważniejsze teorie socjologiczne, posiada
elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie
nauk oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami.

PSYF_K3_W10

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studentka potraﬁ rejestrować i interpretować zjawiska
społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy
pomocy pojęć i teorii socjologicznych w sposób
metodologicznie poprawny

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U10

egzamin

U2

Studentka posiada umiejętność przygotowania
PSYF_K3_U04,
wystąpień w języku polskim z wykorzystaniem różnych
PSYF_K3_U10
źródeł

egzamin

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

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.

Zaproszenie do socjologii

W1

2.

Rodziny i związki intymne

U1

3.

Grupy i organizacje społeczne

W1, U1

4.

Kontrola społeczna - konformizm i dewiacja

W1, U1

5.

Socjalizacja

W1, U1

6.

Zróznicowanie i nierówności społeczne

W1, U1

7.

Działania i interakcje

W1

8.

Perspektywa socjologiczna - teorie i metody

W1

9.

Kobiety i globalizacja

W1, U1

10.

Zmiany klimatu i nauki społeczne

W1, U1, U2

Sylabusy
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11.

Struktura społeczna i ruchliwość społeczna

W1, U1

12.

Underclass

W1, U1

13.

Narody i nacjonalizm

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykład stanowi wprowadzenie do wybranych zagadnień społecznych z perspektywy socjologicznej i ma za zadanie
poszerzyć kształcenie osób studiujących na kierunku psychologiaowe o inne perspektywy. Podstawowym jego celem jest
zapoznanie z terminami i pojęciami stosowanymi w socjologii oraz ze sposobami ujmowania wybranych zagadnień będących
przedmiotem jej zainteresowania. Najważniejszym celem zajęć jest wykształcenie i rozwijanie umiejętności postrzegania i
interpretowania zjawisk i procesów społecznych przy pomocy socjologicznych kategorii, pojęć i koncepcji, w celu
wychodzenia poza dotychczasowe schematy analizowania społeczneg śowiata. Ambicją "kursu" jest również nabywanie
umiejętności aplikowania poznawanych pojęć i koncepcji do analiz otaczającej rzeczywistości społecznej w perspektywie
lokalnej i globalnej, prowadzenia dyskusji w przestrzeni publicznej oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Sylabusy
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Metody w psychologii III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.340.61b73f0314a46.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teorii pomiaru w psychologii oraz zasadami konstruowania
i sprawdzania jakości testów psychologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

teorię pomiaru w psychologii, zasady konstruowania
i sprawdzania jakości testów psychologicznych.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W12,
PSYF_K3_W17

projekt, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać w praktyce psychologicznych metod
testowych, skonstruować test psychologiczny czy
dokonać adaptacji kulturowej testu i sprawdzić jego
właściwości psychometryczne.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U17

projekt, egzamin
pisemny / ustny

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K17

projekt, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy psychometrycznych narzędzi
psychologicznych, pogłębiania wiedzy i umiejętności
z zakresu psychometrii.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie referatu

5

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

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.

Kryteria dobroci testu psychologicznego.

W1, U1, K1

2.

Konstruowanie testu psychologicznego.

W1, U1, K1

3.

Rzetelność testu.

W1, U1, K1

4.

Trafność testu.

W1, U1, K1

5.

Normalizacja i standaryzacja testu.

W1, U1, K1

6.

IRT.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt, zaliczenie

Zaliczenie pracy, zaliczenie kolokwium

wykład

egzamin pisemny / ustny

próg zaliczenia: 50% + 1 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs obligatoryjny w ramach bloku Metody.

Sylabusy
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Osobowość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.340.5cb87b0710e07.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma trzy podstawowe grupy celów. Po pierwsze, ma zaznajomić uczestników z specyﬁką pomiaru
i prowadzenia badań w ramach psychologii i osobowości. Po drugie wskazać specyﬁczne dla poszczególnych ujęć
osobowości akcentowanie procesów i charakterystyk, które tworzą strukturę i dynamikę osobowości. Podkreślone
zostaną przede wszystkim aktualnie obecne i rozwijane konsekwencje tych propozycji. Po trzecie, zaznajomić
uczestników z problemem samopoznania i znaczeniem wiedzy o sobie dla ogólnego funkcjonowania osoby.
Dyskutowane będą praktyczne konsekwencje wiedzy o osobowości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Główne podejścia do osobowości i ich ograniczenia

PSYF_K3_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

Podstawowe kontrowersje wokół teorii osobowości

PSYF_K3_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W3

Specyﬁkę prowadzenia badań w obszarze osobowości

PSYF_K3_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W4

Praktyczne implikacje problematyki osobowości dla
stosowanych dyscyplin psychologii

PSYF_K3_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W5

Genezę i dynamikę osobowości

PSYF_K3_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

PSYF_K3_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

PSYF_K3_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Dokonać oceny podstawowych elementów struktury
osobowości. Ocenić wagę składowych strukturalnych
i dynamicznych w wyjaśnianiu wzorców zachowania
osoby. Dokonać wglądu we własne charakterystyki,
które wyjaśniają jego zachowanie. Dobrać
odpowiednie narzędzia do oceny podstawowych
charakterystyk osobowości.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Oceny walorów i ograniczeń poszczególnych ujęć
osobowości. Krytycznego zapoznawania się
ze współczesną literaturą psychologii osobowości.
Planowania badań z obszaru osobowości. Stosować
wiedzę o osobowości w kontekście pracy
psychologicznej w różnych obszarach.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

10

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie pracy semestralnej

15

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe ujęcia/teorie osobowości: psychodynamiczne, humanistycznoegzystencjalne, społeczno-poznawcze, poznawcze.

W1, W2, W5, U1, K1

2.

Prezentacja wpływu ujęć/teorii osobowości na współczesne konceptualizacje,
badania i próby stworzenia integrującej koncepcji osobowości. Szzcegolny nacisk
będzie położony na zagadnienie samopoznania, w tym zniekształcenia/
stosowanie mechanizmów obronnych w poznaniu siebie, dynamikę osobowości,
oraz rozwój i zmianę w zakresie osobowości.

W2, W3, W5, U1, K1

3.

Analizowane będą konsekwencje praktyczne uprawiania psychologii osobowości w
obszarze zdrowia somatycznego i psychicznego, w tym szczególne zagadnienie
patologii osobowości. Oprócz tego wskazane zostaną obszary aplikacyjne
związane z psychologii organizacji.

W3, W4, W5, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną,
wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, projekt

Do zaliczenia ćwiczeń konieczne będzie zdanie dwóch
sprawdzianów zaliczeniowych oraz napisanie pracy semestralnej

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie kursu - zdany (powyżej 50%) egzamin testowy

Sylabusy
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Pomiar w psychologii I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.340.61b73f9b742af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami warsztatu pracy psychologa praktyka:
obserwacji, wywiadu czy metod testowych (kwestionariuszy, testów zdolności poznawczych, technik
projekcyjnych – z ich krytyczną analizą).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej
(obserwację, wywiad, techniki testowe).

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W12,
PSYF_K3_W13

projekt, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U13

projekt, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13

projekt, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić wstępną diagnozę psychologiczną
z wykorzystaniem poznanych narzędzi
diagnostycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania swoich umiejętności i wiedzy w zakresie
zaawansowanych zagadnień związanych
z diagnostyką psychologiczną.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie referatu

5

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.

Źródła danych obserwacyjnych i zasady wyprowadzania wskaźników
obserwacyjnych.

W1, U1, K1

2.

Zasady prowadzenia obserwacji swobodnej i ustrukturyzowanej. Kodowanie
danych obserwacyjnych.

W1, U1, K1

3.

Wywiad swobodny, ustrukturyzowany i częściowo ustrukturyzowany.

W1, U1, K1

4.

Zasady przygotowywania wywiadu psychologicznego. Rodzaje danych z wywiadu.

W1, U1, K1

5.

Analiza rysunku dziecięcego jako metoda badania rozwoju motorycznego i
poznawczego.

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Wytwór jako przejaw reprezentacji. Analiza procesu powstawania wytworu.

W1, U1, K1

7.

Metody projekcyjne – założenia i ich ewaluacja w kontekście istniejącej wiedzy.

W1, U1, K1

8.

Testy projekcyjne. Kontrowersje wokół wykorzystywania technik projekcyjnychi
analizy wytworów.

W1, U1, K1

9.

Analiza wybranych testów psychologicznych z perspektywy ich właściwości i
użyteczności praktycznej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt, zaliczenie

zaliczenie pracy projektowej, zaliczenie kolokwium

wykład

egzamin pisemny / ustny

próg zaliczenia: 50% + 1 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs obligatoryjny w ramach bloku Metody.

Sylabusy
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Psychologia rozwoju człowieka I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.340.61f3fa40ca018.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z paradygmatami oraz teoriami rozwoju, zarówno klasycznymi, jak i współczesnymi, oraz
z różnymi perspektywami wyjaśniania i badania rozwoju człowieka. Zapoznanie studentów z podstawowymi
zmianami rozwojowymi w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Ukazanie „perspektywy rozwoju”, czyli
zademonstrowanie, że istotą psychologii rozwoju jest badanie zmian w zachowaniu się, procesach i strukturach
psychicznych człowieka oraz podkreślenie znaczenia (i ukazanie sposobów) badania dynamiki, ciągłości
i stabilności tych procesów. Uświadomienie słuchaczom, że wszystkie zagadnienia podejmowane w psychologii –
np. procesy poznawcze, emocjonalne czy funkcjonowanie społeczne – powinny być badane uwzględniając ich
zmianę.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę zmiany rozwojowej

PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

teorie i modele opisujące i wyjaśniające przebieg
rozwoju człowieka w toku całego życia

PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

sposób ujmowania rozwoju z perspektywy
interdyscyplinarnej

PSYF_K3_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

powiązanie psychologii rozwoju człowieka z innymi
dziedzinami nauki

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Uwarunkowania rozwoju (znaczenie czynników
biologicznych, społecznych i kulturowych dla
przebiegu rozwoju).

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

przebieg i specyﬁkę zmian rozwojowych w różnych
obszarach rozwoju

PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii rozwoju

PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu
psychologii rozwoju

PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

rozpatrywać zmiany rozwojowe i funkcjonowanie
człowieka z różnych perspektyw teoretycznych
w ujęciu interdyscyplinarnym

PSYF_K3_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

odnosić swoją wiedzę z zakresu rozwoju człowieka
do wyników badań w innych dziedzinach psychologii

PSYF_K3_U01

zaliczenie

U5

wyjaśniać zachowania człowieka w życiu codziennym
odnosząc się do wiedzy o rozwoju

PSYF_K3_U11

zaliczenie

U6

wskazać główne osiągnięcia rozwojowe
w poszczególnych obszarach rozwoju

PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U7

wskazać kierunki możliwych oddziaływań
wspierających proces zmiany

PSYF_K3_U11

zaliczenie

U8

przeprowadzić diagnozę rozwoju

PSYF_K3_U11

zaliczenie

K1

uznania złożoności determinacji ludzkiego zachowania, PSYF_K3_K01,
uwzględniając wpływ czynników biologicznych,
PSYF_K3_K05,
społecznych i kulturowych
PSYF_K3_K10

zaliczenie

K2

sprawnego komunikowania się z osobami w różnych
okresach rozwojowych, będąc wolnym/wolną
od stereotypów i uprzedzeń

PSYF_K3_K11

zaliczenie

K3

przeciwstawiania się dyskryminacji osób ze względu
na wiek

PSYF_K3_K11

zaliczenie

K4

zaangażowania swojej wiedzy i umiejętności w celu
rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i podejmowania
działań sprzyjających tworzeniu społecznie ważnych
prac, których celem jest wspieranie rozwoju

PSYF_K3_K11

zaliczenie

K5

uznawania konieczności zarówno kompensowania
deﬁcytów, jak i wspierania wybitnych uzdolnień

PSYF_K3_K09

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K6

poszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy rozwijając
swoje kompetencje zawodowe, będąc świadomy/a
ograniczeń wiedzy o rozwoju

PSYF_K3_K11

zaliczenie

K7

rozumie konieczność rozwoju wiedzy i uczenia się
przez całe życie

PSYF_K3_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

58

przygotowanie do ćwiczeń

40

konsultacje

5

Przygotowanie do sprawdzianów

15

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.

Paradygmaty, teorie i modele opisujące i wyjaśniające przebieg rozwoju człowieka
w toku całego życia.

W1, W2, U1, U2, K6

2.

Sposoby ujmowania, wyjaśniania i badania rozwoju w ramach różnych perspektyw
interdyscyplinarnych.

W2, W3, W4, U3, U4

3.

Przebieg i specyﬁka zmian rozwojowych zachodzących w ciągu całego życia
człowieka w różnych obszarach jego funkcjonowania.

W6, U5, U6, K2

4.

Uwarunkowania rozwoju (znaczenie czynników biologicznych, społecznych i
kulturowych dla przebiegu rozwoju).

W5, U5, K1

5.

Praktyczne zastosowania wiedzy o rozwoju człowieka

U7, U8, K3, K4, K5, K6,
K7

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Regularna obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności) Aktywny udział w
zajęciach Zaliczenie sprawdzianów

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie z egzaminu co najmniej 60% punktów

Sylabusy
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Psychologia społeczna II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.340.61b7429b96fcf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii społecznej, szczególnie relacji grupowych
i międzygrupowych, zaznajomienie studentów z wiodącymi nurtami teoretycznymi, przygotowanie
do samodzielnego studiowania poszerzającego wiedzę o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

C2

Zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami relacji grupowych (grupa, normy, konformizm, zachowania
prospołeczne, antyspołeczne, kooperacja) i międzygrupowych (konﬂikt społeczny, dominacja, władza, agresja,
dyskryminacja, legitymizacja nierówności społecznych).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii
społecznej. Rozumie jej powiązania z innymi naukami
społecznymi (zwłaszcza z socjologią) oraz innymi
dziedzinami psychologii. Zna główne teorie i badania
z zakresu psychologii społecznej. Posiada wiedzę
na temat wartości aplikacyjnej wyników tych badań.

PSYF_K3_W10

zaliczenie, egzamin

PSYF_K3_U10

zaliczenie

PSYF_K3_K10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii społecznej. Sprawnie posługuje się
terminologią z tego zakresu. Potraﬁ zinterpretować
społeczne zachowania osób i procesy zachodzące
w społeczeństwie, odwołując się do osiągnięć tej
dziedziny psychologii. Potraﬁ samodzielnie i w zespole
zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne
z zakresu psychologii społecznej. Potraﬁ wskazać
aplikacyjny potencjał takich badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie
problemy, zwłaszcza dyskryminację
i niesprawiedliwość społeczną. Cechuje się
poszanowaniem praw mniejszości. Unika stereotypów
i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur
alternatywnych. Uwzględnia czynniki społeczne
w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi. Jest
gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy
i umiejętności w najlepiej pojętym interesie
społecznym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie referatu

10

przygotowanie pracy semestralnej

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychologia wpływu społecznego

W1, U1, K1

2.

Przekonania społeczne

W1, U1, K1

3.

Prospołeczność

W1, U1, K1

4.

Agresja

W1, U1, K1

5.

Konﬂikt społeczny

W1, U1, K1

6.

Władza społeczna

W1, U1, K1

7.

Grupa społeczna

W1, U1, K1

8.

Relacje międzygrupowe

W1, U1, K1

9.

Kobiety i mężczyźni

W1, U1, K1

10.

Stosowana psychologia społeczna: Psychologia polityki, środowiskowa, organizacji
i pracy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, wykład
z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Kurs kończy się egzaminem testowym (możliwość kilku krótkich pytań
otwartych). Egzamin obejmuje materiał z zajęć (ćwiczenia + wykłady +
lektura). Aby zdać egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 50% pytań
+ 1. Do punktów uzyskanych na egzaminie dolicza się punkty, które
zdobywa się na ćwiczeniach.

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie: zaliczenia dwóch kolokwiów,
złożenia i pozytywnej ewaluacji pracy zaliczeniowej, przygotowania
aktywności grupowej oraz obecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs "Psychologia Społeczna I".

Sylabusy
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Różnice indywidualne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.340.61b7419c907ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Przedstawienie stanu wiedzy na temat różnic indywidualnych.

G2

Przedstawienie krytycznego spojrzenia na to, w jaki sposób osobowość i różnice indywidualne wpływają na różne
aspekty ludzkich zachowań.

G3

Wyjaśnienie problemów z pomiarem różnic indywidualnych i pokazanie kontekstów ich zastosowań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

99 / 422

W1

główne modele cechowe temperamentu i osobowości
i ich ograniczenia

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W2

główne modele cechowe zdolności i ich ograniczenia

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W3

główne modele cechowe stylów poznawczych i ich
ograniczenia

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4

genezę podstawowych wymiarów różnic
indywidualnych

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W5

społeczne konsekwencje różnic indywidualnych

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać przejawy różnic indywidualnych
w zachowaniach

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U2

wyjaśnić rolę czynników biologicznych
i środowiskowych w genezie różnic indywidualnych

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

rozpoznać przejawy dyskryminacji społecznej

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U4

zidentyﬁkować najważniejsze trudności związane
ze stymulowaniem zdolności

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny

U5

dobrać odpowiednie narzędzia do diagnozy
podstawowych wymiarów różnicowych

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U6

krytycznie przeanalizować koncepcje teoretyczne
i badania empiryczne dotyczące osobowości, różnic
indywidualnych, emocji i motywacji

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzeżenia znaczenia różnych preferencji
i możliwości w zachowaniu

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

K2

docenienia wartości różnic w zachowaniu

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

K3

podejścia z szacunkiem do osób wykazujących różne
cechy

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

K4

czytania ze zrozumieniem prace naukowe z zakresu
przedmiotu

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

K5

stosowania powyższej wiedzy w kontekście pracy
psychologicznej w różnych obszarach

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

wykład

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do egzaminu

40

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych: przedmiot i cel badań.
Podstawowe kategorie klasyﬁkacyjne.

W1, W2, U1, U6, K1, K2,
K3, K4, K5

2.

Determinanty różnic indywidualnych: dziedziczność i środowisko.

W4, W5, U2, K1, K2, K3,
K4, K5

3.

Współczesne modele temperamentu. Funkcjonalne znaczenie temperamentu.

W1, W5, U1, U2, U5, U6,
K1, K2, K3, K4, K5

4.

Osobowość w ujęciu cechowym. Znaczenie cech osobowości.

W1, W5, U1, U5, U6, K1,
K2, K3, K4, K5

5.

Współczesne koncepcje inteligencji. Biologiczne podłoże inteligencji

W2, W4, W5, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5

6.

Funkcjonalne znaczenie inteligencji. Problemy związane z diagnozą.

W2, W5, U1, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4, K5

7.

Twórczość w ujęciu różnicowym.

W2, W5, U1, U2, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4, K5

8.

Style poznawcze.

W3, W4, W5, U1, U2, U5,
U6, K1, K2, K3, K4, K5

9.

Inne wymiary różnicowe. Patologia w ujęciu różnicowym.

W5, U1, U5, U6, K1, K2,
K3, K4, K5

10.

Różnice indywidualne a konsekwencje społeczne: sukces, porażka, nierówność.

W4, W5, U1, U3, K1, K2,
K3, K5

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, projekt

Zaliczenie (50% poprawnych odpowiedzi) dwóch testów oraz
przygotowanie referatu/projektu.

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie egzaminu (50% poprawnych odpowiedzi).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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English for Psychology B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C0.623af0830b668.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
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Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30
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103 / 422

Okres
Semestr 6

Liczba
punktów ECTS
12.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin
Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia oraz analizy ustnych i pisemnych tekstów ogólnych, akademickich
i właściwych dla studiowanego kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy ogólne oraz związane
ze studiowanym kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa ogólnego oraz właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

słownictwo ogólne i specjalistyczne właściwe dla
studiowanego kierunku studiów w zakresie
pozwalającym na w miarę swobodne użycie języka
w mowie i piśmie

PSYF_K3_W16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych ogólnych oraz
właściwych dla studiowanego kierunku

PSYF_K3_W16

zaliczenie na ocenę

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PSYF_K3_W16

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego, w tym właściwego
dla studiowanego kierunku

PSYF_K3_W16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy ogólne oraz związane z życiem
zawodowym i akademickim

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem
i poprzeć je argumentami

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty i wykłady lub inne wystąpienia, w tym
związane ze studiowanym kierunkiem

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę
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U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PSYF_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia ogólne oraz związane
ze studiowanym kierunkiem w wypowiedziach ustnych
różnego typu, np. w wystąpieniach publicznych,
rozmowach formalnych i nieformalnych

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę

K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PSYF_K3_K16

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

5

Przygotowanie do sprawdzianów

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy
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120

ECTS
0.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
12.0

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 wybranych wykładów i wystąpień o tematyce ogólnej oraz związanej ze
studiowanym kierunkiem.

W1, U1, U2, K2

2.

Analiza wybranych artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce
ogólnej oraz związanej ze studiowanym kierunkiem.

W1, W2, U2, K3, K4

3.

Tworzenie tekstów ogólnych oraz właściwych dla studiowanego kierunku: report,
formal letter, discursive essay

W1, W2, U3, U5, U6, K2

4.

Wygłoszenie prezentacji akademickiej związanej z studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U3, U7, K2,
K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W3, U10, U11, K4

Sylabusy
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6.

Zagadnienia gramatyczne:
Adjectives and adverbs
Future continuous
Future perfect
Future perfect continuous
Mixed conditionals
Modals – can’t have, needn’t have
Modals of deduction and speculation
Narrative tenses
Passives
Past perfect
Past perfect continuous
Phrasal verbs
Relative clauses
Reported speech
Will and going to, for prediction
Wish
Would expressing habits, in the past

W2, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K3

7.

Tematyka i słownictwo ogólne oraz specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku:
Arts
Books and literature
Education
Film, media, news, lifestyles and current aﬀairs

W1, U3, U7, U8, K1, K2

8.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne z zakresu:
Branches of Psychology
Brain
Addictions
Cognitive processes
Mental disorders
Personality
Human development
Intelligence
Social Psychology
oraz tematy wybrane zgodnie z zainteresowaniem studentek i studentów

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest
spełnienie następujących wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów
zaliczenie na ocenę możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze
student może bez usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli
zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu.

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie
następujących wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych
do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi
zaliczenie na ocenę ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się w dwa razy w tygodniu. Wygłoszenie prezentacji na
zajęciach w tym semestrze, w którym prezentacja ta stanowi jeden z
warunków uzyskania zaliczenia.

Semestr 5
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie
następujących wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych
zaliczenie na ocenę do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi
ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się raz w tygodniu.

Semestr 6
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest
spełnienie następujących wymogów: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac
pisemnych oraz wypowiedzi ustnych. Obowiązkowa obecność na
zajęciach. W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić
dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Egzamin
Składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część
pisemną jak i ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić
studenci, którzy zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest
przez dodanie wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i
ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: - znajomość
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zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.
Obecność jest obowiązkowa. W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się w dwa razy w tygodniu, lub dwa spotkania, jeżeli zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Sylabusy
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Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30
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Okres
Semestr 6

Liczba
punktów ECTS
12.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin
Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia oraz analizy ustnych i pisemnych tekstów ogólnych, akademickich
i właściwych dla studiowanego kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania zagadnień ogólnych oraz właściwych dla
studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa ogólnego oraz właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

słownictwo ogólne i specjalistyczne właściwe dla
studiowanego kierunku studiów w zakresie
pozwalającym na swobodne użycie języka w mowie
i piśmie

PSYF_K3_W16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje ustnych i pisemnych tekstów ogólnych oraz
właściwych dla studiowanego kierunku

PSYF_K3_W16

zaliczenie na ocenę

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PSYF_K3_W16

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PSYF_K3_W16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy ogólne oraz związane z życiem
zawodowym i akademickim

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem
i poprzeć je argumentami

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady lub inne
wystąpienia, w tym związane ze studiowanym
kierunkiem

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PSYF_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia ogólne oraz związane
ze studiowanym kierunkiem wypowiedziach ustnych
różnego typu, np. w wystąpieniach publicznych,
rozmowach formalnych i nieformalnych

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

PSYF_K3_U16

zaliczenie na ocenę

K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

PSYF_K3_K16

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PSYF_K3_K16

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie prac pisemnych

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie projektu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
12.0

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 wybranych wykładów i wystąpień o tematyce ogólnej oraz związanej ze
studiowanym kierunkiem.

W2, U1, U2, K2

2.

Analiza wybranych artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce
ogólnej oraz związanej ze studiowanym kierunkiem.

W1, W2, U2, K4

3.

Tworzenie tekstów ogólnych oraz właściwych dla studiowanego kierunku; report,
formal letter, discursive essay

W1, W2, U3, U5, U6, K2

4.

Wygłoszenie prezentacji akademickiej związanej z studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U3, U7, K2,
K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W3, U10, U11, K5

Sylabusy
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6.

Zagadnienia gramatyczne:
Futures (revision)
Inversion with negative adverbials
Mixed conditionals in past, present and future
Modals in the past
Narrative tenses for experience, incl. passive
Passive forms, all
Phrasal verbs
Wish/if only regrets

W2, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K3

7.

Tematyka i słownictwo ogólne oraz specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku:
Arts, Books and literature
Film, Media, News, Lifestyles and current aﬀairs
Scientiﬁc developments

W1, U3, U7, U8, K1, K2

Tematyka i słownictwo specjalistyczne z zakresu:
Branches of Psychology
Brain
Addictions
Cognitive processes
Mental disorders
Personality
Human development
Intelligence
Social Psychology
oraz tematy wybrane zgodnie z zainteresowaniem studentek i studentów

8.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie
następujących wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych
zaliczenie na ocenę do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi
ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się w dwa razy w tygodniu.

Semestr 4
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie
następujących wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych
do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi
zaliczenie na ocenę ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się w dwa razy w tygodniu. Wygłoszenie prezentacji na
zajęciach w tym semestrze, w którym prezentacja ta stanowi jeden z
warunków uzyskania zaliczenia.

Semestr 5
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie
następujących wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych
zaliczenie na ocenę do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi
ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się raz w tygodniu.

Semestr 6
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest
spełnienie następujących wymogów: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac
pisemnych, wypowiedzi ustnych oraz indywidualnych projektów.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają
się raz w tygodniu. Egzamin Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2+ zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość
zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2+ w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2+.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli zajęcia odbywają się w dwa razy w
tygodniu, lub dwa spotkania, jeżeli zajęcia odbywaja się raz w tygodniu.

Sylabusy
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Sylabusy
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Emocje i motywacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.380.61b747c7383cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie z wiedzą o emocjach i motywacji, ich źródłach, wzajemnych relacjach między tymi
procesami psychicznymi oraz ich istotnej roli w funkcjonowaniu jednostek. Studenci poznają podstawowe
teoretyczne i metodologiczne problemy badań w zakresie emocji i motywacji, zaprezentowane będą kierunki
i tendencje rozwoju tej problematyki w perspektywie historycznej i współcześnie, ze wskazaniem na ważniejsze
prawidłowości związane z tymi procesami psychicznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe teorie oraz badania empiryczne z zakresu
emocji. Rozumie genezę i funkcje emocji. Rozumie
wpływ emocji na przebieg procesów poznawczych
i zachowanie człowieka. Zna główne koncepcje
motywacji i badania w tym obszarze. Posiada
poszerzoną wiedzę z dziedziny psychologii emocji
i motywacji.

PSYF_K3_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

PSYF_K3_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

PSYF_K3_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania
empiryczne w obszarze psychologii emocji
i motywacji. Sprawnie posługuje się terminologią
z zakresu psychologii emocji i motywacji. Czyta
ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii emocji i motywacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozpoznaje ekspresję emocji, a także trudności
z ekspresją i kontrolą emocji. Potraﬁ zidentyﬁkować
problemy natury emocjonalnej i zaproponować ich
rozwiązanie, tak w kontekście indywidualnym, jak
i społecznym czy instytucjonalnym. Uznaje złożoność
determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc
i nie pomniejszając wpływu czynników emocjonalnych.
Dba o własne zdrowie emocjonalne. Rozpoznaje
motywy własnych zachowań. Uznaje wartość
motywacji wewnętrznej. Potraﬁ motywować innych
ludzi.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

wykład

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie. Rozumienie pojęć emocji i motywacji. Podstawowe funkcje
procesów emocjonalnych i motywacyjnych, ich aspekt podmiotowy. Kontekst
kulturowy vs wiedza naukowa i potoczna.

W1

2.

Charakterystyka procesów i stanów emocjonalnych (emocje, nastrój, afekt, stan
emocjonalny). Rozumienie emocji z perspektywy procesów ewolucyjnych,
poznawczych, społecznych oraz kontekstu doświadczenia indywidualnego.

W1, K1

3.

Paradygmat naturalistyczny i antynaturalistyczny w badaniach nad emocjami i
motywacją. Strategie badawcze, specyﬁczne i niespecyﬁczne techniki oraz wzorce
eksperymentowania w badaniu procesów emocjonalnych.

W1, U1

4.

Konteksty teoretyczne w badaniu emocji (ﬁzjologiczny, ewolucjonistyczny,
neuronauki, psychoanalityczny, poznawczy, fenomenologiczny)

W1

5.

Ważniejszej prawidłowości empiryczne dotyczące procesów emocjonalnych:
„prawa” Frijdy, regulacyjne funkcje wartościowania pozytywnego i negatywnego,
emocje a język.

W1

6.

Specyﬁka problematyki motywacji w psychologii – podmiotowość i sprawstwo.
Podstawowe problemy metodologiczne, teoretyczne i badawcze.

W1

7.

Podstawowa terminologia. Historia problematyki motywacji w ujęciu
naukoznawczym i metaforycznym. Kryteria „dobrej” teorii motywacji.

W1

8.

Rodzaje, specyﬁka i funkcje podstawowych mechanizmów motywacyjnych:
homeostatycznych, heterostatycznych i transgresyjnych.

W1

9.

Podstawy, założenia i ograniczenia podejścia psychoewolucyjnego i poznawczego.
Typowe strategie i metody badawcze.

W1, K1

10.

Zastosowania wiedzy o motywacji i emocjach w praktyce edukacyjnej,
terapeutycznej i w zarządzaniu (odporność psychiczna, autonomia klienta w
terapii, terapia skoncentrowana na emocjach, praca emocjonalna,
upodmiotowienie w pracy).

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

obecność i aktywność na ćwiczeniach, praca pisemna

wykład

egzamin pisemny

zaliczenie egzaminu - powyżej 50% prawidłowych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

121 / 422

Metody w psychologii IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.380.61b744405d68f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami analizy danych jakościowych z wykorzystaniem programu
MaxQda.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę dwóch paradygmatów uprawiania
psychologii: naturalistycznego (przyrodniczego )
i antynaturalistycznego (humanistycznego), potraﬁ je
odnieść do faz procesu badawczego oraz wskazać ich
własności oraz konsekwencje ich stosowania jako
narzędzi w badaniu naukowym i w praktyce, zna
podstawowe podejścia teoretyczne
(fenomenologiczne, egzystencjalistyczne,
psychoanalityczne, post-modernistyczne) i techniki
badawcze (metoda fokusowa, analiza
fenomenologiczna, narracja, teoria ugruntowana,
analiza przypadku, analiza biograﬁczna) i metody
analizy danych.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W12,
PSYF_K3_W17

egzamin pisemny, esej,
zaliczenie

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U17

egzamin pisemny, esej,
zaliczenie

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K17

egzamin pisemny, esej,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dobrać i wykorzystać specyﬁkę rozmaitych podejść
teoretycznych i technik badawczych, określić warunki
i procedury niezbędne dla skonstruowania
wartościowego planu badań jakościowych oraz działań
praktycznych z wykorzystaniem tych podejść i metod,
umie takie projekty przygotować, potraﬁ określić
jakość („dobroć”) projektowanych i dokonanych badań
naukowych i procedur praktycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonania wyboru określonego podejścia
teoretycznego oraz technik badawczych adekwatnych
do treści i specyﬁki przedmiotu i celu badania
naukowego lub praktycznego, umie przygotować
metody gromadzenia (techniki zbierania danych,
dobór grup i przypadków) oraz analizy danych
jakościowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

50

Przygotowanie prac pisemnych

40

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy teoretyczne najczęściej stosowanych strategii i metod analizy
jakościowej.

W1, U1, K1

2.

Analiza doświadczenia indywidualnego, metody fenomenologiczne, analiza
hermeneutyczna, specyﬁka technik opartych na egzystencjalizmie i
psychoanalizie.

W1, U1, K1

3.

Metodologia badań jakościowych w psychologii.

W1, U1, K1

4.

Trening umiejętności jakościowej analizy treści z użyciem programu
komputerowego MaxQda i pozostałych umiejętności związanych ze standardowym W1, U1, K1
procesem badania jakościowego, w tym prezentacji jego wyników.

5.

Analiza studiów przypadków.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

esej, zaliczenie

zaliczenie kolokwium, zaliczenie pracy i zadań pisemnych

wykład

egzamin pisemny

próg zaliczenia: 50% + 1 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs obligatoryjny w ramach bloku Metody.

Sylabusy
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Pomiar w psychologii II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.380.61b74489d777f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 25, wykład: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami testowymi ukierunkowanymi na pomiar różnych cech,
głównie poznawczych czy osobowościowych jednostki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę testowego pomiaru w psychologii, testy
do badania inteligencji i funkcji poznawczych, relacji
społecznych i inteligencji emocjonalnej, osobowości
i temperamentu, relacji rodzinnych, różnych aspektów
zdrowia psychicznego, emocji, nastroju, stresu,
wartości i zainteresowań, kreatywności, kompetencji
i aktywności zawodowej.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W12,
PSYF_K3_W13

egzamin pisemny, raport,
zaliczenie

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U13

egzamin pisemny, raport,
zaliczenie

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13

egzamin pisemny, raport,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować testy psychologiczne badające różne cechy
osobowe, w tym wybrane funkcje poznawcze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zastosowania określonych testów psychologicznych
w praktyce zawodowej i badawczej, poszerzania
wiedzy z zakresu zastosowania i właściwości testów
psychologicznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

25

wykład

5

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

5

przygotowanie raportu

10

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Testy do pomiaru inteligencji i funkcji poznawczych.

W1, U1, K1

2.

Testy do pomiaru relacji społecznych i inteligencji emocjonalnej.

W1, U1, K1

3.

Testy do pomiaru osobowości i temperamentu.

W1, U1, K1

4.

Testy do pomiaru relacji rodzinnych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Testy do pomiaru emocji, nastroju, poczucia stresu.

W1, U1, K1

6.

Testy do pomiaru wartości i zainteresowań.

W1, U1, K1

7.

Testy do pomiaru kreatywności, kompetencji i aktywności zawodowej.

W1, U1, K1

8.

Testy do pomiaru zmiennych związanych ze zdrowiem psychicznym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

raport, zaliczenie

zaliczenie pracy, zaliczenie kolokwium

wykład

egzamin pisemny

próg zaliczenia: 50% + 1 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs obligatoryjny w ramach bloku Metody.

Sylabusy
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Psychologia i neuronauka poznawcza I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.380.61b745e2ecf78.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaprezentowanie wielowymiarowego ujęcia funkcjonalnej organizacji umysłu i jego biologicznego podłoża.

C2

Omówienie metod stosowanych w poznawczych badaniach behawioralnych, psychoﬁzjologicznych i badaniach
z użyciem neuroobrazowania.

C3

Omówienie wybranych teorii i wyników badań dotyczących głównych funkcji poznawczych, to jest percepcji,
uwagi, pamięci, uczenia się, funkcji kontrolnych, języka, wydawania sądów i podejmowania decyzji, myślenia
i rozumowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu
psychologii procesów poznawczych; orientuje się
w głównych kierunkach badań i podstawowych
rozwiązaniach teoretycznych w tej dziedzinie; rozumie
powiązania psychologii poznawczej z innymi
dziedzinami wiedzy, zwłaszcza kognitywistyką
i neuronauką

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student czyta ze zrozumieniem literaturę naukową
z dziedziny psychologii poznawczej; potraﬁ wymienić
specyﬁczne dla niej metody badawcze, łącznie
metodami stosowanymi we współczesnej neuronauce;
sprawnie posługuje się terminologią poznawczą;
potraﬁ sformułować problem badawczy lub
diagnostyczny w tej dziedzinie i zaproponować jego
rozwiązanie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do interpretowania zachowania
ludzi i zjawisk społecznych w świetle teorii
wypracowanych na gruncie psychologii poznawczej,
jest gotów zastosować swoją wiedzę do rozwiązania
występujących problemów; uznaje złożoność
determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc
i nie pomniejszając wpływu czynników poznawczych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

75

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Metody badawcze w psychologii poznawczej i neuronauce

W1, U1, K1

2.

Percepcja

W1, U1, K1

3.

Uwaga

W1, U1, K1

4.

Świadomość

W1, U1, K1

5.

Działanie

W1, U1, K1

6.

Funkcje wykonawcze

W1, U1, K1

7.

Język

W1, U1, K1

8.

Poznanie i emocje

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z
prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
projekt

Dopuszczalne dwie nieobecności, aktywny udział
w zajęciach.

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie egzaminu powyżej połowy
poprawnych odpowiedzi

Sylabusy
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Psychologia rozwoju człowieka II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.380.61f3fb1d60a4e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką różnych okresów rozwoju i specyﬁką zmian rozwojowych w nich
zachodzących. Przybliżenie studentom różnych kontekstów rozwoju (takich jak rodzina, społeczeństwo, edukacja,
zmiany gospodarcze i technologiczne). Ukazanie szczególnych wyzwań w rozwoju (np.: bunt adolescencji,
rodzicielstwo, „kryzys połowy życia”, starzenie się i perspektywa umierania i śmierci). Prezentacja podstawowych
zagadnień dotyczących zaburzeń i trudności rozwojowych oraz związków między rozwojem a edukacją.
Uświadomienie słuchaczom konsekwencji odmienności funkcjonowania człowieka w różnych okresach życia.
Zapoznanie słuchaczy zarówno z aktualnymi osiągnięciami psychologii rozwoju człowieka, jak
i z interdyscyplinarnymi wyjaśnieniami i badaniami rozwoju człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę zmiany rozwojowej

PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

teorie i modele opisujące i wyjaśniające przebieg
rozwoju człowieka w toku całego życia

PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

sposób ujmowania rozwoju z perspektywy
interdyscyplinarnej

PSYF_K3_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

powiązanie psychologii rozwoju człowieka z innymi
dziedzinami nauki

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Uwarunkowania rozwoju (znaczenie czynników
biologicznych, społecznych i kulturowych dla
przebiegu rozwoju).

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

przebieg i specyﬁkę zmian rozwojowych w kolejnych
okresach życia

PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W7

czynniki ułatwiające i zakłócające proces rozwoju
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym

PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii rozwoju

PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu
psychologii rozwoju

PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

rozpatrywać zmiany rozwojowe i funkcjonowanie
człowieka z różnych perspektyw teoretycznych
w ujęciu interdyscyplinarnym

PSYF_K3_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

odnosić swoją wiedzę z zakresu rozwoju człowieka
do wyników badań w innych dziedzinach psychologii

PSYF_K3_U01

zaliczenie

U5

wyjaśniać zachowania człowieka w życiu codziennym
odnosząc się do wiedzy o rozwoju

PSYF_K3_U11

zaliczenie

U6

wskazać główne osiągnięcia rozwojowe
w poszczególnych okresach życia

PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U7

wskazać kierunki możliwych oddziaływań
wspierających proces zmiany

PSYF_K3_U11

zaliczenie

U8

przeprowadzić diagnozę rozwoju

PSYF_K3_U11

zaliczenie

K1

uznania złożoności determinacji ludzkiego zachowania, PSYF_K3_K01,
uwzględniając wpływ czynników biologicznych,
PSYF_K3_K05,
społecznych i kulturowych
PSYF_K3_K10

zaliczenie

K2

sprawnego komunikowania się z osobami w różnych
okresach rozwojowych, będąc wolnym/wolną
od stereotypów i uprzedzeń

PSYF_K3_K11

zaliczenie

K3

przeciwstawiania się dyskryminacji osób ze względu
na wiek

PSYF_K3_K11

zaliczenie

K4

zaangażowania swojej wiedzy i umiejętności w celu
rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i podejmowania
działań sprzyjających tworzeniu społecznie ważnych
prac, których celem jest wspieranie rozwoju

PSYF_K3_K11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K5

uznawania konieczności zarówno kompensowania
deﬁcytów, jak i wspierania wybitnych uzdolnień

PSYF_K3_K09

zaliczenie

K6

poszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy rozwijając
swoje kompetencje zawodowe, będąc świadomy/a
ograniczeń wiedzy o rozwoju

PSYF_K3_K11

zaliczenie

K7

rozumie konieczność rozwoju wiedzy i uczenia się
przez całe życie

PSYF_K3_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

58

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

40

Przygotowanie do sprawdzianów

15

konsultacje

5

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.

Paradygmaty i teorie rozwoju akcentujące perspektywę biegu życia.

W1, W2, U1, U2, K2, K6,
K7

2.

Sposoby ujmowania, wyjaśniania i badania rozwoju w ramach różnych perspektyw
interdyscyplinarnych

W3, W4, U3, U4

3.

Specyﬁka funkcjonowania człowieka w różnych okresach rozwojowych.

W5, U5, U6, U7, K2, K3

4.

Konteksty rozwoju człowieka (np. rodzina, społeczeństwo, edukacja, zmiany
gospodarczo-technologiczne).

W6, W7, U5, K1, K4, K5

5.

Szczególne wyzwania w rozwoju w toku życia.

W7, U8, K1, K4, K5

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Regularna obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności). Aktywny udział w
zajęciach Zaliczenie sprawdzianów.

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie z egzaminu co najmniej 60% punktów

Sylabusy
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Tutoring 1: Krytyczna analiza tekstu naukowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.380.61b748bd3c91c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutoring: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cel główny: nabycie umiejętności krytycznego analizowania tekstów naukowych z zakresu psychologii. Cele
dodatkowe: nabycie wiedzy z zakresu problematyki analizowanych tekstów oraz nabycie wiedzy na temat
standardów edytorskich publikacji badawczych z zakresu psychologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna i rozumie: 1) wybrane badania i teorie
psychologiczne; 2) standardy edytorskie publikacji
badawczych z zakresu psychologii.

W1

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17

zaliczenie

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U16,
PSYF_K3_U17

zaliczenie

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K02,
PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ krytycznie analizować literaturę
naukową z zakresu psychologii.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów: 1) rozszerzać wiedzę
psychologiczną; 2) krytycznie analizować literaturę
naukową z zakresu psychologii.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
tutoring

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

75

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.

Treści kursu uzależnione są od problematyki badawczej, w której specjalizuje się
tutor i obejmują wybrane, najważniejsze badania i teorie z jej zakresu. Niezależnie
od problematyki badawczej, studenci zapoznają się ze standardami edytorskimi
prac badawczych z zakresu psychologii.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
tutoring

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność, przygotowanie do zajęć, w tym znajomość treści
lektur
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Sylabusy
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Psychologia edukacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.5cc6f6ce1b72a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii pamięci, uczenia
się i nauczania oraz wskazanie na znaczenie nauczania i wychowania w rozwoju jednostki na różnych etapach jej
życia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Procesy pamięci i uczenia się, różne teorie, podejścia
i modele

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie
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W2

Możliwości zastosowania procesów pamięci i uczenia
się w różnych dziedzinach i obszarach życia

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W18

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Istotę i podstawowe zasady nauczania

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W18

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Możliwości wykorzystania wiedzy dotyczącej uczenia
się i pamięci w procesach nauczania

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W18

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Czym jest wychowanie, jego istotę i znaczenie
w rozwoju człowieka

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W18

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

Możliwości zastosowania wiedzy z innych dziedzin
psychologii, np. psychologii rozwoju, psychologii
emocji i motywacji, neuropsychologii w procesach
edukacyjnych

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W18

egzamin pisemny,
zaliczenie

U1

Czytać ze zrozumieniem literaturę z zakresu
psychologii pamięci, uczenia się, wychowania i
nauczania oraz sprawnie posługiwać się terminologią
z tego zakresu

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Wskazać na związki między pamięcią, uczeniem się,
nauczaniem i wychowaniem

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Dostrzec znaczenie procesów pamięci i uczenia się
w różnych obszarach życia i możliwości wykorzystania
wiedzy dotyczącej pamięci i uczenia się w terapii,
biznesie, proﬁlaktyce

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Wskazać na znaczenie nauczania i wychowania dla
rozwoju jednostki

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Dalszego poszerzania wiedzy z zakresu psychologii
pamięci, uczenia się, nauczania i wychowania
rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia i rozwoju
osobistego

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

K2

Wykorzystania wiedzy dotyczącej pamięci i uczenia się PSYF_K3_K06,
w różnych obszarach życia (medycyna, psychoterapia, PSYF_K3_K11,
biznes)
PSYF_K3_K18

zaliczenie

K3

Wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w celu
zrozumienia sytuacji szkolnych oraz planowania
działań zmierzających do wspierania rozwoju poprzez
wychowanie i nauczanie

zaliczenie

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K18

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie prac pisemnych

35

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
177

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Psychologia edukacji - obszar zainteresowań

W4, W5, W6, U1, U2, U4,
K1

1.
Pamięć i uczenie się: podstawowe pojęcia, cechy, rodzaje
2.

W1, W2, W4, U1, U2, U4,
K1, K2

3.

Procesy warunkowania - podstawowe pojęcia, prawa, rodzaje

W1, W2, W4, U1, U2, U4,
K1, K2, K3

4.

Analiza zachowania, radykalny behawioryzm, neobehawioryzm i poznawcze
modele uczenia się

W1, W2, W4, U1, U2, K1,
K2, K3

5.

Zastosowanie procesów uczenia się w medycynie, psychologii zdrowia,
psychoterapii oraz biznesie

W2, W6, U1, U3, K1, K2

6.

Możliwości wspomagania procesów pamięci i uczenia się

W1, W3, W4, U1, U2, U4,
K1, K2, K3

7.

Wychowanie - sposoby rozumienia, mechanizmy psychologiczne

W5, W6, U1, U3, U4, K1,
K3

8.

Nauczanie - istota, uwarunkowania, formy

W1, W3, W4, W6, U1, U2,
U4, K1, K3

9.

Nauczanie i wychowanie a rozwój

W1, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U4, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Przygotowanie pracy i realizacja zadań ustalonych z prowadzącym
ćwiczenia.

egzamin pisemny

Egzamin obejmuje materiał z zajęć (wykłady, ćwiczenia i lektura). Aby
zdać egzamin należy uzyskać 50% punktów z testu + 1. Test zawiera
zarówno pytania wyboru jak i pytania otwarte. Na ocenę końcową składają
się punkty uzyskane na egzaminie plus punkty zdobyte na ćwiczeniach.
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Psychologia i neuronauka poznawcza II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.61b74c1b9bce0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaprezentowanie wielowymiarowego ujęcia funkcjonalnej organizacji umysłu i jego biologicznego podłoża.

C2

Omówienie metod stosowanych w poznawczych badaniach behawioralnych, psychoﬁzjologicznych i badaniach
z użyciem neuroobrazowania.

C3

Omówienie wybranych teorii i wyników badań dotyczących głównych funkcji poznawczych, to jest percepcji,
uwagi, pamięci, uczenia się, funkcji kontrolnych, języka, wydawania sądów i podejmowania decyzji, myślenia
i rozumowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

142 / 422

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu
psychologii procesów poznawczych; orientuje się
w głównych kierunkach badań i podstawowych
rozwiązaniach teoretycznych w tej dziedzinie; rozumie
powiązania psychologii poznawczej z innymi
dziedzinami wiedzy, zwłaszcza kognitywistyką
i neuronauką

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student czyta ze zrozumieniem literaturę naukową
z dziedziny psychologii poznawczej; potraﬁ wymienić
specyﬁczne dla niej metody badawcze, łącznie
metodami stosowanymi we współczesnej neuronauce;
sprawnie posługuje się terminologią poznawczą;
potraﬁ sformułować problem badawczy lub
diagnostyczny w tej dziedzinie i zaproponować jego
rozwiązanie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do interpretowania zachowania
ludzi i zjawisk społecznych w świetle teorii
wypracowanych na gruncie psychologii poznawczej,
jest gotów zastosować swoją wiedzę do rozwiązania
występujących problemów; uznaje złożoność
determinacji ludzkiego zachowania, nie lekceważąc
i nie pomniejszając wpływu czynników poznawczych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

25

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pamięć

W1, U1, K1

2.

Uczenie się

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Teorie normatywne i analiza racjonalna

W1, U1, K1

4.

Sądy i decyzje

W1, U1, K1

5.

Myślenie, rozumowanie, modele mentalne

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Maksymalnie dwie nieobecności, aktywny udział w
zajęciach

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie egzaminu powyżej połowy poprawnych
odpowiedzi

Sylabusy
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Psychologia kliniczna i zdrowia - wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.61f94c4d95aa2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej (w tym
psychopatologii i psychologii zdrowia). W pierwszej części kursu omówione zostaną sposoby ujmowania,
przedmiot i zadania psychologii klinicznej, oraz jej miejsce wśród innych dziedzin. Wyjaśnione zostaną pojęcia
normy i patologii, zdrowia i choroby oraz zaprezentowane zostaną obowiązujące systemy klasyﬁkacji
diagnostycznej zaburzeń psychicznych. Przedstawione zostaną objawy i uwarunkowania poszczególnych
zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów psychologicznych, oraz główne sposoby ich leczenia.
W drugiej części kursu ukazana zostanie historia i początki psychologii zdrowia, a także jej zakres i obszary
zainteresowań. Omówione będą mechanizmy powstawania chorób somatycznych oraz wpływ czynników
psychologicznych (w tym stresu) i związanych ze stylem życia na zdrowie. Poruszona zostanie kwestia kontaktów
ze służbą zdrowia i personelem medycznym, oraz czynników warunkujących przestrzeganie zaleceń lekarskich.
Ponadto dyskutowane będą możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej do promowania zachowań
zdrowotnych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie cechy i objawy poszczególnych
zaburzeń zachowania

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozróżnia główne modele zdrowia
i choroby, normy i patologii

PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie biologiczne, psychologiczne
i społeczne uwarunkowania zdrowia i zaburzeń
psychicznych

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Student zna i rozumie podstawowe ujęcia stresu
i mechanizmy wpływu stresu na zdrowie

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Student zna i rozumie pojęcie zachowań zdrowotnych
i główne modele wyjaśniające ich zmianę

PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

W6

Student zna i rozumie czynniki wpływające na proces
radzenia sobie z chorobą

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

W7

Student zna i rozumie specyﬁkę promocji zdrowia
i proﬁlaktyki zdrowotnej

PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozróżnić poszczególne rodzaje
zaburzeń zachowania.

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ wyjaśnić rolę czynników
psychologicznych i biologicznych w powstawaniu
i przebiegu chorób somatycznych i zaburzeń
zachowania

PSYF_K3_U14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do prezentowania empatycznej
i rozumiejącej postawy wobec osób cierpiących
z powodu zaburzeń psychicznych

PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

K2

Student jest gotów do popularyzowania wiedzy
na temat wpływu wybranych zachowań i czynników
psychologicznych na zdrowie

PSYF_K3_K01

zaliczenie

K3

Student jest gotów do doceniania wartości zdrowia
zarówno ﬁzycznego jak i psychicznego

PSYF_K3_K14

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

60

przygotowanie do ćwiczeń

60

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
9.0

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.

Przedmiot i zadania psychologii klinicznej.

W2, W3, K1, K3

2.

Klasyﬁkacje diagnostyczne

W1, W2, W5, U1, K3

3.

Zdrowie i choroba, norma i patologia

W2, W3, U1, K1, K3

4.

Objawy, czynniki ryzyka, mechanizmy powstawania i terapia poszczególnych
zaburzeń psychicznych

W1, W3, W4, U1, U2, K3

5.

Status i obszary zainteresowań psychologii zdrowia

W2, W3, U2, K2, K3

6.

Modele zachowań zdrowotnych

W5, W6, W7, U2, K2, K3

7.

Styl życia a zdrowie

W3, W5, W7, U2, K2

8.

Stres i radzenie sobie ze stresem, psychoneuroimmunologia

W4, W6, U2, K2, K3

9.

Biopsychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje chorób przewlekłych

W3, W4, U2, K2, K3

10.

Promocja zdrowia i psychoproﬁlaktyka

W6, W7, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody eksponujące (ﬁlmy), analiza przypadków, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

kolokwia, aktywność, obecność

wykład

egzamin pisemny

egzamin testowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs obligatoryjny na kierunku psychologia

Sylabusy
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Psychologiczne koncepcje człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3100.5cc2ee1ecb7c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Psychologowie przyjmują odmienne koncepcje psychologiczne człowieka, tj. różnią się sposobami rozumienia
człowieka, jego zachowania i procesów psychicznych. Kurs jest próbą spojrzenia na ﬁlozoﬁczne założenia
stanowiące podstawę poszczególnych koncepcji psychologicznych człowieka. Szczególny nacisk położony jest
na wskazanie konsekwencji przyjęcia określonej psychologicznej koncepcji człowieka dla upatrywania przyczyn
zachowania i procesów psychicznych; prowadzenia badań naukowych nad zachowaniem i procesami
psychicznymi; pomiaru oraz diagnozy zachowania i procesów psychicznych; zmiany (terapii) zachowania
i procesów psychicznych. Zasadniczym celem kursu jest kształtowanie pogłębionego i krytycznego spojrzenia
studentów na współczesną problematykę psychologiczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

różne koncepcje psychologiczne człowieka.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W03,
PSYF_K3_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W2

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W02,
ﬁlozoﬁczne założenia stanowiące podstawę
poszczególnych koncepcji psychologicznych człowieka. PSYF_K3_W03,
PSYF_K3_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać konsekwencje przyjęcia określonej
psychologicznej koncepcji człowieka dla upatrywania
przyczyn zachowania i procesów psychicznych.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U2

wskazać konsekwencje przyjęcia określonej
psychologicznej koncepcji człowieka dla prowadzenia
badań naukowych nad zachowaniem i procesami
psychicznymi.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U3

wskazać konsekwencje przyjęcia określonej
psychologicznej koncepcji człowieka dla pomiaru oraz
diagnozy zachowania i procesów psychicznych.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U4

wskazać konsekwencje przyjęcia określonej
psychologicznej koncepcji człowieka dla zmiany
(terapii) zachowania i procesów psychicznych.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

PSYF_K3_K02,
PSYF_K3_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębionego i krytycznego spojrzenia na współczesną
problematykę psychologiczną.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie eseju

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

konsultacje

10

analiza problemu

14

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

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.

Filozoﬁa nauki i ﬁlozoﬁa psychologii

W1, K1

2.

Prezentacja i porównanie typów wyjaśnienia w psychologii

W1, W2, K1

3.

Strategie badawcze: idiograﬁczne a nomotetyczne

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

4.

Freud - ﬁlozof umysłu

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

5.

Behawioryzm szkoła psychologii i ﬁlozoﬁa

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

6.

Jak mózg tworzy umysł? Podstawowe pytania i problemy poznaczej neurobiologii

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

7.

Teorie neuroredukcjonistyczne mikro i makro

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

8.

Świadomość jako kategoria naukowa

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

9.

Wolicjonalność: podstawowy wymiar funkcjonowania człowieka

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

10.

Ewolucjonizm w psychologii

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

11.

Genetyka w wyjaśnieniach psychologicznych

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

12.

Rozwój: geny, środowisko i ewolucja

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

13.

Psychopatologia i psychoterapia - wybrane problemy i kontrowersje

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

14.

Kontekst kulturowy dla procesó społecznych i osobowościowych

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

15.

Człowiek istota racjonalna i irracjonalna

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin testowy (pytania z czterema odpowiedziami do
wyboru, z których należy wybrać jedną – najlepszą) z treści
wykładów oraz lektur obowiązkowych. Do zaliczenia egzaminu
niezbędne jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na minimum
50%+1 pytań.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest napisanie pracy pisemnej
na wybrany temat, przygotowanie prezentacji i zaliczenie
sprawdzianu końcowego.

Sylabusy
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Tutoring 2: Praktyka eksperymentalna i metodologiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3300.62308138a4ba9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutoring: 35

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutoring: 35

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cel bezpośredni: przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań naukowych z zakresu psychologii. Cele
operacyjne: nabycie wiedzy z zakresu tematu projektu badawczego; nabycie wiedzy i umiejętności
metodologicznych z zakresu projektu badawczego; nabycie wiedzy z zakresu etyki badań prowadzonych
w ramach projektu badawczego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie: 1) najważniejsze wyniki badań
i koncepcje teoretyczne z zakresu tematu projektu
badawczego; 2) metodologię stosowaną w projekcie
badawczym; 3) aspekty etyczne badań prowadzonych
w ramach projektu.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W12,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17

zaliczenie

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U15,
PSYF_K3_U16,
PSYF_K3_U17

zaliczenie

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: 1) prowadzić badania naukowe
z zakresu projektu badawczego; 2) krytycznie
analizować literaturę naukową z zakresu projektu
badawczego; 3) poddawać reﬂeksji aspekty etyczne
badań naukowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów: 1) rozszerzać wiedzę z zakresu
projektu badawczego; 2) doskonalić umiejętności
metodologiczne; 3) przestrzegać zasad etycznych
prowadzenia badań psychologicznych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutoring

35

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta
tutoring

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
35
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści kursu uzależnione są od tematu projektu badawczego i obejmują:
najważniejsze badania i teorie z zakresu wybranego tematu, metodologię badań
prowadzonych w projekcie oraz aspekty etyczne wiążące się z prowadzonymi
badaniami.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zrealizowanie indywidualnego planu tutoringu, uzgodnionego z tutorem i
zatwierdzonego przez koordynatora tutoringu.

tutoring

Semestr 6
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
tutoring

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zrealizowanie indywidualnego planu tutoringu, uzgodnionego z tutorem i
zatwierdzonego przez koordynatora tutoringu
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Psychologia edukacji - wprowadzenie do modułu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3200.623b11ﬀcf629.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konsultacje: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentek/studentów z obszarem zainteresowań psychologii edukacji, wskazanie
na specyﬁkę pracy psychologa pracującego w placówkach oświatowych i innych placówkach wspierających
rozwój dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych oraz omówienie związków między psychologią a edukacją.
Kurs ma stwarzać szansę zrozumienia roli psychologa w procesach edukacyjnych, poznania zadań jakie stoją
przed psychologiem szkolnym, formami pracy psychologa pracującego w poradni psychologiczno-pedagogicznej
oraz innych placówkach świadczących pomoc dziecku i jego rodzinie, a także wspomagających rozwój człowieka
dorosłego na różnych etapach jego życia. Kurs stanowi wprowadzenie w problematykę modułu Psychologia
edukacji, prezentuje jego zawartość, proponowane w jego ramach treści i formy pracy, a także efekty kształcenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii
edukacji

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W18

projekt, egzamin

W2

Rolę psychologa w procesach nauczania i wychowania

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W18

projekt, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Czytać ze zrozumieniem literaturę z zakresu
psychologii nauczania i wychowania

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U18

projekt, egzamin

U2

Wskazać na rolę psychologa w różnych placówkach
mających wspierać rozwój człowieka na różnych
etapach jego życia

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U18

projekt, egzamin

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K18

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Dalszego poszerzania wiedzy z zakresu psychologii
nauczania i wychowania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konsultacje

15

wykład

15

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do egzaminu

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.

Obszar zaintersowań psychologii edukacji.

W1, U1, K1

2.

Zadania psychologa w szkole.

W2, U1, U2, K1

3.

Praca psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Możliwości wspierania rozwoju czowieka dorosłego.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konsultacje

projekt

Realizacja i prezentacja projektu.

wykład

egzamin

Na końcową ocenę z kursu składa się ocena z egzaminu oraz ocena
uzyskana za przygotowane w grupach projekty.

Sylabusy
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Psychologia jako nauka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3200.61b8816fd686f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi współczesnymi debatami na temat stanu psychologii
jako nauki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie najważniejsze problemy
i dylematy współczesnej nauki psychologicznej (kryzys
replikacyjny, postulat otwartej nauki, dylematy
etyczne).

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W04

egzamin pisemny

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04

egzamin pisemny

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zdeﬁniować istotę problemu
replikacyjności wyników badań psychologicznych.
Potraﬁ określić cele i zasady otwartej nauki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do planowania i interpretowania
badań w duchu otwartej nauki.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

rozwiązywanie zadań problemowych

15

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza badań i sprawozdań

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.

Zasady uprawiania rzetelnej nauki

W1, U1, K1

2.

Kryzys etyki badań naukowych w psychologii

W1, U1, K1

3.

Kryzys replikacyjny w psychologii

W1, U1, K1

4.

Zasady otwartej nauki (open science)

W1, U1, K1

5.

Psychologia a neuronauka i inne dyscypliny pokrewne

W1, U1, K1

6.

Trendy rozwoju badań psychologicznych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Odpowiedź pisemna na pięć pytań otwartych.
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Psychologia kliniczna jako dziedzina praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3200.61b87f1c71659.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej jako dziedziny
stosowanej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

główne nurty i podejścia terapeutyczne

PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin pisemny
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W2

główne teorie i modele pomocy psychologicznej

PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin pisemny

W3

najważniejsze regulacje prawne związane
z udzielaniem pomocy psychologicznej

PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin pisemny,
projekt, esej

W4

specyﬁkę pracy psychologa z osobami dorosłymi,
dziećmi i młodzieżą

PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin pisemny,
projekt

W5

najważniejsze dylematy etyczne związane
z udzielaniem pomocy psychologicznej

PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin pisemny

W6

wpływ jaki na świadczenie pomocy psychologicznej
mają nastawienia, uprzedzenia i system wartości
osoby udzielającej pomocy

PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin pisemny,
projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżnić i scharakteryzować podstawowe nurty
terapeutyczne

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

egzamin pisemny

U2

zidentyﬁkować najważniejsze problemy etyczne
związane z udzielaniem pomocy psychologicznej

PSYF_K3_U15

egzamin pisemny

U3

dostosować swoje postępowanie do obowiązujących
zasad etycznych i prawa

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

projekt, esej

U4

dostosować formę udzielanej pomocy do wymagań
sytuacji i potrzeb klienta

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

projekt, esej

U5

uwzględnić informacje pozyskane w procesie diagnozy
w projektowaniu interwencji psychologicznej

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prezentowania empatycznej i rozumiejącej postawy
wobec osób cierpiących z powodu zaburzeń
psychicznych

PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

projekt

K2

uczenia się i doskonalenia swoich kompetencji
związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej
przez całe życie

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

projekt

K3

nawiązania relacji z klientem

PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

egzamin pisemny,
projekt, esej

K4

przeciwstawiania się dyskryminacji i odnoszenia się
z szacunkiem, troską i życzliwością do osób, które
spotyka w swojej pracy

PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

egzamin pisemny,
projekt

K5

poddawania się superwizji w pracy terapeutycznej

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13

egzamin pisemny,
projekt, esej

K6

w razie konieczności zwrócenia się po pomoc
do innego psychologa lub specjalisty po radę i pomoc

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K13

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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warsztaty

30

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie pomocy psychologicznej i modele pomagania.

W1, W2, W6, U1

2.

Podstawowe formy pomocy psychologicznej: psychoterapia, poradnictwo,
interwencja kryzysowa, promocja zdrowia, proﬁlaktyka, rehabilitacja
psychologiczna, wspomaganie rozwoju.

W1, W2, W4, U1, U4

3.

Relacja pomagania i jej uwarunkowania.

W3, W4, W6, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4, K5, K6

4.

Etyczne i prawne aspekty pomocy psychologicznej.

W5, W6, U2, U3, U4, U5,
K2, K5, K6

5.

Kierunki i podejścia w psychologii klinicznej

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, inscenizacja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

projekt, esej

Praca pisemna, projekt w grupach

wykład

egzamin pisemny

Egzamin (zaliczenie od 50% +1)

Sylabusy
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Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3200.61b87fc07b1a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z psychoterapią
i psychologią sądową. Przedstawione zostaną dylematy związane z deﬁniowaniem psychoterapii i omówione
czynniki leczące. Krótko zostaną zaprezentowane podstawowe szkoły terapeutyczne, a także specyﬁka procesów
terapii indywidualnej, terapii grupowej, rodzin i par. Dodatkowo, problematyka zajęć będzie dotyczyła
podstawowych zagadnień psychologii sądowej: podstaw psychologii śledczej i penitencjarnej, psychologii zeznań
świadków czy psychopatologii sądowej. Omówione zostaną, na podstawowym poziomie, obszary zainteresowań
psychologii sądowej i zadania biegłego psychologa sądowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

164 / 422

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzą dotyczącą czynników
leczących i diagnozy w psychoterapii. Zna różnicę
między podstawowymi podejściami terapeutycznymi;
Student zna i rozumie podstawy pracy
psychoterapeuty, diagnosty i psychologa sądowego;
Student posiada wiedzę z dziedziny psychologii różnic
indywidualnych; zna główne obszary zachowania
człowieka, będące przedmiotem tego działu
Psychologii (osobowość, inteligencja, style poznawcze,
uzdolnienia); rozumie genezę i przejawy różnic
międzyosobowych; rozumie znaczenie psychologii
różnic indywidualnych dla całej dziedziny psychologii.

PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

egzamin pisemny

PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zaplanować proces terapeutyczny
dobierając odpowiednie techniki pracy terapeutycznej;
Student potraﬁ dokonać wstępnej diagnozy pacjenta
pod katem psychoterapii; Student potraﬁ omówić
proces terapeutyczny z perspektywy różnych podejść
terapeutycznych; Student potraﬁ zidentyﬁkować
problemy związane ze specyﬁką pracy psychologa
sądowego, klinicznego czy psychoterapeuty. Umie
różnicować poszczególne szkoły psychoterapeutyczne
oraz określić narzędzia pracy i obszary aktywności
psychologa-diagnosty i psychologa sądowego; Student
czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii różnic indywidualnych; sprawnie posługuje
się terminologią z tego zakresu; potraﬁ zinterpretować
zachowania osób i zjawiska społeczne, odwołując się
do pojęć i teorii różnic indywidualnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do dokonania krytycznej oceny
proponowanych technik terapeutycznych; Student
rozumie potrzebę ciągłego poszerzania
i aktualizowania wiedzy z zakresu psychoterapii;
Student jest gotów do dalszego poszerzania wiedzy
na temat praktyki klinicznej, sądowej i terapeutycznej
w aktywności psychologa; Student orientuje się
w aktualnym stanie prawnym w zakresie zdrowia
psychicznego i potraﬁ zachować zasady etyczne
w pracy psychoterapeutycznej; Student uwzględnia
i docenia indywidualne zróżnicowanie ludzkich
zachowań; cechuje się poszanowaniem
indywidualności i odmienności, stara się być wolny
od stereotypów i uprzedzeń; docenia konieczność
zarówno kompensowania deﬁcytów, jak i rozwoju
wybitnych uzdolnień.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami
psychoterapii i psychologii sądowej. Przedstawione zostaną dylematy związane z
deﬁniowaniem psychoterapii i omówione czynniki leczące. Krótko zostaną
zaprezentowane podstawowe szkoły terapeutyczne, a także specyﬁka procesów
terapii indywidualnej i grupowej oraz różnych form terapii. Dodatkowo,
problematyka zajęć będzie dotyczyła podstawowych zagadnień psychologii
sądowej: podstaw psychologii śledczej i penitencjarnej, psychologii zeznań
świadków czy psychopatologii sądowej. Omówione zostaną, na podstawowym
poziomie, obszary zainteresowań psychologii sądowej i zadania biegłego
psychologa sądowego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (próg zaliczenia: 50% + 1)
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Wprowadzenie do psychologii zmiany zachowań
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3200.61b8807209514.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do tematyki badania dynamiki procesó w w naukach społecznych.

C2

Omó wienie przykładowych koncepcji i badań uwzględniających perspektywę czasową i specyﬁcznych dla obszaru
psychologii zdrowia i jakości życia, psychologii organizacji oraz psychologii społeczno- kulturowej.

C3

Zapoznanie uczestników i uczestnieczek kursu z najważniejszymi zagadnieniami stanowiącymi problematykę
modułu. Przedstawione będą ró wnież wiedza, umiejętności oraz kompetencje, któ re można nabyć w trakcie jego
realizacji oraz sylwetka absolwenta modułu, ze wskazaniem na potencjalne miejsca przyszłego zatrudnienia
i stanowiska pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/ka zna i rozumie pojęcia: proces, dynamika,
stabilność w czasie, zmiana.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W10

egzamin

W2

Student/ka zna i rozumie podstawowe zagadnienia
obejmujące problematykę modułu “Psychologia
zmiany zachowań: Jednostka-grupa-organizacja”

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W10

egzamin

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ zinterpretować wyniki badań
uwzględniające perspektywę czasową.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotów/owa do uwzględniania
parametró w czasowych w analizie zagadnień dot.
psychologii zmiany zachowań.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K10

zaliczenie

K2

Student/ka jest gotów/owa do uwzględniania
parametró w czasowych w praktycznych obszarach
zastosowania wiedzy na temat psychologii zmiany
zachowań (np. w projektowaniu, przeprowadzeniu
i ocenie skuteczności interwencji).

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K10

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie pracy semestralnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Podejście dynamiczne w psychologii

W1, W2, U1, K1, K2

Sylabusy
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2.

Perspektywa czasowa - rozumienie pojęć proces, stabilność w czasie, dynamika,
zmiana

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Systemowe ujęcie procesó w psychicznych i społecznych

W1, W2, U1, K1, K2

4.

Przedstawienie teorii opisujących i wyjaśniających zmiany zachowania w
kontekstach psychologii zdrowia, organizacji i pracy oraz w kontekście społecznokulturowym

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wiedzy, referat, praca zaliczeniowa
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Diagnoza psychologiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3400.5cc6f6ce9d674.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentek i studentów z zasadami planowania i przeprowadzania diagnozy psychologicznej, a także
wnioskowania diagnostycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna przebieg procesu diagnostycznego

PSYF_K3_W13

egzamin pisemny
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W2

wie, jak należy zaplanować każdy z etapów diagnozy
psychologicznej (prediagnostyczny, badania,
wyjaśniania i interwencji)

PSYF_K3_W13

egzamin pisemny

W3

zna podstawowe zasady komunikowania się w trakcie
procesu diagnostycznego

PSYF_K3_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ na podstawie kontekstu zgłoszenia ustalać cele
i przedmiot diagnozy

PSYF_K3_U13

egzamin pisemny

U2

potraﬁ wyprowadzić pytania i hipotezy diagnostyczne

PSYF_K3_U13

egzamin pisemny

U3

potraﬁ dobrać adekwatne metody diagnostyczne

PSYF_K3_U13

egzamin pisemny

U4

potraﬁ ustalić adekwatny przebieg procesu
diagnostycznego

PSYF_K3_U13

egzamin pisemny

U5

przestrzega ważnych zasad wnioskowania
diagnostycznego

PSYF_K3_U13

egzamin pisemny

U6

potraﬁ przestrzegać zasad komunikowania się
diagnostycznego

PSYF_K3_U13

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do przeprowadzenia diagnozy
psychologicznej z zachowaniem odpowiednich
etycznych standardów

PSYF_K3_K13

egzamin pisemny

K2

jest gotów do uznania procesu diagnozy
psychologicznej za szczególną postać interakcji
międzyludzkiej

PSYF_K3_K13

egzamin pisemny

K3

jest gotów do dostarczenia rzetelnej informacji osobie
badanej, szanując poufność wyników diagnozy oraz
unikając nieuprawnionych uogólnień

PSYF_K3_K13

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka diagnozy psychologicznej

W1, W2, K2

2.

Cele diagnozy psychologicznej

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Przedmiot diagnozy psychologicznej

W2, W3, U3, U4, K2

4.

Przebieg procesu diagnostycznego – etap prediagnostyczny

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

5.

Zgoda na udział w badaniu diagnostycznym

W3, U4, U6, K2

6.

Pytania i hipotezy diagnostyczne

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

7.

Zasady wyboru technik diagnostycznych

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

8.

Planowanie procedur diagnostycznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K3

9.

Weryﬁkacja hipotez diagnostycznych

W1, W2, U2, U3, U4, U5,
K1, K3

10.

Wyprowadzanie wniosków diagnostycznych i formułowanie zaleceń

W2, W3, U4, U5, U6, K1,
K2, K3

11.

Konceptualizacja przypadku

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

12.

Zasady pisania opinii psychologicznych

W3, U5, U6, K3

13.

Komunikowanie wniosków diagnostycznych

W3, U5, U6, K2, K3

14.

Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej

W2, W3, U1, U2, U5, U6,
K1, K2, K3

15.

Konteksty przeprowadzania diagnozy psychologicznej

W1, U1, U2, U3, U4, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Metodologia nauk
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.3400.5cb5899a4f469.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pogłębienie reﬂeksji nad naturą wiedzy naukowej i celami nauki.

C2

Zobrazowanie specyﬁki psychologii jako nauki empirycznej.

C3

Przedstawienie perspektywy metanaukowej, jako nauki nad nauką.

C4

Rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia i prowadzenia dyskusji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie różne stanowiska na temat
tego, czym jest wiedza, jaki jest jej status, czym jest
nauka, jakie są jej cele i w jaki sposób cele te są
realizowane.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W02,
PSYF_K3_W03,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W19

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U03,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U19

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K02,
PSYF_K3_K03,
PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K19

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ brać udział w dyskusji na temat nauki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do spojrzenia na kwestie związane
z nauką z metaperspektywy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

15

uczestnictwo w egzaminie

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.

Natura wiedzy naukowej i cele nauki.

W1, U1, K1

2.

Specyﬁka psychologii jako nauki empirycznej.

W1, U1, K1

3.

Nauka nad nauką.

W1, U1, K1

4.

Wnioskowanie statystyczne - analiza krytyczna.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Nowe nurty metodologiczne - psychologia obliczeniowa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność na zajęciach.

wykład

Przygotowanie krótkiego eseju zaliczeniowego; wykonanie recenzji
egzamin pisemny / ustny esejów dwóch innych osób; publiczna „obrona” eseju zarówno w roli
egzaminowanego, jak i egzaminującego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu „Psychologia jako nauka".

Sylabusy
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Projekt badawczy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.5ca75697d36c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30, zajęcia praktyczne: 20

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30, zajęcia praktyczne: 20

Sylabusy
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Okres
Semestr 10

Liczba
punktów ECTS
15.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30, zajęcia praktyczne: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaplanowanie i przeprowadzenie projektu badawczego

C2

Przygotowanie pracy magisterskiej relacjonującej wyniki projektu badawczego

C3

Rozszerzenie wiedzy z zakresu tematu projektu badawczego

C4

Rozszerzenie wiedzy i umiejętności metodologicznych z zakresu tematu projektu badawczego

C5

Rozszerzenie wiedzy z zakresu etyki badań psychologicznych

C6

Rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania pisemnych prac badawczych z psychologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze wyniki badań i koncepcje teoretyczne
z zakresu tematu projektu badawczego

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W18

zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie

W2

PSYF_K3_W01,
metodologię stosowaną w badaniach z zakresu tematu PSYF_K3_W02,
projektu badawczego
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W12

zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie

W3

zasady etyczne prowadzenia badań naukowych
z zakresu psychologii

PSYF_K3_W15

zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie

W4

standardy przygotowywania pisemnych prac
badawczych z psychologii

PSYF_K3_W17

zaliczenie pisemne,
projekt, zaliczenie

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U18

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

krytycznie analizować literaturę naukową z zakresu
psychologii
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U2

planować i przeprowadzać badania naukowe z zakresu
psychologii

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U12

projekt, zaliczenie

U3

analizować i interpretować wyniki przeprowadzonych
badań

PSYF_K3_U04

projekt, zaliczenie

U4

przygotowywać pisemne prace badawcze
z psychologii

PSYF_K3_U17

projekt, zaliczenie

brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozszerzania wiedzy psychologicznej

PSYF_K3_K05,
PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K18

K2

doskonalenia umiejętności metodologicznych

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K12

brak zaliczenia

K3

przestrzegania zasad etycznych prowadzenia badań
psychologicznych

PSYF_K3_K15

brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 7

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie referatu

10

konsultacje

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

analiza problemu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 8

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zajęcia praktyczne

20

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do zajęć

20

konsultacje

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie referatu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zajęcia praktyczne

20

przygotowanie do zajęć

10

przeprowadzenie badań empirycznych

60

konsultacje

10

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zajęcia praktyczne

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie pracy dyplomowej

80

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze badania i teorie z zakresu wybranego tematu badawczego

W1, U1, K1

2.

Metodologia badań prowadzonych w obszarze wybranego tematu

W2, U2, U3, K2

3.

Zasady etyczne prowadzenia badań naukowych z zakresu psychologii

W3, K3

4.

Standardy przygotowywania pisemnych prac badawczych z psychologii

W4, U4

Informacje rozszerzone
Semestr 7
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach i konsultacjach

Semestr 8
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

projekt

złożenie szczegółowego konspektu projektu badawczego

zajęcia praktyczne

zaliczenie

obecność i aktywność na zajęciach i konsultacjach

Semestr 9
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

brak zaliczenia

obecność i aktywność

zajęcia praktyczne

brak zaliczenia

obecność i aktywność na zajęciach i konsultacjach

Semestr 10
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

zaliczenie pisemne

złożenie pracy magisterskiej

zajęcia praktyczne

zaliczenie

obecność i aktywność na zajęciach i konsultacjach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony trzeci rok studiów oraz spełnienie dodatkowych wymagań, określonych przez opiekuna naukowego.

Sylabusy

181 / 422

Metody wprowadzania i stymulowania zmiany zachowań
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa,
organizacja

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPZZS.3400.61f2416417121.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45, warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Praktyczne przygotowanie do samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia interwencji z wykorzystaniem
różnych metod wprowadzania i stymulowania zmiany zachowań, np. coaching, mentoring, behawioralne techniki
zmiany zachowania, warsztaty, treningi, szkolenia, konsultacje społeczne, kampanie społeczne, interwencje
medialne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

• specyﬁkę poszczególnych metod wprowadzania
i stymulowania zmiany zachowań • ograniczenia
poszczególnych metod wprowadzania i stymulowania
zmiany zachowań

PSYF_K3_W12,
PSYF_K3_W13

egzamin

PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U13

projekt

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

• dobrać metodę adekwatnie do rodzaju problemu •
zaprojektować interwencję skierowaną do określonego
odbiorcy/grupy odbiorców

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

• wykorzystywania koncepcji i wyników badań
naukowych w tworzeniu interwencji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

warsztaty

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie referatu

20

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

20

konsultacje

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Specyﬁka i metody uczenia dorosłych oraz rodzaje interwencji
Coaching vs mentoring
Behawioralne techniki zmiany zachowania
Projektowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów
Projektowanie i prowadzenie kampanii społecznych
Ocena efektywności interwencji

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

projekt, egzamin

test wiedzy, praca pisemna, projekt zespołowy

warsztaty

projekt

projekt zespołowy

Sylabusy
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Staż - praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.33C00.620a58652ﬀcc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia
Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 50

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 30, warsztaty: 45

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 45, warsztaty: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 10

Liczba
punktów ECTS
5.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy zawodowej psychologa. Możliwe jest
zapoznanie się z praktyką psychologiczną w różnych sferach pracy psychologa. Będzie można zobaczyć pracę
„od kuchni” w obszarze psychologii zdrowia i wspomagania rozwoju, klinicznej, terapeutycznej, sądowej,
wychowawczej, edukacyjnej, organizacji i zarządzania, reklamy, a także diagnozy psychologicznej i badań
naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

zaliczenie, brak
zaliczenia

PSYF_K3_U04,
podejmować czynności zawodowe związane z praktyką PSYF_K3_U13,
psychologiczną.
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

specyﬁkę praktycznych aspektów pracy psychologa
w różnych obszarach aktywności zawodowej.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia aktywności zawodowej w charakterze
psychologa.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 7

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

50

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 8

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

30

warsztaty

45

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

45

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 10

Forma aktywności studenta
praktyki

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
75
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przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyczne aspekty pracy psychologa: klinicysty, sądowego, psychoterapeuty.

W1, U1, K1

2.

Praktyczne aspekty pracy psychologa z różnych obszarów aktywności zawodowej.

W1, U1, K1

3.

Praktyczny wymiar diagnozy psychologicznej.

W1, U1, K1

4.

Etyka zawodu psychologa - kwestie praktyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 7
Metody nauczania:
obserwacja, udział w badaniach, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
brak, rozliczenie roczne

Semestr 8
Metody nauczania:
obserwacja, udział w badaniach, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia Stażu jest zaliczenie warsztatów z Diagnozy
psychologicznej i Etyki zaawansowanej oraz 100 godzin praktyk
modułowych i 100 godzin praktyk w innych placówkach. Warunki
zaliczenia praktyk określa placówka przyjmująca, a podstawą ich
zaliczenia w ramach stażu jest przedstawienie przez studenta/tkę
stosownych dokumentów.

warsztaty

zaliczenie

obecność, aktywność, wykonywanie zadań od prowadzącego

Semestr 9

Sylabusy
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Metody nauczania:
obserwacja, udział w badaniach, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki

brak zaliczenia

brak, rozliczenie roczne

warsztaty

brak zaliczenia

obecność, aktywność, wykonywanie zadań od prowadzącego, rozliczenie
roczne

Semestr 10
Metody nauczania:
obserwacja, udział w badaniach, metody e-learningowe, dyskusja
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia Stażu jest zaliczenie warsztatów z Diagnozy
psychologicznej i Etyki zaawansowanej oraz 100 godzin praktyk
modułowych i 100 godzin praktyk w innych placówkach. Warunki
zaliczenia praktyk określa placówka przyjmująca, a podstawą ich
zaliczenia w ramach stażu jest przedstawienie przez studenta/tkę
stosownych dokumentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Staż obligatoryjny w ramach modułu Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej.

Sylabusy
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Motywowanie do zmiany zachowań: jednostka - grupa - organizacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa,
organizacja

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPZZS.3400.61f24223d75ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z aktualnem stanem wiedzy psychologicznej na temat
zmiany zachowań na poziomie indywidualnym, grupowym i ogólnospołecznym. W trakcie kursu uczestnicy/czki
zapoznają się z teoriami i badaniami dotyczącymi tego, w jaki sposób ludzie stawiają sobie cele w zakresie
zmiany zachowania oraz jakie czynniki (indywidualne, grupowe i ogólnospołeczne) determinują skuteczne
realizowanie tych celów. Celem kursu jest również uświadomienie studentom/kom problemów związanych
z budowaniem interwencji ukierunkowanych na zmianę zachowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/ka zna i rozumie teorie psychologiczne
i wyniki badań w zakresie zmiany zachowania (m.in.
w obszarze psychologii motywacji, różnic
indywidualnych, psychologii społecznej)

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W17

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U10

projekt, prezentacja

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ ocenić i zaprojektować - w oparciu
o wiedzę naukową - interwencję skoncentrowaną
na zmianie zachowania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest przygotowany/a do wprowadzania
interwencji ukierunkowanych na zmianę zachowani
i do interakcji z osobami zainteresowanymi taką
zmianą.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Zmiana indywidualna
1. Charakterystyka zachowania celowego
2. Przebieg zachowania celowego w czasie
3. Czynniki determinujące skuteczność zmiany zachowania (osobowe, sytuacyjne,
relacyjne, grupowe)
4. Zmiana zachowania w wybranych kontekstach społecznych (zachowania
zdrowotne, zawodowe i edukacyjne, prospołeczne)
1.

W1, U1, K1
II. Zmiana społeczna
1. Współzależność społeczna jako aspekt zachowań celowych
2. Zmiana organizacyjna
3. Typy interwencji ukierunkowanych na zmianę społeczną
4. Czynniki determinujące skuteczność zmiany społecznej
III. Projektowanie interwencji ukierunkowanych na zmianę zachowania

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów,
seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

prezentacja

przygotowanie prezentacji na zajęcia

wykład

egzamin pisemny, projekt

zdanie egzaminu testowego (50% + 1), wykonanie projektu i
zaliczenie pracy pisemnej

Sylabusy
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Psychodydaktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia edukacji

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPES.3400.61f161a455cbb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 40, warsztaty: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z ideą psychodydaktyki oraz wypracowanie możliwych obszarów implementacji idei
psychodydaktyki w praktyce

C2

Zapoznanie studentów z obowiązującym stanem wiedzy dotyczącym podejścia psychodydaktycznego
i poszerzenie ich wiedzy w tym zakresie

C3

Zapoznanie z najważniejszymi trendami w psychodydaktyce

C4

Poznanie metod psychodydaktycznych

C5

Trening umiejętności związanych z implementacją idei psychodydaktyki w praktyce

C6

Trening umiejętności samoregulacyjnych i zdolności związanych z kierowaniem własnym rozwojem

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu
psychodydaktyki

PSYF_K3_W18

zaliczenie na ocenę

W2

Rozumie znaczenie wpływu dydaktyki na rozwój
osobowy ucznia

PSYF_K3_W18

projekt

W3

Zna podstawowe teorie psychodydaktyczne i rozumie
w jaki sposób ewoluowało rozumienie psychodydaktyki PSYF_K3_W18
w edukacji

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wpływać na swój własny rozwój oraz zna swoje
potrzeby rozwojowe

PSYF_K3_U18

projekt

U2

Potraﬁ zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania
problemów, jakie stawia przed nim proces rozwoju

PSYF_K3_U18

zaliczenie na ocenę

U3

Potraﬁ rozpoznać szanse i zagrożenia swojego rozwoju

PSYF_K3_U18

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gorów do świadomego realizowania zasad
psychodydaktycznych

PSYF_K3_K18

zaliczenie na ocenę

K2

Jest gotów do stawiania pytań związanych
z problematyką psychodydaktyki

PSYF_K3_K18

egzamin pisemny

K3

Jest gotów do dalszego samokształcenia
i do poszukiwania rozwiązań zgodnych z ideą
psychodydaktyki

PSYF_K3_K18

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

40

warsztaty

30

wykład

30

Przygotowywanie projektów

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Psychodydaktyka jako idea wspierania rozwoju osobowego ucznia w procesie
dydaktycznym

1.

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

2.

Psychodydaktyka jako idea samorozwoju/planowanie własnego rozwoju (m.in.
Pietrasiński, Obuchowski, Dewey, Szewczuk)

W2, U1, K3

3.

Psychodydaktyczne zasady i metody nauczania

W3, U2, K2

4.

Psychodydaktyka twórczości (S. Szuman, H. Read)

W3, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność oraz realizacja zadań

warsztaty

projekt

Zrezliowanie projektu w grupie

wykład

egzamin pisemny

Test wiedzy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Alternatywne antropologie psychologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.5cc6f6cf73a8d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest ukazanie początków, historii oraz znaczenia tzw. „psychologii wieczystej” (the perennial
psychology, psychologia perennis) w szerokim kontekście kulturowym. Ten powiązany z mistycyzmem oraz
ścieżkami doskonalenia duchowego nurt myśli psychologicznej zyskał w XX wieku zsekularyzowaną wykładnię
w koncepcjach Roberto Assagiolego, Carla Gustava Junga i Aldousa Huxleya, a współcześnie realizuje się
w obrębie myśli transpersonalnej i integralnej (Stanislav Grof, Ken Wilber). W ramach kursu zostaną omówione
najważniejsze psychologiczne koncepcje z tego kręgu a także ich szerokie, historyczne i kulturowe zaplecze,
w tym m.in.: mistyczne i gnostyczne koncepcje duszy, renesans okultyzmu w XVIII i XIX wieku (teozoﬁa), New
Thought Movement, romantyczna psychologia nieświadomości, ruch psychodeliczny i kontrkultura (w tym
elementy religii rdzennych i orientalnych, które zyskały wtedy popularność) oraz New Age Movement. Nacisk
zostanie położony na specyﬁczne dla psychologii wieczystej rozwojowe ujęcie tożsamości, które znacznie różni
się od akademickich koncepcji głównego nurtu.
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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

Posiada poszerzoną wiedzę z dziedziny psychologii
osobowości. Rozpoznaje unikalny, integrujący
charakter problematyki osobowości w dziedzinie
psychologii. Jest świadomy/a złożoności relacji
psychologii osobowości do innych obszarów
psychologii. Zna główne koncepcje osobowości i jej
współczesne modele oraz badania w tym obszarze.
Rozumie kontrowersje dotyczące spójności
i stabilności zachowania człowieka.

PSYF_K3_W08

egzamin pisemny

W2

Student rozumie przyczyny i uwarunkowania
pojawienia się fenomenu nowej duchowości oraz
nowych ruchów religijnych. Zna najważniejsze
historyczne i współczesne koncepcje z obszaru mistyki
i psychologii wieczystej. Rozumie jaką rolę
w kontekście psychologii osobowości odgrywa
problematyka duchowości.

PSYF_K3_W08

egzamin pisemny

U1

Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii osobowości. Potraﬁ samodzielnie
i w zespole przeprowadzić badania empiryczne w tym
obszarze. Sprawnie posługuje się terminologią
z zakresu psychologii osobowości. Potraﬁ
zinterpretować zachowania osób i zjawiska społeczne,
odwołując się do różnych ujęć teoretycznych
osobowości.

PSYF_K3_U08

egzamin pisemny

U2

Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu
psychologii doświadczenia mistycznego oraz
alternatywnych ruchów kulturowych. Sprawnie
posługuje się terminologią z zakresu psychologii
duchowości. Potraﬁ zinterpretować zachowania osób
i zjawiska społeczne, z zakresu alternatywnych form
duchowości i psychoterapii.

PSYF_K3_U08

egzamin pisemny

K1

Jest wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie
problemy, zwłaszcza dyskryminację
i niesprawiedliwość społeczną. Cechuje się
poszanowaniem praw mniejszości. Unika stereotypów
i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur
alternatywnych. Uwzględnia czynniki społeczne
w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi. Jest
gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy
i umiejętności w najlepiej pojętym interesie
społecznym.

PSYF_K3_K10

egzamin pisemny

K2

Jest wrażliwy/a na występujące w społeczeństwie
różnice w zakresie duchowości i form jej wyrażania.
Szanuje różne formy ekspresji religijnej i unika
uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur
alternatywnych.

PSYF_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

konsultacje

10

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
142

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.

Jakie antropologie psychologiczne są alternatywne? Metodologiczne problemy
związane z rekonstrukcją złożonych fenomenów kulturowych.

W2, U2, K2

2.

Co to jest New Age? Paul Le Cour i Era Wodnika (L'ere du Verseau) – astrologiczne
źródło Nowej Ery. Renesans hermetyzmu w XVIII i XIX wieku oraz Helena
Bławatska i Towarzystwo Teozoﬁczne – zwiastunami alternatywnej duchowości.
New Though Movement i Monte Verità.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Le sacré sauvage (dzikie sacrum - Roger Bastide) i powstanie „religijności
empirycznej”: od kontrkultury do alternatywnej duchowości i nowej psychologii.
Prywatyzacja i deinstytucjonalizacja wierzeń religijnych.

W2, U1, U2, K2

4.

„Mistyka instant”, jako klucz do zrozumienia nowej duchowości: Georgij
Gurdżijew, Albert Hofmann, Aldous Huxley, Timothy Leary. Halucynogeny i
kognodysleptyki czy psychodeliki i enteogeny?

W2, U2, K2

5.

Kartograﬁa ludzkiej nieświadomości według Stanislava Grofa. Doświadczenia
okołoporodowe. Personalne i transpersonalne. Porządek Hyletropowy oraz
Holotropowy.

W2, U2, K2

6.

Źródła „psychologii wieczystej” I: Deﬁnicje mistyki i mistycyzmu: Rudolf Otto,
William James, Walter T. Stace, D.T. Suzuki. Koncepcja duszy w pismach
mistyków.

W2, U2, K2

7.

Źródła „psychologii wieczystej” II: gnostycyzm starożytny. Pneuma (nous),
psyche, soma (sarx) - trójczłonowa natura człowieka.

W2, U2, K2
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8.

Źródła „psychologii wieczystej” III: „Rozwojowa psychologia nieświadomości” - od
Gotthilfa Heinricha von Schuberta i Carla Gustava Carusa do Carla Gustava Junga
Junga i Roberto Assagiolego. „Nieświadome” jako świecka wersja tego co
„nadnaturalne”.

W2, U2, K2

9.

Pionierskie koncepcje transpersonalne I: Abraham Maslow – biologiczne
(organizmiczne) ujęcie transpersonalności.

W1, W2, U1, U2, K2

10.

Pionierskie koncepcje transpersonalne II: Carla Gustava Junga koncepcja
indywiduacji. Jaźń, jako tożsamość transpersonalna.

W1, W2, U1, U2, K2

11.

Pionierskie koncepcje transpersonalne III: Roberto Assagioli – „Wyższa jaźń”, jako
„transpersonalne ja”.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Co (to) jest transpersonalne? Metodologiczna problematyka związana z ruchem
transpersonalnym w psychologii. Postulaty psychologii transpersonalnej.
Psychotechnologie i dyscypliny świadomościowe (conscious disciplines). Krytyka
tradycyjnego ujęcia świadomości. Stany transpersonalne.

W2, U2, K2

13.

Transpersonalna koncepcja tożsamości. Transpersonalna psychologia „głębi”
(deep psychology) versus transpersonalna psychologia „wzrostu” (height
psychology). „Wyłonienie duchowe” (spiritual emergence) versus „zagrożenie
duchowe” (spiritual emergency).

W2, U2, K2

14.

Neopoganizm w wersji high-tech na przykładzie Thee Temple ov Psychick Youth.
Genesis P-Orridge i Austin Osman Spare.

W2, U2, K2

15.

Podsumowanie: czy jest miejsce na duchowość w psychologii?

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
prezentacja ﬁlmów oraz utworów muzycznych o tematyce powiązanej z kursem., konsultacje, wykład z prezentacją
multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie egzaminu z treści prezentowanych na wykładzie oraz z lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy z poziomu A. znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie tekstów oraz podstawowa wiedza o
teoriach osobowości.
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Bliskie związki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.5cc6f6cfc6d89.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii bliskich związków: omówienie najbardziej wpływowych
teorii wyjaśniających genezę, funkcjonowanie i dynamikę bliskich relacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

teorie z zakresu psychologii bliskich związków

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty
naukowe z dziedziny psychologii bliskich związków

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny

PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

interpretowania zachowań interpersonalnych
w kategoriach różnych koncepcji i modeli bliskich
związków; uznaje złożoność dynamiki bliskich relacji,
jest gotów do uwzględnia i docenia indywidualne
zróżnicowanie ludzkich zachowań; cechuje się
poszanowaniem indywidualności i odmienności,

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Przygotowywanie projektów

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Dlaczego bliskie związki są ważne? Specyﬁka i waga bliskich relacji
interpersonalnych

W1, U1, K1

2.

Metodologia badań bliskich związków

W1, U1

3.

Bliskie związki z perspektywy teorii ewolucyjnej

W1, U1

4.

Teoria stylów przywiązania

W1, U1

5.

Bliskie związki z perspektywy teorii współzależności

W1, U1

6.

Samoocena w bliskim związku

W1, U1

7.

Narcyzm w relacjach romantycznych

W1, U1

8.

Inteligencja emocjonalna w bliskich związkach

W1, U1

9.

Jasna strona bliskich związków - bliskość, czułość, zaangażowanie

W1, U1
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10.

Ciemne strony bliskich związków - przemoc psychiczna, gaslighting

W1, U1

11.

Motywowane poznanie w bliskim związku

W1, U1

12.

Bliskie związki w sieci

W1, U1

13.

Związek w otaczającym go świecie

W1, U1

14.

Bliskie związki na przestrzeni wieków - czy współczesne związki różnią się od tych
z przeszłości?

W1, U1

15.

Jak stworzyć dobry związek?

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
wymagana liczba obecności (>8), zdany egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
bierna znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Emotions and subjectivity from the neuroscience perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61dea62a6d646.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy o procesach emocjonalnych z perspektywy neuroscience

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mózgowe mechanizmy procesów emocjonalnych

PSYF_K3_W07

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
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student potraﬁ analizować literaturę naukową
z zakresu mózgowych mechanizmów psychologii
emocji

U1

PSYF_K3_U07

prezentacja, egzamin

PSYF_K3_K05

prezentacja, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do okreslania poznawania
wpływu czynników biologicznych na zachowania
emocjoanlne

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

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

1.

Teorie emocji

W1, U1, K1

2.

Stan czuwania

W1, U1, K1

3.

Emocje i procesy nieświaddome

W1, U1, K1

4.

Świadomość percepcyjna

W1, U1, K1

5.

Wpływ emocji na przebieg procesów kognitywnych

W1, U1, K1

6.

Emocje i zachowania społeczne

W1, U1, K1

7.

Zaburzenia afektywne i psychoterapia

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, metody e-learningowe, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium
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Formy zaliczenia
prezentacja, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach (dopuszczalne max 2 nieobecności), referowanie
wybranych tekstów, udział w dyskusji.
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Human neuropsychology
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.5cc6f6d186c56.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The objective of this course is to describe human neuropsychology, the study of the relationships between brain
functions and behaviour. Neuropsychology is strongly inﬂuenced by the brain theory, stating that the brain is the
source of behaviour. The course approaches how the brain controls behaviour and produces consciousness.
Neuropsychological investigations into the brain-behaviour relationship can identify impairments of behaviour
that result from brain trauma and brain disorders and diseases. Most important human functions such as
cognition, movements, perception, attention, emotion, language and learning and memory, come up, with their
disorders and eventual therapies, Also impairments in brain development such as expressed in ADHD and
autism, as well as psychiatric and neurological disorders will also be discussed.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada wiedzę na temat wybranych schorzeń
neurologicznych.

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

W2

Student posiada wiedzę na temat neuronalnych
mechanizmów bólu i analgezji.

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

W3

Student posiada wiedzę na temat
neuropsychologicznych aspektów pamięci, uczenia się, PSYF_K3_W05
uwagi, emocji i języka.

egzamin pisemny

W4

Student posiada wiedzę na temat zasad diagnozy
neuropsychologicznej.

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

W5

Student posiada wiedzę na temat biologicznego
podłoża zaburzeń psychotycznych, rozwojowych
i uzależnień.

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ określić wpływ czynników
o charakterze biologicznym przy wyjaśnianiu
zachowania ludzi.

PSYF_K3_U05

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ wskazać prawdopodobne uszkodzenia
mózgu towarzyszące wybranym deﬁcytom
psychicznym.

PSYF_K3_U05

egzamin pisemny

Student jest gotów, aby rozpoznać oraz
zinterpretować biologiczne źródła zmian w zachowaniu PSYF_K3_K05
człowieka.

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Cerebral Vascular Disorders

W1, U1, U2, K1

2.

Pain and Analgesia

W2, U1, U2, K1

3.

Neurodegenerative Motor Disorders

W1, U1, U2, K1
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4.

Neurodegenerative Cognitive Disorders

W1, U1, U2, K1

5.

Learning and Memory

W3, U1, U2, K1

6.

Attention, Emotion and Language

W3, U1, U2, K1

7.

Neuropsychological Assessment

W4, U1, U2, K1

8.

Schizophrenia and Mood Disorders

W5, U1, U2, K1

9.

Developmental Disorders: ADHD and Autism

W5, U1, U2, K1

10.

Psychoactive drugs and Addiction

W5, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Written exam with open questions. At least 60% correct answers are
required to pass the exam.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs anglojęzyczny - wymaga znajomości języka angielskiego. Wykładowca: prof. A.M.L. Coenen (Radboud University).
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Life in two languages. Selected issues on cognitive aspects of bilingualism
and second language learning
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61dea7ca86958.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z wynikami badan dotyczących poznawczych podstaw
i konsekwencji dwujęzyczności

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstwową tematykę z zakresu
poznawczych podstaw dwujęzyczności

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W16

egzamin pisemny

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U16

egzamin pisemny

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K16

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ zidentyﬁkować wyzwania związane
ze zjawiskiem dwujęzyczności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do dyskusji w j.angielskim
na tematy związane z problematyką kursu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowanie do sprawdzianów

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.

Deﬁning bilingualism; Is thought inﬂuenced by the language we live in?; Is two
better than one? Cognitive consequences of bilingualism; How important is to
start early?; How do infants get it?; How are the two languages organized in one
mind?; How do bilinguals ever get it right in production?; Bilinguals as mental
jugglers; How does second language change your brain?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów,
metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwia + egzamin testowy; Próg zaliczenia 51%

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs z psychologii poznawczej, dobra znajomość j.angielskiego umożliwiająca czytanie literatury fachowej w tym
języku

Sylabusy
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Mózgowe podłoże interakcji społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61dc42fb14aab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesna wiedzą o mózgowym podłożu procesów
i mechanizmów związanych z interakcjami społecznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student posiada wiedzę o mózgowym podłożu
rozpoznawania tożsamości twarzy

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

egzamin pisemny
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W2

student posiada wiedzę o mózgowym podłożu
identyﬁkacji ekspresji emocjonalnej

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

egzamin pisemny

W3

student posiada wiedzę o charakterystyce deﬁcytów
w zakresie percepcji twarzy

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

W4

student posiada wiedzę o mózgowym podłożu
rozpoznawania intencji ludzi w interakcji społecznej

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

W5

student posiada wiedzę o mózgowym podłożu
procesów i mechanizmów leżących u podłoża “teorii
umysłu”

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06

egzamin pisemny

PSYF_K3_K05,
PSYF_K3_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować treści z dziedziny psychologii
i neuronauki, w szczególności dotyczące problematyki
funkcjonowania społecznego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyjaśniania zachowania ludzi poprzez wykorzystanie
wiedzy o przebiegu procesów mózgowych związanych
z przebiegiem interakcji społecznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

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.

Charakterystyka procesów percepcyjnych związanych z przetwarzaniem twarzy

W1, W2, U1, K1

2.

Mózgowe podłoże rozpoznawania tożsamości twarzy

W1, U1, K1

3.

Przebieg procesu identyﬁkacji ekspresji mimicznej

W2, U1, K1

4.

Rozpoznawanie ruchu innych osobników. Neurony lustrzane.

W2, W4, U1, K1

5.

Charakterystyka zaburzeń percepcji twarzy

W1, W3, U1, K1

Sylabusy
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6.

Rozwój mechanizmu percepcji twarzy we wczesnych fazach życia

W1, W4, W5, U1, K1

7.

Od rozpoznawania kierunku spojrzenia do “teorii umysłu”

W2, W4, W5, U1, K1

8.

Filogeneza “teorii umysłu”

W4, W5, U1, K1

9.

Wpływ cech indywidualnych na przebieg procesu percepcji twarzy

W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie ponad 50% pkt w teście
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Neuropsychology of sleep
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.5cc6f6d3b95b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The objective of this course is to learn more about the nature of sleep, one of the most common life functions,
but also one of the most mysterious and fascinating function. In this course the features of sleep will be placed in
the context of the other states of consciousness, such as waking and dreaming. The latter state, as appearing
during sleep, will get full attention, since it shows similarities both with waking and sleeping. Sleep disturbances
due to various causes are amongst the most frequently occurring brain disorders. It is estimated that sleep
problems aﬀect more than one quarter of mankind. Sleep therapies for chronic insomnia, both pharmacological
as behavioural, will be treated. Finally, sleep as a subconscious state will be compared to other low-conscious
states such as anaesthesia an coma.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada wiedzę na temat ﬁzjologii snu
i marzeń sennych.

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

W2

Student posiada wiedzę na temat cykli biologicznych.

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

W3

Student posiada wiedzę na temat rodzajów zaburzeń
snu

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

W4

Student posiada wiedzę na temat terapii zaburzeń
snu.

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

W5

Student posiada wiedzę na temat zmienionych stanów
świadomości.

PSYF_K3_W05

egzamin pisemny

PSYF_K3_U05

egzamin pisemny

Student jest gotów, aby rozpoznać oraz
zinterpretować biologiczne źródła zmian w zachowaniu PSYF_K3_K05
człowieka.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ określić wpływ czynników
o charakterze biologicznym przy wyjaśnianiu zmian
w stanach świadomości.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do egzaminu

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

History of Sleep Research

W1, U1, K1

2.

EEG and Polysomnography

W1, U1, K1

3.

Sleeping and Waking

W1, U1, K1

4.

REM Sleep and Dreaming

W2, U1, K1

5.

Why do we Sleep?

W1, U1, K1

6.

Circadian Rhythms

W3, U1, K1

7.

Insomnia and Hypnotics

W4, U1, K1

Sylabusy

215 / 422

8.

Disorders of Sleep

W4, U1, K1

9.

Non-Drug Therapies for Sleep

W1, W3, U1, K1

10.

States of Consciousness

W5, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Written exam with open questions. At least 60% correct answers are
required to pass the exam.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs anglojęzyczny - wymaga znajomości języka angielskiego. Wykładowca: prof. A.M.L. Coenen (Radboud University).

Sylabusy
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Nieświadomość w psychologii: przełomowe odkrycie czy kłopotliwy
artefakt?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61dea3f0de1b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z genezą, historią oraz znaczeniem idei nieświadomości w światowej
i polskiej myśli psychologicznej. Główny nacisk zostanie położony na teoretyczne oraz praktyczne implikacje tej
idei. Chodzić będzie o wykazanie, że hipoteza głosząca istnienie utajonych procesów umysłowych wymusza nowe
spojrzenie na psychikę oraz codzienne funkcjonowanie człowieka.

C2

Kurs ma zarówno charakter historyczny, jak i systematyczny. Omawiane będą zarówno dawne, jak i współczesne
ujęcia nieświadomych procesów psychicznych, dokonywane z różnych perspektyw poznawczych (ﬁlozoﬁczne,
ﬁzjologiczne, psychologiczne, psychopatologiczne oraz antropologiczne). Na pierwszy plan wysunięte będą
różnice pomiędzy odmiennymi sposobami rozumienia nieświadomości: np. pomiędzy ujęciami metaﬁzycznymi,
głębinowymi, witalnymi, dynamicznymi, poznawczymi, adaptacyjnymi, fenomenologicznymi i behawioralnymi.
Przedstawiona zostanie charakterystyka podstawowych sporów, jakie miały miejsce od narodzin problematyki
nieświadomości do czasów współczesnych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna historię psychologii jako nauki, jak również
historię myśli psychologicznej. Rozumie procesy
zachodzące w toku rozwoju psychologii jako
dyscypliny naukowej, powstawanie i zanikanie
paradygmatów w psychologii. Posiada podstawową
wiedzę z zakresu teorii nauki

PSYF_K3_W02

egzamin pisemny

W2

Zna historię idei nieświadomości i rozumie znaczenie
tej idei. Posiada zaawansowaną wiedzę
o teoretycznych i praktycznych implikacjach przyjęcia
hipotezy nieświadomości.

PSYF_K3_W02

egzamin pisemny

U1

Potraﬁ przedstawić historię naukowej psychologii.
Prawidłowo rozpoznaje paradygmaty psychologiczne.
Potraﬁ przedstawić genezę pojęć i twierdzeń
psychologicznych. Umie wymienić i przedstawić
poglądy wielkich teoretyków z początków naukowej
psychologii.

PSYF_K3_U02

egzamin pisemny

U2

Potraﬁ przedstawić historię idei nieświadomości od jej
starożytnych początków do współczesności. Umie
przedstawić najważniejsze światowe oraz polskie
koncepcje nieświadomości oraz poglądy jej
odkrywców.

PSYF_K3_U02

egzamin pisemny

K1

Uznaje ciągłość myśli psychologicznej od czasów
starożytnych. Współczesne teorie i badania umieszcza
w szerszej perspektywie historycznej. Docenia wartość
wiedzy psychologicznej, uzyskanej w początkach
kształtowania się naukowej psychologii. Rozumie
konieczność rozwoju wiedzy i uczenia się przez całe
życie.

PSYF_K3_K02

egzamin pisemny

K2

Uznaje ciągłość reﬂeksji nad nieświadomością
od czasów starożytnych. Współczesne teorie
nieświadomości umieszcza w szerszej perspektywie
historycznej.

PSYF_K3_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

20

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

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.

Miejsce i rola idei nieświadomości w psychologii. Odkrycie nieświadomości jako
kamień milowy na drodze prowadzącej do powstania psychologii naukowej.
Nieświadomość na banicji. Jej powrót do głównego nurtu psychologii pod koniec
XX wieku (The Psychological Unconscious: Found, Lost, and Regained).

W2, U2, K2

2.

Trzy znaczenia idei nieświadomości („utajone procesy umysłowe”, „nowa
koncepcja umysłu”, „ukryty scenariusz”). Kto odkrył nieświadomość, jeśli nie
Sigmund Freud? Czy odkrycie nieświadomości jest przełomem Kopernikańskim w
reﬂeksji człowieka nad samym sobą?

W2

3.

Od Upaniszad i Irokezów do Jakuba Boehme. Pierwsze odkrycie nieświadomości:
Prekursorzy i pionierzy na świecie oraz w kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej.
Plotyn, Aureliusz Augustyn, Meister Eckhart, Paracelsus.

W2, K2

4.

Odkrycie nieświadomości drugie. Antykartezjański charakter ideni
nieświadomości. Gottfried Wilhelm Leibniz, Maine de Biran, Johann Freidrich
Herbart, Artur Schopenhauer, Eduard von Hartmann. Co to jest proces umysłowy?

W2, U2, K2

5.

Nieświadomość w obrębie psychopatologii i psychiatrii: Franz Anton Mesmer,
Markiz de Puysegur i ruch magnetyzerski. Rok 1784 i pierwsze „empiryczne
badanie nieświadomości”. Wkład lekarzy i klinicystów (Wilhelm Griesinger,
Moreau de Tours, Pierre Janet) w rozumienie nieświadomości.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Hipnoza, jako via regia – „królewska droga” do nieświadomości. Automatyzmy i
dysocjacje. Osobowości naprzemienne i histeria. Dr Jekyll & Mr Hyde. Théodore
Flournoy podróżuje „Z Indii na Marsa”. Narodziny psychoanalizy klasycznej
(Sigmund Freud).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Ukryta głębia duszy – mistyczne i romantyczne koncepcje nieświadomości.
Meister Eckhart, William Blake, Gotthilf Heinrich von Schubert. Archetypy i
symbole jako przejawy nieświadomości.Carl Gustav Carus (1789–1869)
zapomniany prekursor psychologii nieświadomości.

W2, U2, K2

8.

Najważniejsze psychologiczno-ﬁzjologiczne koncepcje nieświadomości. Samuel
Butler, Ewald Hering, Maria Bonaparte.

W2, U2, K2

9.

Odkrycie nieświadomości trzecie: Mit jako ekspresja nieświadomości. Od
Bachofena i Freuda do Junga, Fromma i Girarda. Nieświadomość prześladowacza i
stereotyp oﬁarniczy.

W2, U2, K2

10.

Współcczesne rozumienie nieświadomości. Co pozostało z dziedzictwa Freuda?
Kognitywne versus dynamiczne rozumienie nieświadomości. Ujęcia adaptacyjne,
fenomenologiczne i behawioralne. Automatyzmy, precepcja podprogowa,
poprzedzanie (priming), utajone poznanie i ukryta wiedza (implicit cognition, tacit
knowledge). Procesy nieświadome w psychoterapii. Aracjonalność
nieświadomości.

W2, U2, K2

11.

Polskie koncepcje nieświadomości przed Freudem. Prekursorzy i pierwsi odkrywcy.
W2, U2, K2
Zygmunt Linowski, Józef Epifani Minasowicz, Ludwik Perzyna. Polscy mesmeryści.

Sylabusy

219 / 422

12.

Pierwsze rodzime koncepcje kryptopsychiki: Feliks Jezierski („nieosobistość”), Jan
Nepomucen Kamiński, Ferdynad Karol Gotard Dworzaczek, Wiktor Feliks Szokalski
(interpretacja marzeń sennych).

13.

Badanie nieświadomości, jako część programu psychologii naukowej: Józef Kremer
W2, U2, K2
i Mikołaj Lipiński. Henryk Nusbaum i jego "promienie ultraﬁoletowe".

14.

Dojrzałe polskie koncepcje nieświadomości przed Freudem: Julian Ochorowicz i
Edward Abramowski.

W2, U2, K2

15.

Podsumowanie zajęć. Sposoby dotarcia do nieświadomości. Natura, struktura,
geneza i funkcje nieświadomości. Metafory oraz interpretacje nieświadomości.
Typologia koncepcji nieświadomości. Treści nieświadomości versus
porocesy/czynności nieświadome.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

W2, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie egzaminu z treści prezentowanych na wykładzie oraz z lektur.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy z poziomu A. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie tekstów oraz dobre rozeznanie na temat
klasycznych teorii osobowości. Wskazana byłaby także podstawowa wiedza z zakresu dziejów psychopatologii i psychiatrii.

Sylabusy
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Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.5cc6f6d470e98.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyﬁką funkcjonowania indywidualnego i w relacjach, osób
należących do grup mniejszościowych, wyodrębnionych na podstawie nienormatywnej ekspresji swojej
seksualności, płciowości i sposobu budowania bliskich relacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student będzie posiadał wiedzę na temat specyﬁki
funkcjonowania osób charakteryzujących się
różnorodnością w zakresie ekspresji swojej
seksualności i płci, a także z tworzącymi
nienormatywne związki.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin ustny

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

egzamin ustny

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student będzie potraﬁł przeprowadzić wywiad
psychologiczny z osobami o różnorodnej ekspresji
swojej seksualności i płciowości, a także z osobami
pozostającymi w nienormatywnych związkach oraz
zaplanować dla nich pomoc psychologiczną bądź też
psychoterapie jeśli będą one zgłaszały emocjonalne
problemy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student będzie gotów do budowania, bez uprzedzeń,
stygmatyzacji i patologizowania, relacji pomocowej
z osobami charakteryzujących się różnorodnością
w zakresie ekspresji swojej seksualności i płci, a także
z tworzącymi nienormatywne związki

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

W ramach kursu zostanie omówiona specyﬁka funkcjonowania osób LGBT+,
praktykujących BDSM, aseksualnych i żyjących w związkach poliamorycznych.
Przedyskutowana zostanie kwestia normy zdrowia psychicznego i zdrowia
seksualnego w odniesieniu do osób należących do powyższych grup
mniejszościowych. Zaprezentowane zostaną też problemy z jakimi osoby te
najczęściej zgłaszają się do profesjonalistów zajmujących się zdrowiem.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i przystąpienie do egzaminu ustnego
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Psychiatria kliniczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.5cc6f6e10e535.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z podstawami Psychiatrii

C2

Rozwój umiejętności myślenia klinicznego w odniesieniu do zaburzeń psychicznych

C3

Przybliżenie praktycznych aspektów psychiatrii

C4

Rozwój umiejętności integracji myślenia o leczeniu biologicznym i psychologicznym zaburzeń psychicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady diagnozowania i leczenia zaburzeń
psychicznych

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

W2

zasady stosowalności diagnozy psychiatrycznej

PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin ustny

egzamin ustny

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

prowadzić diagnozę i diagnozę różnicową zaburzeń
psychicznych

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

U2

prowadzić dyskusję kliniczną na tematy zaburzeń
psychicznych

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U14

egzamin ustny

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K10,
podjęcia współpracy z osobami innych zawodów
PSYF_K3_K11,
zajmującymi się osobami z zaburzeniami psychicznymi PSYF_K3_K12,
(lekarz, pielęgniarka)
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie do zajęć

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

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.

Podmiotowe i przedmiotowe objawy psychopatologiczne. Badanie: wywiad
kliniczny i ocena stanu psychicznego

W1, W2

2.

Psychopatologia Ogólna - objawy i zespoły zaburzeń psychicznych
Rozpoznawanie i klasyﬁkacja zaburzeń psychicznych

W1, W2

Sylabusy
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3.

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne
Zaburzenia urojeniowe

W1, U1, U2, K1

4.

Zaburzenia nastroju Samobójstwa

W1, U1, U2, K1

5.

Zaburzenia lękowe w postaci fobii
Zaburzenia lękowe uogólnione i napadowe
Zespoły natręctw
Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

W1, U1, U2, K1

6.

Zaburzenia dysocjacyjne
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
Zaburzenia psychosomatyczne

W1, U1, U2, K1

7.

Zaburzenia snu
Zaburzenia osobowości
Zaburzenia seksualne i zaburzenia identyﬁkacji płciowej
Zaburzenia odżywiania się

W1, U1, U2, K1

8.

Delirium, otępienie, zespoły amnestyczne,
Zaburzenia spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych

W1, U1, U2, K1

9.

Zaburzenia psychiczne, problemy psychologiczne i społeczne związane ze
starzeniem się (psychogeriatria)
Zaburzenia psychiczne spowodowane schorzeniami somatycznymi

W1, U1, U2, K1

10.

Stany nagłe w psychiatrii, prawne aspekty zaburzeń psychicznych

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wszystkich zajęciach, dopuszczalna 1 nieobecność, do
odrobienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone zajęcia z Psychologii Zaburzeń

Sylabusy
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Psychologia Ja, samoregulacji i samowiedzy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61dd49213f8d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z tematyką samoregulacji, samowiedzy, tendencyjnego przetwarzania
informacji, błędów poznawczych związanych z motywami Ja. Zaprezentowane zostaną ujęcia biologiczne
i ﬁlozoﬁczne Ja, wraz z podstawowymi pojęciami: obraz siebie, tożsamość, samowiedza, samoocena i relacjami
pomiędzy nimi. Duży nacisk będzie też kładziony na zagadnienie samooceny, jej właściwości, pomiaru
i atrybutów, jak również zaburzeń psychicznych wynikających z zaburzonej samooceny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

tematykę samoregulacji, samowiedzy i samooceny;
następstwa nieoptymalnej samooceny dla
funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego
i społecznego jednostki

PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny

PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

różnicować funkcje i motywy Ja; rozpoznać błędy
i zniekształcenia poznawcze wynikające z motywów Ja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

identyﬁkowania błędów i zniekształceń poznawczych
uwarunkowanych motywami Ja; rozpoznawania
zaburzeń psychicznych związanych z nieoptymalną
samooceną; rozpoznawania roli motywów Ja
w funkcjonowaniu podmiotu; poszerzania wiedzy
z zakresu psychologii Ja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

20

Przygotowanie prac pisemnych

10

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.

W pierwszej części kursu zaprezentowana zostanie wielość ujęć problematyki Ja w
perspektywie historycznej, wzbogaconej o prace ﬁlozofów oraz badania
neurobiologiczne wskazujące na podłoże neuronalne Ja.

W1

2.

W drugiej części dyskutowane będą zagadnienia dotyczące: samoświadomości i
źródeł samowiedzy; Ja z perspektywy rozwojowej; samowiedza i jej funkcji oraz
samoregulacji i jej mechanizmów.

W1, U1, K1

3.

W trzeciej części prezentowane będą procesy i mechanizmy prowadzące do
zniekształceń i dysfunkcji w obszarze samoregulacji, samowiedzu i samooceny.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia kursu konieczne jest napisanie pracy albo
do wyboru przygotowanie prezentacji na zajęcia oraz
zdanie egzaminu testowego 50% + 1.

229 / 422

Psychologia kulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.5cb87b0a7f721.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawami psychologii kulturowej, czyli dziedziny traktującej człowieka jako istotę
biologicznie kulturową oraz eksplorującej właściwości, przyczyny i konsekwencje zmienności obserwowanej wśród
przedstawicieli różnych grup kulturowych. Studentom przekazana zostanie wiedza dotyczącą kulturowego
uczenia się oraz psychologicznych procesów umowżliwiających kumulatywną ewolucję kulturową. Prezentacja
różnorodnością funkcjonowania przedstawicieli wybranych grup kulturowych zostanie poprzedzona ukazaniem
przyczyn i konsekwencji prowadzenia badań z udziałem osób WEIRD.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat
znaczenia kultury i jej miejsca w badaniach
i wyjaśnieniach formułowanych w ramach psychologii.

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W03

egzamin pisemny

W2

Student rozumie i potraﬁ uzasadnić tezę, iż człowiek
jest istota biologicznie kulturowa.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

W3

Student potraﬁ opisać właściwości przedstawicieli
wybranych grup kulturowych.

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ krytycznie rozważać mocne i słabe
strony psychologii głównego nurtu, psychologii
kulturowej i międzykulturowej.

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U02,
PSYF_K3_U10

egzamin pisemny

U2

Student wprawnie posługuje się terminologią
opisująca i wyjaśniającą zmienność kulturową.

PSYF_K3_U10

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ dostrzec obecność różnic kulturowych
oraz adekwatnie na nie zareagować.

PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U10

egzamin pisemny

K1

Student jest gotów do dyskutowania zagadnień
dotyczących kultury oraz problematyki podejmowanej
w ramach psychologii kulturowej, dzięki opanowaniu
fachowej terminologii i zapoznaniu się
z formułowanymi wyjaśnieniami.

PSYF_K3_K03,
PSYF_K3_K10

egzamin pisemny

K2

Student potraﬁ krytycznie odnieść się do ustaleń
głównego nurtu psychologii, własnych poglądów
dotyczących kultury oraz poddać reﬂeksji własne
uwarunkowania kulturowe.

PSYF_K3_K03

egzamin pisemny

K3

Student jest gotów uwzględniać kwestie kulturowe
w praktyce badawczej oraz zawodowej.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

przygotowanie do zajęć

35

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do egzaminu

35

uczestnictwo w egzaminie

2

rozwiązywanie zadań

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
142

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kultura, psychologia kulturowa i psychologia międzykulturowa.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Kulturowe uczenie się i kumulatywna ewolucja kulturowa.

W1, W2, W3, K1

3.

Metody wykorzystywane w psychologii kulturowej i międzykulturowej. Przyczyny i
konsekwencji dominacji badań z udziałem osób WEIRD.

W1, W3, U1, U2, K1

4.

Właściwości funkcjonowania przedstawicieli wybranych grup kulturowych.

W3, U2, U3, K3

5.

Historyczna i wewnątrzkulturowa zmienność.

W3, U2, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie z egzaminu co najmniej 60% punktów
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Psychologia polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61deadaa9804c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przygotowanie do psychologicznej analizy zjawisk politycznych w oparciu o wyniki badań
naukowych. Podczas kursu studenci i studentki zapoznają się z wiedzą na temat poznawczych, motywacyjnych
i emocjonalnych mechanizmów, które determinują postawy i reakcje na wydarzenia polityczne. Obszary, które
zostaną omówione w tym kursie obejmują m.in.: różnice między liberałami a konserwatystami, aktywizm
polityczny, przywództwo polityczne. Przeanalizowane także zostaną z perspektywy psychologicznej takie globalne
problemy jak terroryzm, nierówności ekonomiczne, zmiana klimatu i masowa migracja z perspektywy
psychologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

teorie, metody badawcze i wyniki badań w obszarze
psychologii politycznej

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

PSYF_K3_U10

projekt, prezentacja

PSYF_K3_K10

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wielowymiarowo przeanalizować zjawiska polityczne
na poziomie psychologicznym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia kompetentnej rozmowy na temat zjawisk
politycznych w oparciu o wiedzę naukową

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

konwersatorium

25

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie: Wymiary zbiorowości politycznej
2. Ideologia polityczna – I (analiza motywacyjna)
3. Ideologia polityczna – II (wymiar społeczny)
4. Ideologia polityczna – III (wymiar ekonomiczny)
5. Procesy grupowe
6. Aktywizm vs. apatia
7. Przemoc polityczna vs. działania pokojowe
1.

W1, U1, K1

8. Przywództwo polityczne
9. Racjonalność vs. nieracjonalność
10. Zmiany klimatu
11. Uchodźcy i masowa migracja
12. Relacje międzynarodowe
13. Przeszłość kontra przyszłość
14. Analiza zjawisk politycznych w praktyce
15. Podsumowanie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, prezentacja Zdanie egzaminu (min 50%), przygotowanie prezentacji

konwersatorium

projekt, prezentacja

Sylabusy

Realizacja projektu, przygotowanie prezentacji
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Psychologia reklamy i marketingu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61dead266422c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zaprezentowanie uczestnikom wielowymiarowego ujęcia zastosowań psychologii w kontekście marketingu,
reklamy, zachowań konsumenckich i ekonomicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu
typowych zastosowań wiedzy psychologicznej
w praktyce marketingowej.

PSYF_K3_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ dokonać krytycznej analizy case
studies i przygotować projekt kampanii reklamowej.
Potraﬁ również zaproponować metodę pomiaru
skuteczności kampanii.

PSYF_K3_U15,
PSYF_K3_U17

egzamin pisemny,
zaliczenie

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K17

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student nabędzie kompetencje praktyczne dotyczące
wykorzystania wiedzy psychologicznej w realizacji
prostych projektów praktycznych i przygotowania
komunikacji marketingowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

wykład

15

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie projektu

60

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
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

mechanizmy skuteczności reklamy: procesy psychologiczne pozwalające
projektować komunikaty reklamowe(procesy poznawcze, emocje, kontekst
społeczny)

W1

2.

podstawy marketingu: marka, proces reklamowy, media

W1

3.

metody badań skuteczności komunikacji reklamowej

U1, K1

4.

zachowania konsumenckie i ekonomiczne

W1, U1, K1

5.

komunikacja reklamowa - strategia i kreacja

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

zaliczenie

realizacja zadań prezentowanych na poszczególnych warsztatach,
aktywność

wykład

egzamin pisemny

ocena na podstawie pracy projektowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie 6 semestru studiów

Sylabusy
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Psychologia sportu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61dea1898d6f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10, warsztaty: 10, wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z historią psychologii sportu, modelami współpracy psychologicznej w sporcie, zasadami
formułowania problemów do rozwiązania. Przygotowanie do optymalnego funkcjonowania w sytuacji rywalizacji
sportowej poprzez zastosowanie treningu umiejętności psychologicznych oraz wsparcia psychologicznego
sportowców w sytuacji urazu sportowego. Zapoznanie z zagadnieniami klinicznymi związanymi z uczestnictwem
w działalności sportowej (zaburzenia odżywiania, wypalenie, zaburzenia nastojów). Budowanie i prowadzenie
skutecznego zespołu sportowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student rozumie znaczenie aspektów
psychologicznych działalności sportowej. Posiada
wiedzę na temat psychologicznych przyczyn
doznawania urazów oraz reakcji psychologicznych
na uraz. Posiada wiedzę na temat treningu
psychologicznego w sporcie oraz zasad budowy
skutecznego zespołu sportowego a także komunikacji
w sporcie.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07

egzamin pisemny

PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U13

egzamin pisemny

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student jest gotowy do nawiązania współpracy
z trenerami i sportowcami.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ zdiagnozować problem psychologiczny
związany z wyczynowym uprawianiem sportu. Potraﬁ
zbudować i zastosować program wsparcia
psychologicznego. Potraﬁ przeprowadzić monitoring
psychologiczny w sporcie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

warsztaty

10

wykład

10

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zapoznanie z historią psychologii sportu, modelami współpracy psychologicznej w
sporcie, zasadami formułowania problemów do rozwiązania.
Przygotowanie do optymalnego funkcjonowania w sytuacji rywalizacji sportowej
poprzez zastosowanie treningu umiejętności psychologicznych oraz wsparcia
psychologicznego sportowców w sytuacji urazu sportowego.

1.

W1, U1, K1

Zapoznanie z zagadnieniami klinicznymi związanymi z uczestnictwem w
działalności sportowej (zaburzenia odżywiania, wypalenie, zaburzenia nastoju).
Budowanie i prowadzenie skutecznego zespołu sportowego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

ocena pozytywna 50%+1 punkt

warsztaty

egzamin pisemny

ocena pozytywna 50%+1 punkt

wykład

egzamin pisemny

ocena pozytywna 50%+1 punkt

Sylabusy
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Psychologia wpływu społecznego i dezinformacji w przestrzeni publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61deaea03a512.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z tematyką wpływu społecznego i dezinformacji w przestrzeni
publicznej. Przedstawiane będą przejawy wpływu społecznego w szerokim spektrum funkcjonowania
indywidualnego i społecznego człowieka oraz ich następstwa w rozmaitych obszarach, m.in. w sądownictwie,
mediach (fake-newsy), reklamie, ruchach antynaukowych, polityce, edukacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie tematykę manipulacji, wpływu
społecznego, dezinformacji; następstwa wpływu
społecznego dla funkcjonowania poznawczego,
emocjonalnego i społecznego jednostki

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

PSYF_K3_U10

egzamin pisemny

PSYF_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznawać przejawy wpływu
społecznego i dezinformacji w przestrzeni publicznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do poszerzania wiedzy na temat
wpływu społecznego; projektowania badań
eksplorujących poznawcze, społeczne i motywacyjne
aspekty wpływu społecznego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.Pojęcie manipulacji, dezinformacji i wpływu społecznego.
2. Wybrane techniki wpływu społecznego.
3.Historyczny aspekt badań nad manipulacją, wpływem społecznym,
dezinformacją.
4.Wpływ społeczny w różnych dziedzinach funkcjonowania jednostki.
5.Wpływ społeczny w sądownictwie
1.

W1, U1, K1

6.Wpływ społeczny w mediach. Fake newsy.
7.Indywidualne i proceduralne wyznaczniki podatności na wpływ.
8.Efekt przedłużonego wpływu dezinformacji (CIE): deﬁnicja, mechanizmy,
następstwa.
9.Ruchy antynaukowe, teorie spiskowe.
10.Strategie redukowania podatności na wpływ społeczny i dezinformację w
przestrzeni publicznej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań testowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Psychology of stereotyping and prejudice
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61dea6f1ea858.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników kursu z badaniami prowadzonymi w ramach psychologii społecznej w tematyce
stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji.

C2

Wykształcenie umiejętności analizy procesów poznawczych i społecznych, które prowadzą do stereotypizacji
i uprzedzeń oraz szerszych konsekwencji tych procesów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie wiedzę z zakresu psychologii
społecznej; rozumie jej powiązania z innymi naukami
społecznymi oraz innymi dziedzinami psychologii; zna
główne teorie i badania z zakresu psychologii
społecznej; posiada wiedzę na temat wartości
aplikacyjnej wyników tych badań.

PSYF_K3_W10

projekt, prezentacja,
egzamin

W2

Absolwent zna i rozumie język angielski w stopniu
odpowiadającym poziomowi B2+ według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
zna terminologię psychologiczną w języku angielskim;
zna najważniejsze pozycje literatury psychologicznej
w języku angielskim.

PSYF_K3_W16

projekt, prezentacja,
egzamin

W3

Absolwent zna i rozumie bazy danych literatury
naukowej w dziedzinie psychologii; zna polskie
naukowe czasopisma psychologiczne; posiada dobrą
orientację w technologii multimedialnej; zna formalne
zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych;
zna standardy edycji artykułów naukowych.

PSYF_K3_W17

projekt, prezentacja

U1

Absolwent potraﬁ czytać ze zrozumieniem literaturę
naukową z zakresu psychologii społecznej; sprawnie
posługuje się terminologią z tego zakresu; potraﬁ
zinterpretować społeczne zachowania osób i procesy
zachodzące w społeczeństwie, odwołując się
do osiągnięć tej dziedziny psychologii; potraﬁ
samodzielnie i w zespole zaplanować i przeprowadzić
badania empiryczne z zakresu psychologii społecznej;
potraﬁ wskazać aplikacyjny potencjał takich badań.

PSYF_K3_U10

projekt, prezentacja

U2

Absolwent potraﬁ i posiada umiejętności językowe
w zakresie psychologii zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego; czyta ze zrozumieniem
literaturę naukową w języku angielskim; potraﬁ
przeszukiwać anglojęzyczne bazy danych; komunikuje
się w tym języku w stopniu wystarczającym, aby brać
udział w anglojęzycznych kursach i prowadzić
rozmowę na tematy zawodowe.

PSYF_K3_U16

projekt, prezentacja

U3

Absolwent potraﬁ przeszukiwać bazy danych literatury
naukowej i poszukiwać informacji psychologicznej;
potraﬁ przygotować multimedialną prezentację
raportu z badań własnych, wniosków z analizy
literatury naukowej itp.; potraﬁ przygotować pracę
pisemną, spełniającą standardy edytorskie, w tym
również empiryczną lub teoretyczną pracę
magisterską.

PSYF_K3_U17

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Absolwent jest gotów do bycia wrażliwym/ą
na występujące w społeczeństwie problemy, zwłaszcza
dyskryminację i niesprawiedliwość społeczną; cechuje
się poszanowaniem praw mniejszości; unika
stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur
PSYF_K3_K10
alternatywnych; uwzględnia czynniki społeczne
w wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi; jest
gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy
i umiejętności w najlepiej pojętym interesie
społecznym.

projekt
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K2

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia
technologii multimedialnej dla przekazu wiedzy;
prezentacje wyników swoich badań (w formie prac,
artykułów, prezentacji multimedialnych) przygotowuje
z uwzględnieniem ich wartości komunikacyjnej
z punktu widzenia odbiorcy.

PSYF_K3_K17

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

10

konsultacje

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

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.

Deﬁnicje stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji

W1, W2, U1, U2

2.

Pomiar stereotypów i uprzedzeń

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

Podstawowe formy i treści stereotypów i uprzedzeń

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

Poznawcze i neuronalne procesy stereotypizacji

W1, W2, W3, U1, U2, U3

5.

Rozwój stereotypów

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

Stereotypu i motywy społeczne

W1, W2, W3, U1, U2, U3

7.

Uprzedzenia, emocje i zachowania międzygrupowe

W1, W2, W3, U1, U2, U3

8.

Formowanie i zmiana stereotypów

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

9.

Przełamywanie stereotypów w praktyce - treningi i edukacja

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

10.

Radzenie sobie z konsekwencjami stereotypizacji

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, wykład
z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, prezentacja,
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu
testowego, wykonanie przydzielonej aktywności, udział w zespole
projektowym, opracowanie i przedstawienie projektu końcowego
na podstawie pracy wykonanej podczas seminarium. Egzamin jest
zaliczany po uzyskaniu ponad 50% poprawnych odpowiedzi. Ocena
ogólna obejmuje ocenę pracy wykonanej na zajęciach oraz ocenę
projektu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy Psychologia społeczna I i II. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie, piśmie i rozumieniu
tekstów).

Sylabusy
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Rehabilitacja neuropsychologiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61deae0684b9b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20, warsztaty: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami technik i programów rehabilitacji neuropsychologicznej.
Zostaną one omówione w kontekście najczęstszych zaburzeń neurologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Studenci będą znali najważniejsze zaburzenia
neuropsychologiczne, teoretyczne podstawy
rehabilitacji neuropsychologicznej, główne techniki
rehabilitacji neuropsychologicznej.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

zaliczenie pisemne,
egzamin

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U09

zaliczenie pisemne,
egzamin

PSYF_K3_K05

zaliczenie pisemne,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studenci będą w stanie zaplanować indywidualny plan
terapii dla pacjenta z określonym rozpoznaniem.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studenci będą w stanie opisać i uzasadnić użycie
wybranych metod terapii neuropsychologicznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

warsztaty

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Przygotowanie prac pisemnych

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
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami technik i programów
rehabilitacji neuropsychologicznej. Zostaną one omówione w kontekście
najczęstszych zaburzeń neurologicznych.

W1

2.

Zasady rehabilitacji neuropsychologicznej.

W1, U1, K1

3.

Zagadnienia teoretyczne.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie testu. Warunek zaliczenia 50% + 1 poprawnych
odpowiedzi.

konwersatorium

egzamin

warsztaty

zaliczenie pisemne Praca pisemna - zaliczenie na ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Sleep and dreaming laboratory
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61dd53912ce3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z laboratoryjnymi metodami badania snu i marzeń sennych. Kurs ma
charakter laboratorium i będzie odbywał się w Laboratorium Psychologii Snu IPs. W ramach zajęć
zaprezentowane zostaną podstawowe założenia i zasady prowadzenia badań polisomnograﬁcznych
i aktygraﬁcznych oraz analizy danych. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w badaniu
polisomnograﬁcznym w charakterze pomocników eksperymentatora, a następnie wspólnie z osobą prowadzącą
zajęcia będą analizować uzyskane wyniki. Kurs pozwala zdobyć podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie
laboratoryjnego badania snu i marzeń sennych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie najważniejsze założenia
laboratoryjnych metod badania snu i marzeń sennych
oraz najważniejsze ustalenia empiryczne w tym
obszarze

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ posługiwać się terminologią dotyczącą
snu i marzeń sennych

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U05

raport

U2

Student potraﬁ ze zrozumieniem czytać i krytycznie
analizować literaturę z dziedziny snu i marzeń
sennych

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U05

raport

U3

Student potraﬁ przeprowadzać badania dotyczące snu
i marzeń sennych

PSYF_K3_U01,
PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U05

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do współpracy z innymi
specjalistami zajmującymi się snem i marzeniami
sennymi

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K05

raport

K2

Student jest gotów do prowadzenia badań
w dziedzinie snu i marzeń sennych

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K05

raport

K3

Student jest gotów do popularyzacji wiedzy
psychologicznej w zakresie snu i marzeń sennych

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K05

raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sen i marzenia senne - wprowadzenie

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

2.

Podstawowe założenia i zasady prowadzenia badań polisomnograﬁcznych i
aktygraﬁcznych oraz analizy danych

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

3.

Badanie polisomnograﬁczne

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

4.

Analiza i interpretacja wyników

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza
przypadków, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej (raport z badania)
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The brain's making of "me" - neuroscience of self
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61decab9e4c00.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie najnowszych badań i teorii tworzenia się Ja w ludzkim mózgu i zrozumienie ograniczeń metod
obrazowania mózgu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna budowę i działanie układu nerwowego
człowieka oraz metody badania jego funkcji. Student
posiada uporządkowaną wiedzę na temat procesu
autoreferencji i wyłaniania się konstruktu jaźni, jego
psychologicznych operacji i wpływu na ludzkie
zachowanie.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

egzamin

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06

projekt

PSYF_K3_K05,
PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K17

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ pracować w zespole, podejmować
różne role i realizować zadania. Student jest pewny
swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i realizuje
zadania w celu rozwoju osobistego i zawodowego.
Odpowiada za własne przygotowanie do pracy,
decyzje i działania oraz ich konsekwencje.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ wykorzystać wiedzę dotyczącą biologicznych
podstaw ludzkiego zachowania, poczucia własnego Ja
i powiązanych procesów poznawczych do opisywania,
wyjaśniania i przewidywania ludzkiego zachowania.
Student ma świadomość złożoności relacji między
procesami ﬁzjologicznymi, neurobiologicznymi
i ewolucyjnymi, a zdarzeniami psychologicznymi.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie projektu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Dokładny przegląd neuroanatomii i podstawowych funkcji struktur mózgowych.

W1

2.

Jak Ja wyłania się z milionów symultanicznych procesów mózgowych? Analiza
struktury i funkcji mózgu w celu zlokalizowania procesów istotnych dla
powstawania własnego Ja.

K1

Sylabusy
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Przegląd współczesnych badań neuroobrazowych na temat Ja. Poznanie technik
obrazowania mózgu. Zaprojektowanie badania w grupach.

3.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena łączona z obecności na zajęciach, prezentacji projektu w grupie i
testu końcowego. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu badań mózgu i neuronauki poznawczej.

Sylabusy
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Wprowadzenie do suicydologii - diagnoza i prewencja występowania
zachowań samobójczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C00.61dd52dc3ab6b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W efekcie zajęć student powinien: znać obecne w literaturze psychologicznej modele teoretyczne mające na celu
wyjaśnienie genezy oraz przebiegu występowania skłonności samobójczych na wybranych etapach egzystencji,
rozumieć specyﬁkę pracy terapeutycznej z osobą o tendencjach samobójczych oraz dostrzegać znaczenie
wsparcia udzielanego rodzinom osób, których bliscy odebrali sobie życie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student posiada wiedzę dotyczącą diagnozy
i prewencji występowania skłonności samobójczych;
zna główne modele występowania skłonności
samobójczych; posiada wiedzę na temat czynników
wspierających w prewencji samobójstw; zna
powszechnie stosowane narzędzia stosowane
do diagnozy występowania skłonności samobójczych;
posiada wiedzę o biologicznych, społecznych
i kulturowych uwarunkowaniach występowania
samobójstw.

PSYF_K3_W14

egzamin ustny, esej

Student potraﬁ rozpoznać występowanie skłonności
samobójczych. Potraﬁ wskazać potencjalne przyczyny
wystąpienia zachowań samobójczych– czynniki
o charakterze biologicznym, psychicznym i społeczno
– kulturowym. Rozumie znaczenie czynników
psychologicznych w etiologii i przebiegu występowania
PSYF_K3_U14
skłonności samobójczych. Potraﬁ rozpoznać
potencjalne zagrożenia i udzielić wskazówek
w zakresie prewencji występowania zachowań
samobójczych. Potraﬁ w sposób kompetentny udzielić
pomocy psychologicznej w nagłych wypadkach interwencja kryzysowa.

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do zaangażowania swojej wiedzy
i umiejętności w najlepiej pojętym interesie
społecznym. Jest wrażliwy/a na występujące
w społeczeństwie problemy, zwłaszcza stygmatyzację
społeczną jakiej doświadczają osoby o skłonnościach
samobójczych, ich bliscy oraz osoby, które przeżywają
żałobę po samobójczej śmierci bliskiego. Uwzględnia
czynniki społeczne w wyjaśnianiu zachowań własnych
i innych ludzi

PSYF_K3_K10

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie – doświadczenie samobójczej śmierci w biegu życia.

W1, U1

2.

Ściszone nagle życie (Tim i Jane) – rozmowa i milczenie o samobójczej śmierci

W1, U1, K1

3.

23 powody, aby przeżyć (Amber) – czynniki ryzyka i czynniki ochronne w
prewencji występowania zachowań samobójczych.

W1, U1

4.

Ciało pozbawione centrum życia. Zabić „siebie – rękę” (Antoine) – doświadczenie
własnej cielesności w przypadku prób samobójczych i zachowań
autodestrukcyjnych.

W1, K1

5.

Noc nadchodzi szybko (James) – choroba afektywna dwubiegunowa a
występowanie skłonności samobójczych.

W1, K1

6.

Wąska linia życia (Amy) – zaburzenia odżywania a skłonności samobójcze.

W1, U1, K1

7.

Uprzedzić śmierć (Peter) – eutanazja i samobójstwo wspomagane.

W1, U1

8.

Gdy życie traci sens – momenty syndromu presuicydalnego.

W1, U1

9.

Żałoba niepodzielona (Harold i Lilly) – PTSD, Prolonged Grief Disorder (PGD),
Complicated Grief Disorder (CGD).

W1, U1

10.

Duchy dni (Diane i David) – przez śmierć tam i z powrotem: etapy adaptacji po
doświadczeniu samobójczej śmierci.

W1, U1, K1

11.

„Przyjdzie śmierć i będzie miała Twoje oczy” – spojrzenie na śmierć z perspektywy
życia: Pozostawieni (suicide survivors).

W1, U1, K1

12.

Rozmowy o życiu, po śmierci (Emma) – wyzwanie terapii rodziny po samobójczej
śmierci pacjenta.

W1, U1

13.

Nie)oczekiwany pacjent (Donna) – terapeuta jako suicide survivor.

W1, K1

14.

T.S. wylogowany (T.S.) – samobójstwo przekazane przez media.

W1, K1

15.

Dzienniki, listy, notatki – analiza wytworów w metodologii badania skłonności
samobójczych.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin ustny na podstawie pracy pisemnej. Warunkiem dopuszczenia
do egzaminu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych i
egzamin ustny, esej
przygotowanie pisemnej pracy semestralnej, która będzie podstawą do
dyskusji podczas rozmowy egzaminacyjnej.
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Zaburzenia i dysfunkcje seksualne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.3400.61f1ac0d59ef3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami seksuologii. Poruszony zostanie problem
wyznaczania normy i patologii w zakresie zdrowia seksualnego. Omówione zostaną najczęściej diagnozowane
dysfunkcje seksualne u kobiet i u mężczyzn, zaburzenia paraﬁlne oraz konsekwencje nadużyć seksualnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

261 / 422

W1

Student posiada wiedzą dotyczącą prawidłowości
rozwoju seksualnego człowieka, etiologii i obrazu
klinicznego zaburzeń seksualnych. Zna kryteria
diagnostyczne zaburzeń seksualnych; Student zna
podstawowe metody diagnozy zaburzeń seksualnych.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

zaliczenie pisemne

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować w diagnozie kryteria
diagnostyczne zaburzeń seksualnych; Student potraﬁ
zaplanować i przeprowadzić wywiad seksuologiczny,
zarówno rozwojowy jak i kliniczny;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do dokonania krytycznej oceny
własnych działań diagnostycznych; Student rozumie
potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy
z zakresu zaburzeń i dysfunkcji seksualnych; Student
odróżnia odmienność od zaburzenia, przeciwstawia się
dyskryminacji, unika stereotypów i uprzedzeń.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

warsztaty

15

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

Przygotowanie prac pisemnych

25

przygotowanie do zajęć

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Deﬁnicja zdrowia seksualnego, norma seksuologiczna, orientacje seksualne;
Nadużycia seksualne – czynniki ryzyka, ujawnianie, formy pomocy
pokrzywdzonym i sprawcom; Dysforia płciowa – diagnoza, kontekst zmian
życiowych, korekta płci; Dysfunkcje seksualne – przyczyny, diagnoza, terapia;
Paraﬁlie i zaburzenia paraﬁlne – przyczyny, diagnoza, terapia; Problemy etyczne i
diagnostyczne w pracy z pacjentami z problemami seksuologicznymi; Dylematy w
pracy z osobami należącymi do mniejszości seksualnych; Formy pomocy osobom
z problemami seksuologicznymi.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie pisemne

Przygotowanie pracy

warsztaty

zaliczenie

Uczestnictwo w zajęciach

wykład

egzamin pisemny

Test

Sylabusy
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Staż - praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.33C00.620a58652ﬀcc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 50

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 30, warsztaty: 45

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 45, warsztaty: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 10

Liczba
punktów ECTS
5.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy zawodowej psychologa. Możliwe jest
zapoznanie się z praktyką psychologiczną w różnych sferach pracy psychologa. Będzie można zobaczyć pracę
„od kuchni” w obszarze psychologii zdrowia i wspomagania rozwoju, klinicznej, terapeutycznej, sądowej,
wychowawczej, edukacyjnej, organizacji i zarządzania, reklamy, a także diagnozy psychologicznej i badań
naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

zaliczenie, brak
zaliczenia

PSYF_K3_U04,
podejmować czynności zawodowe związane z praktyką PSYF_K3_U13,
psychologiczną.
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

specyﬁkę praktycznych aspektów pracy psychologa
w różnych obszarach aktywności zawodowej.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia aktywności zawodowej w charakterze
psychologa.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 7

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

50

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 8

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

30

warsztaty

45

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

45

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 10

Forma aktywności studenta
praktyki

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
75
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przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyczne aspekty pracy psychologa badacza i naukowca.

W1, U1, K1

2.

Praktyczne aspekty pracy psychologa z różnych obszarów aktywności zawodowej.

W1, U1, K1

3.

Praktyczny wymiar diagnozy psychologicznej.

W1, U1, K1

4.

Etyka zawodu psychologa - kwestie praktyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 7
Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
brak, rozliczenie roczne

Semestr 8
Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia Stażu jest zaliczenie warsztatów z Diagnozy
psychologicznej i Etyki zaawansowanej oraz 100 godzin praktyk
modułowych i 100 godzin praktyk w innych placówkach. Warunki
zaliczenia praktyk określa placówka przyjmująca, a podstawą ich
zaliczenia w ramach stażu jest przedstawienie przez studenta/tkę
stosownych dokumentów.

warsztaty

zaliczenie

obecność, aktywność, wykonywanie zadań od prowadzącego

Semestr 9

Sylabusy
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Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki

brak zaliczenia

brak, rozliczenie roczne

warsztaty

brak zaliczenia

obecność, aktywność, wykonywanie zadań od prowadzącego, rozliczenie
roczne

Semestr 10
Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia Stażu jest zaliczenie warsztatów z Diagnozy
psychologicznej i Etyki zaawansowanej oraz 100 godzin praktyk
modułowych i 100 godzin praktyk w innych placówkach. Warunki
zaliczenia praktyk określa placówka przyjmująca, a podstawą ich
zaliczenia w ramach stażu jest przedstawienie przez studenta/tkę
stosownych dokumentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Staż obligatoryjny w ramach modułu Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej.

Sylabusy
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Staż - praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia edukacji

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPES.33C00.620a58652ﬀcc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 50

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 30, warsztaty: 45

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 45, warsztaty: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 10

Liczba
punktów ECTS
5.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy zawodowej psychologa. Możliwe jest
zapoznanie się z praktyką psychologiczną w różnych sferach pracy psychologa. Będzie można zobaczyć pracę
„od kuchni” w obszarze psychologii zdrowia i wspomagania rozwoju, klinicznej, terapeutycznej, sądowej,
wychowawczej, edukacyjnej, organizacji i zarządzania, reklamy, a także diagnozy psychologicznej i badań
naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

zaliczenie, brak
zaliczenia

PSYF_K3_U04,
podejmować czynności zawodowe związane z praktyką PSYF_K3_U13,
psychologiczną.
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

specyﬁkę praktycznych aspektów pracy psychologa
w różnych obszarach aktywności zawodowej.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia aktywności zawodowej w charakterze
psychologa.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 7

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

50

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 8

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

30

warsztaty

45

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

45

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 10

Forma aktywności studenta
praktyki

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
75
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przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyczne aspekty pracy psychologa szkolnego, psychologa rozwojowego,
psychologa w służbie promocji zdrowia.

W1, U1, K1

2.

Praktyczne aspekty pracy psychologa z różnych obszarów aktywności zawodowej.

W1, U1, K1

3.

Praktyczny wymiar diagnozy psychologicznej.

W1, U1, K1

4.

Etyka zawodu psychologa - kwestie praktyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 7
Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
brak, rozliczenie roczne

Semestr 8
Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia Stażu jest zaliczenie warsztatów z Diagnozy
psychologicznej i Etyki zaawansowanej oraz 100 godzin praktyk
modułowych i 100 godzin praktyk w innych placówkach. Warunki
zaliczenia praktyk określa placówka przyjmująca, a podstawą ich
zaliczenia w ramach stażu jest przedstawienie przez studenta/tkę
stosownych dokumentów.

warsztaty

zaliczenie

obecność, aktywność, wykonywanie zadań od prowadzącego

Sylabusy
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Semestr 9
Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki

brak zaliczenia

brak, rozliczenie roczne

warsztaty

brak zaliczenia

obecność, aktywność, wykonywanie zadań od prowadzącego, rozliczenie
roczne

Semestr 10
Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia Stażu jest zaliczenie warsztatów z Diagnozy
psychologicznej i Etyki zaawansowanej oraz 100 godzin praktyk
modułowych i 100 godzin praktyk w innych placówkach. Warunki
zaliczenia praktyk określa placówka przyjmująca, a podstawą ich
zaliczenia w ramach stażu jest przedstawienie przez studenta/tkę
stosownych dokumentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Staż obligatoryjny w ramach modułu Psychologia edukacji.

Sylabusy
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Zaburzenia lękowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.3400.5cc6f6df99f00.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień związanych z zaburzeniami lękowymi, ich
psychologicznymi uwarunkowaniami, objawami, przebiegiem i leczeniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wszystkie rodzaje zaburzeń lękowych oraz kryteria ich
rozpoznawania zgodnie z głównymi systemami
klasyﬁkacji

PSYF_K3_W13

egzamin pisemny

W2

student zna podstawowe ujęcia lęku i zaburzeń
lękowych i rozumie najważniejsze mechanizmy
powstawania i utrzymywania się tych zaburzeń

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

modele wyjaśniające zaburzenia lękowe oraz
psychologiczne i społeczne uwarunkowania lęku

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny, raport

W4

student zna podstawowe metody leczenia zaburzeń
lękowych

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać zaburzenia procesów psychicznych
w zaburzeniach lękowych : myślenia, emocji,
motywacji

PSYF_K3_U14

zaliczenie na ocenę

U2

wskazać potencjalne przyczyny zaburzeń lękowych –
czynniki o charakterze psychicznym, społecznokulturowym i biologicznym,

PSYF_K3_U14

zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie posługuje się koncepcjami
psychologicznymi w celu opisu i wyjaśnienia zaburzeń
lękowych

PSYF_K3_U14

zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przejawia gotowość do udzielenia pomocy
psychologicznej osobom z zaburzeniami lękowymi

PSYF_K3_K14

zaliczenie na ocenę

K2

cenić unikalną wartości zdrowia psychicznego, uznając
złożoność determinacji ludzkiego zachowania i emocji

PSYF_K3_K14

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie raportu

50

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozpowszechnienie, występowanie i współwystępowanie zaburzeń lękowych.
Zaburzenia lękowe w klasyﬁkacjach ICD i DSM.

W1, W2, U1

2.

Objawy i przebieg, zaburzeń lękowych

W1, W2, U1

3.

Fobie specyﬁczne i fobie społeczne

W3, U1, U2, K1

4.

Zaburzenie lęku uogólnionego oraz panika i agorafobia

W3, W4, U1, U3, K1

5.

Selektywny mutyzm, lęk separacyjny i inne zaburzenia związane z lękiem

W1, W3, U2, U3, K2

6.

Psychologiczne procesy, leżące u podstaw klinicznych objawów zaburzeń
lękowych w perspektywie transdiagnostycznej

W1, W2, W3

7.

Metody leczenia zaburzeń lękowych i ich skuteczność. Psychoterapia zaburzeń
lękowych.

W4, U2, U3, K1, K2

8.

Interwencje psychologiczne skierowane na zapobieganie zaburzeniom lękowym i
zapobieganie nawrotom

W1, W2, W3

9.

Psychoedukacja pacjenta z zaburzeniami lękowymi

W1, U1, U2, U3, K1, K2

10.

Diagnoza zaburzeń lękowych (skale samoopisowe, wywiady diagnostyczne)

W1, W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

Egzamin pisemny składający się z testu wyboru i pytań otwartych

warsztaty

zaliczenie na ocenę, raport Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie raportu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zaawansowana statystyka w badaniach psychologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.3400.61f19eb29b6c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z technikami zaawansowanej statystycznej analizy danych. W trakcie
kursu zostaną przypomniane podstawowe zasady analizy korelacji, regresji i analizy wariancji. Omówione zostaną
teoretyczne podstawy analizy mediacji i moderacji oraz połączenie tych analiz w moderowanej mediacji. W
dalszej kolejności zostanie omówiona tematyka analizy ścieżek i SEM. Dodatkowe tematy obejmuję analizę mocy
i podstawowe analizy bayesowskie. Uczestnicy przyswoją sobie także praktyczne umiejętności przeprowadzenia
ww metod. W efekcie kursu uczestnicy będą w stanie samodzielnie zastosować te strategie analityczne w analizie
własnych danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student opanował siedzę na temat zaawansowanych
zagadnień z zakresu analizy korelacji, regresji i analizy
wariancji, mediacji, moderacji, analizy ścieżek, SEM,
analizy mocy.

PSYF_K3_W04

egzamin pisemny

W2

Student rozumie powyżej wymienione metody analizy
statystycznej.

PSYF_K3_W04

egzamin pisemny

PSYF_K3_U04

egzamin pisemny

PSYF_K3_K04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student kompetentnie posługuje się zaawansowanymi
modelami statystycznymi w analizie danych. Student
umie zastosować metody korelacji, regresji, analizy
wariancji do analizy własnych danych. Student umie
posłużyć się analizą mediacji, moderacji, analizą
ścieżek, SEM i analizą mocy do obróbki własnych
danych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do służenia swoimi
umiejętnościami innym osobom.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do egzaminu

45

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Przypomnienie podstawowych zasad analizy korelacji, regresji i analizy
wariancji.
2.
Omówienie teoretycznych podstaw i nabycie praktycznej umiejętności
przeprowadzania analizy mediacji.
1.

3.
Omówienie teoretycznych podstaw i nabycie praktycznej umiejętności
przeprowadzenia analizy moderacji.
4.

Analiza ścieżek i SEM.

5.

Analiza mocy i podstawowe analizy bayesowskie.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin pisemny

Wykonanie serii analiz statystycznych podczas
egzaminu.

wykład

egzamin pisemny, egzamin pisemny / ustny

Wykonanie serii analiz statystycznych podczas
egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Zaburzenia rozwojowe w dzieciństwie i adolescencji oraz trudności
w uczeniu się
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia edukacji

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPES.3400.61f1621d037c4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, warsztaty: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych w dzieciństwie i adolescencji oraz trudności w uczeniu się

C2

Poznanie metod diagnozowania zaburzeń rozwojowych i trudności w uczeniu się

C3

Trening planowania oddziaływań wspomagających dzieci i nastolatki z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami
w uczeniu się

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna kryteria diagnostyczne zaburzeń
rozwojowych i trudności w uczeniu się

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W18

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Student rozumie specyﬁkę poszczególnych zaburzeń,
ma wiedzę na temat ich etiologii oraz sposobu
funkcjonowania dziecka / nastolatka z tymi
zaburzeniami w środowisku szkolnym i rodzinnym

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W18

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zastosować kryteria diagnostyczne
zaburzeń rozwojowych i trudności w uczeniu się
w diagnozie dzieci i młodzieży

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zaplanować i poprowadzić działania
wspomagające dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami
rozwojowymi i trudnościami w uczeniu się

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K1

Student jest gotowy do pracy z dzieckiem /
nastolatkiem z zaburzeniami rozwojowymi
i trudnościami w uczeniu się, a także z nauczycielami,
rodzicami i grupą rówieśniczą, z poszanowaniem ich
godności i autonomii

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K18

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotowy do współpracy z innymi
specjalistami, również specjalistami z innych dziedzin,
w procesie diagnozowania zaburzeń rozwojowych
i trudności w uczeniu się oraz podczas planowania
i realizacji oddziaływań wspomagających

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K18

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

warsztaty

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowywanie projektów

50

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaburzenia rozwojowe w dzieciństwie i adolescencji i specyﬁczne trudności w
uczeniu się

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Praca z uczniem z zaburzeniami rozwoju mowy i języka

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Praca z uczniem z deﬁcytami funkcji percepcyjno-motorycznych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Praca z uczniem z upośledzeniem umysłowym

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Praca z uczniem z ADHD i innymi zaburzeniami uwagi

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Praca z uczniem z ASD

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Praca z uczniem ze specyﬁcznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja,
dysgraﬁa, dysortograﬁa, dyskalkulia)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków,
gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

warsztaty

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kurs kończy się egzaminem testowym, obejmującym materiał z
wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz z lektury. Na końcową
ocenę z kursu składa się ocena z egzaminu oraz oceny uzyskane
za zadania i projekty przygotowywane w ramach ćwiczeń i
warsztatów.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kurs kończy się egzaminem testowym, obejmującym materiał z
wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz z lektury. Na końcową
ocenę z kursu składa się ocena z egzaminu oraz oceny uzyskane
za zadania i projekty przygotowywane w ramach ćwiczeń i
warsztatów.

egzamin pisemny

Kurs kończy się egzaminem testowym, obejmującym materiał z
wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz z lektury. Na końcową
ocenę z kursu składa się ocena z egzaminu oraz oceny uzyskane
za zadania i projekty przygotowywane w ramach ćwiczeń i
warsztatów.
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Zaburzenia nastroju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.3400.5cc6f6dfb9d38.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat objawów i przebiegu zaburzeń
nastroju, metodami diagnozy zaburzeń nastroju, a także z zasadami planowania i przeprowadzania interwencji
skierowanych do osób cierpiących na choroby afektywne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna historię zaburzeń nastroju w kontekście
historii myśli psychologicznej i psychiatrycznej.

PSYF_K3_W02

egzamin pisemny

W2

Student zna podstawy teoretyczne pomiaru zaburzeń
nastroju, zna zasady prowadzenia badań i diagnozy
zaburzeń nastroju z zastosowaniem testów
psychologicznych, a także interpretacji ich wyników.

PSYF_K3_W12

projekt

W3

Student rozumie złożony charakter diagnozy zaburzeń
nastroju; zna podstawowe metody diagnozy zaburzeń
nastroju w zakresie pomiaru testowego, obserwacji,
wywiadu, swobodnych technik diagnostycznych.

PSYF_K3_W13

projekt

W4

Student zna główne modele zaburzeń nastroju
formułowanie w paradygmacie psychologicznym
i medycznym; zna podstawowe rodzaje zaburzeń
nastroju, powszechnie stosowane kryteria ich
rozpoznawania oraz główne systemy klasyﬁkacji
zaburzeń.

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

W5

Student posiada wiedzę na temat uwarunkowań
zaburzeń nastroju i czynników je wspierających.

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przedstawić historię zaburzeń nastroju
oraz genezę związanych z nimi pojęć i twierdzeń
psychologicznych.

PSYF_K3_U02

egzamin pisemny

U2

Student zna podstawowe testy psychologiczne
do pomiaru zaburzeń nastroju i potraﬁ dokonać
wyboru najbardziej adekwatnego narzędzia.

PSYF_K3_U12

projekt

U3

Student potraﬁ zaplanować i przeprowadzić proces
diagnostyczny zaburzeń nastroju.

PSYF_K3_U13

projekt

U4

Student potraﬁ rozpoznać zaburzenia procesów
psychicznych występujące w zaburzeniach nastroju.

PSYF_K3_U14

egzamin pisemny,
projekt

U5

Student potraﬁ rozpoznać objawy zaburzeń nastroju
i odnieść je do systemów klasyﬁkacyjnych.

PSYF_K3_U14

egzamin pisemny,
projekt

K1

Student rozumie konieczność diagnozowania
wyłącznie przez osoby uprawnione; zachowuje
bezstronność w interpretacji wyników testów
psychologicznych.

PSYF_K3_K12

projekt

K2

Student jest gotów nawiązać kontakt z osobą
z objawami zaburzeń nastroju.

PSYF_K3_K13

projekt

K3

Przekazując wyniki badania osobie diagnozowanej,
stara się o dostarczenie rzetelnej informacji, unikając
etykietowania i stereotypizacji; formułując raport,
opinię lub ekspertyzę, unika nieuprawnionych
uogólnień; szanuje poufność wyników diagnozy.

PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

projekt

K4

Student jest gotów do dokonania krytycznej oceny
własnych działań diagnostycznych i interwencyjnych.

PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K15

projekt

K5

Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania
i aktualizowania wiedzy dotyczącej zaburzeń nastroju.

PSYF_K3_K15

egzamin pisemny,
projekt

K6

Student zdaje sobie sprawę z ograniczeń
poszczególnych metod diagnostycznych i jest gotów
w razie napływu nowych danych modyﬁkować swoje
hipotezy.

PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K15

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

60

wykład

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaburzenia nastroju w kontekście historycznym.

W1, U1

2.

Postaci i kryteria diagnostyczne zaburzeń nastroju.

W4, W5, U4, U5, K6

3.

Obraz kliniczny zaburzeń nastroju. Diagnoza różnicowa.

W3, W4, U4, U5, K4, K5

4.

Grupy ryzyka zaburzeń nastroju.

W5, U5, K5

5.

Metody diagnozowania zaburzeń nastroju (wywiad swobodny i obserwacja w
diagnostyce zaburzeń nastroju, metody rejestrowania zmian nastroju, skale
samoopisowe do oceny zaburzeń nastroju, właściwości psychometryczne i
zastosowanie).

W2, W3, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4

6.

Psychoedukacja dla osób z zaburzeniami afektywnymi (cele psychoedukacji,
organizacja i tematyka sesji psychoedukacyjnych).

W5, K2, K3, K4, K5, K6

7.

Wybrane interwencje psychologiczne.

W2, W3, U2, U4, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie pracy pisemnej lub referatu
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
próg zaliczenia: 50% + 1

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursów: "Psychologia kliniczna i zdrowia- wprowadzenie" i "Psychologia kliniczna jako dziedzina praktyki"

Sylabusy
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Zaawansowane metody badawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.3400.61f19ef85ef30.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z wybranymi zaawansowanymi metodomi badawczymi wykorzystywanymi
współcześnie w psychologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

możliwości i ograniczenia wybranych
zaawansowanych metod badawczych

PSYF_K3_W04

egzamin
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W2

zaawansowane metody gromadzenia danych
w psychologii

PSYF_K3_W04

egzamin

W3

wykorzystanie modeli i symulacji w psychologii

PSYF_K3_W04

egzamin

W4

zaawansowane metody analizy danych w psychologii

PSYF_K3_W04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

kompetentnie posługiwać się zaawansowanymi
metodami badawczymi

PSYF_K3_U04

zaliczenie

U2

zaprojektować badanie wykorzystujące zaawansowane
PSYF_K3_U04
metody badawcze

zaliczenie

U3

zastosować wybraną metodę modelowania i symulacji
procesów behawioralnych

PSYF_K3_U04

zaliczenie

U4

zastosować wybraną zaawansowną metodę analizy
danych

PSYF_K3_U04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaprojektowania badań wykorzystujących
zaawansowane metody badawcze

PSYF_K3_K04

zaliczenie

K2

dyskutowania zakresu zastosowania i właściwości
wybranych zaawansowanych metod badawczych

PSYF_K3_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

29

uczestnictwo w egzaminie

1

rozwiązywanie zadań

25

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przegląd zaawansowanych metod badawczych wykorzystywanych w naukach
psychologicznych ilustrowany przykładami ich zastosowania.

W1, U1, K1, K2

2.

Zaawansowane sposoby gromadzenia danych w psychologii.

W2, U2, K1, K2

3.

Wykorzystanie modeli i symulacji w psychologii.

W3, U3, K1, K2

4.

Zaawansowane sposoby analizy danych w psychologii.

W4, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Regularna obecność na zajęciach (max. 1 nieobecności). Aktywny udział w
zajęciach. Wykonanie zadań i projektów.

wykład

egzamin

Uzyskanie z egzaminu co najmniej 60% punktów

Sylabusy
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Staż - praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa,
organizacja

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPZZS.33C00.620a58652ﬀcc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia
Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 50

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 30, warsztaty: 45

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 45, warsztaty: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 10

Liczba
punktów ECTS
5.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy zawodowej psychologa. Możliwe jest
zapoznanie się z praktyką psychologiczną w różnych sferach pracy psychologa. Będzie można zobaczyć pracę
„od kuchni” w obszarze psychologii zdrowia i wspomagania rozwoju, klinicznej, terapeutycznej, sądowej,
wychowawczej, edukacyjnej, organizacji i zarządzania, reklamy, a także diagnozy psychologicznej i badań
naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

zaliczenie, brak
zaliczenia

PSYF_K3_U04,
podejmować czynności zawodowe związane z praktyką PSYF_K3_U13,
psychologiczną.
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

zaliczenie, brak
zaliczenia

specyﬁkę praktycznych aspektów pracy psychologa
w różnych obszarach aktywności zawodowej.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia aktywności zawodowej w charakterze
psychologa.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 7

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

50

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 8

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

30

warsztaty

45

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

45

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 10

Forma aktywności studenta
praktyki

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
75
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przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyczne aspekty pracy psychologa w obszarze psychologii: pracy, reklamy,
organizacji, zdrowia, rozwoju osobistego.

W1, U1, K1

2.

Praktyczne aspekty pracy psychologa z różnych obszarów aktywności zawodowej.

W1, U1, K1

3.

Praktyczny wymiar diagnozy psychologicznej.

W1, U1, K1

4.

Etyka zawodu psychologa - kwestie praktyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 7
Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
brak, rozliczenie roczne

Semestr 8
Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia Stażu jest zaliczenie warsztatów z Diagnozy
psychologicznej i Etyki zaawansowanej oraz 100 godzin praktyk
modułowych i 100 godzin praktyk w innych placówkach. Warunki
zaliczenia praktyk określa placówka przyjmująca, a podstawą ich
zaliczenia w ramach stażu jest przedstawienie przez studenta/tkę
stosownych dokumentów.

warsztaty

zaliczenie

obecność, aktywność, wykonywanie zadań od prowadzącego

Sylabusy
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Semestr 9
Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki

brak zaliczenia

brak, rozliczenie roczne

warsztaty

brak zaliczenia

obecność, aktywność, wykonywanie zadań od prowadzącego, rozliczenie
roczne

Semestr 10
Metody nauczania:
obserwacja, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia Stażu jest zaliczenie warsztatów z Diagnozy
psychologicznej i Etyki zaawansowanej oraz 100 godzin praktyk
modułowych i 100 godzin praktyk w innych placówkach. Warunki
zaliczenia praktyk określa placówka przyjmująca, a podstawą ich
zaliczenia w ramach stażu jest przedstawienie przez studenta/tkę
stosownych dokumentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Staż obligatoryjny w ramach modułu Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa, organizacja.

Sylabusy
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Etyka zaawansowana
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.3800.61f162bd4f45d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Etyka zaawansowana jest skierowana do studentów, którzy posiadają już wiedzę z zakresu etyki zawodu
psychologa, w tym znane im są ogólne i szczegółowe standardy etyczne pracy psychologa w różnych obszarach
jego działalności. Kurs ma w dużej mierze formę praktyczną, podczas której każdy student będzie miał okazję nie
tylko stosować standardy etyczne w praktyce, ale też wyrabiać w sobie niezbędną z punktu widzenia pracy
w zawodzie psychologa odporność psychiczną i zdolność przezwyciężania emocjonalnych trudności związanych
z doświadczaniem dylematów moralnych. Podczas zajęć student będzie miał okazję nie tylko zmierzyć się
z trudnościami, jakie stawiają studia przypadków (case studies), ale też dzielić się swoim doświadczeniem
z innymi uczestnikami kursu pod okiem doświadczonych prowadzącyc

C2

Zajęcia w ramach kursu Etyka zaawansowana mają na celu wypracowanie u studenta nie tylko indywidualnej
potrzeby realizacji najwyższych standardów etyczno-zawodowych w działalności profesjonalnej, ale także
podniesienie jego kompetencji w zakresie radzenia sobie z realnymi dylematami moralnymi, jakie mogą pojawić
się na różnym etapie pracy (diagnoza, pomoc psychologiczna, psychoterapia). Zajęcia mają na celu wyniesienie
wiedzy na wyższy poziom poprzez położenie nacisku szczególnie na budowanie profesjonalnych umiejętności
w zakresie radzenia sobie z etycznymi aspektami pracy psychologicznej z drugim człowiekiem.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Posiada wiedzę o tym, co stanowi dylemat etyczny
i jakie strategie można zastosować do rozważania
poszczególnych dylematów.

PSYF_K3_W15

egzamin pisemny

W2

Student wie, gdzie i w jaki sposób należy szukać
pomocy w przypadku trudności o charakterze
etycznym.

PSYF_K3_W15

egzamin pisemny

W3

Posiada on szeroką wiedzę z zakresu obowiązujących
aktów prawnych i normatywnych regulujących kwestie
etyczno-zawodowe.

PSYF_K3_W15

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zastosować szczegółową wiedzę
z dziedziny etyki zawodu do pogłębionej analizy
przypadków.

PSYF_K3_U15

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ ocenić swoje możliwości oraz szanse
i zagrożenia wynikające z określonych decyzji
podejmowanych w obliczu dylematów etycznych
w obszarze działalności psychologicznej.

PSYF_K3_U15

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ odnosić poszczególne zapisy aktów
normatywnych do właściwych etapów rozważania
dylematów etyczno-zawodowych

PSYF_K3_U15

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest kompetentny w zakresie klarownej
prezentacji dylematu etycznego.

PSYF_K3_K15

egzamin pisemny

K2

Posiada kompetencje w zakresie demokratycznej
dyskusji dylematów, jest otwarty na inne zdanie
i odmienne poglądy.

PSYF_K3_K15

egzamin pisemny

K3

Student potraﬁ odnosić się do odmiennej wizji danego
problemu w sposób kreatywny i kompromisowy.
Stosuje właściwe wzorce komunikacyjne.
Przedstawiając swoją ocenę dylematu bierze pod
uwagę innych i respektuje ich zdanie.

PSYF_K3_K15

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

10

badania terenowe

20

przygotowanie projektu

20

Sylabusy
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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.

Dylemat moralny w pracy psychologa.

W1, U2, K1, K2

2.

Świadoma zgoda

W3, U3, K3

3.

Dobro osoby

W3, U1, U3, K3

4.

Praca z odbiorcą wrażliwym

W3, U3, K3

5.

Badania psychologiczne z udziałem zwierząt

W3, U3, K3

6.

Tajemnica zawodowa i zakres jej obowiązywania

W2, W3, U3, K1

7.

Komisja etyczna i jej rola w zapewnieniu wysokiej jakości badań naukowych

W2, U2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, metoda projektów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, projekt, test wiedzy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony podstawowy kurs z etyki zawodu psychologa

Sylabusy
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Edukacja człowieka dorosłego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia edukacji

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPES.3800.61f1635fe2f84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, warsztaty: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wskazanie na możliwości wspierania rozwoju człowieka dorosłego. Student/ka poznaje istotę
edukacji całożyciowej oraz formy i zasady kształcenia ludzi dorosłych. W trakcie kursu rozważane są kwestie
dotyczące specyﬁki rozwoju człowieka dorosłego, jego potrzeb i sposobów oddziaływania na motywację.
Szczególną uwagę zwraca się na coaching oraz doradztwo w zakresie zarządzania karierą zawodową jako formy
wspierania rozwoju osobistego oraz zwiększania efektywności w realizacji stawianych sobie celów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Istotę, zasady i znaczenie edukacji ustawicznej.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

Teorie dotyczące potrzeb, motywacji i stylów uczenia
się ludzi dorosłych.

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

Zna metody, zasady i strategie kształcenia
i wspomagania rozwoju osób dorosłych.

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W4

Zna podstawowe zasady poradnictwa zawodowego
i zarządzania karierą zawodową.

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wskazać podstawowe zasady kształcenia dorosłych
i organizacji procesów edukacyjnych.

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U18

U2

Zastosować adekwatne sposoby oddziaływania
na motywację.

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U18

zaliczenie

Wskazać różnorodne techniki pracy coachingowej.

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U15,
PSYF_K3_U18

egzamin ustny,
zaliczenie

U4

Określić cele i zasady doradztwa zawodowego
w dorosłości.

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U15,
PSYF_K3_U18

egzamin ustny,
zaliczenie

U5

Określić możliwości rozwoju i formy wsparcia osoby
dorosłej.

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U18

egzamin ustny,
zaliczenie

Rozpoznania potrzeb i możliwości rozwoju człowieka
dorosłego.

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

zaliczenie

K2

Pracy z człowiekiem dorosłym z poszanowaniem jego
godności i autonomii oraz zachowaniem zasad etyki
zawodowej.

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

K3

Stosowania adekwatnych sposobów oddziaływania
na motywację.

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy
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K4

K5

Prowadzenia procesu coachingowego.

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

Zarządzania karierą zawodową własną i innych.

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

warsztaty

30

wykład

15

przygotowanie do zajęć

25

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Edukacja całożyciowa - istota, cele, znaczenie.

W1, W2, U1, U5, K1, K2

2.

Dorosły jako uczeń.

W1, W2, W3, U1, U2, U5,
K1, K2, K3

3.

Strategie i zasady kształcenia dorosłych.

W1, W2, W3, U1, U2, U5,
K1, K2, K3

4.

Coaching - deﬁnicja, cele, wybrane metody i techniki.

W2, W3, U1, U2, U3, U5,
K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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5.

W2, W3, W4, U1, U2, U4,
U5, K1, K2, K3, K5

Doradztwo zawodowe - istota, zasady, cel.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność, aktywność na zajęciach i realizacja wybranych zadań.

warsztaty

zaliczenie

Obecność i realizacja wybranych zadań.

egzamin ustny

Egzamin obejmuje materiał z zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztat i
lektura). Na ocenę końcową składają punkty uzyskane na egzaminie plus
punkty zdobyte na ćwiczeniach i warsztatach (realizacja wybranych
zadań).

wykład

Sylabusy
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Indywidualne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zdrowia i jakości życia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa,
organizacja

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPZZS.3800.61f2432261cb4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie stosowanych w psychologii zdrowia koncepcji opisujących i wyjaśniających zdrowie, jego
predyktory oraz konsekwencje. Szczegó łowo omó wione zostaną podmiotowe, społeczne i kulturowe
uwarunkowania zdrowia i choroby, a także wzajemne interakcje między nimi.

C2

Zaprezentowanie podejścia podkreślającego znaczenie grupy społecznej oraz identyﬁkacji z grupą dla
utrzymywania dobrostanu psychicznego i ﬁzycznego (‘social cure’).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie modele i podejścia opisujące
i wyjaśniające zdrowie, powstałe na gruncie
psychologii zdrowia, medycyny i nauk społecznych.

PSYF_K3_W14

zaliczenie, egzamin

W2

Student zna i rozumie psychologiczne i społeczne
uwarunkowania zdrowia i choroby oraz mechanizmy
regulujące wzajemne oddziaływania tych czynnikó w.

PSYF_K3_W10

zaliczenie, egzamin

U1

Student potraﬁ czytać ze zrozumieniem literaturę
z zakresu psychologii zdrowia; przygotować
systematyczny przegląd literatury poświęconej
wybranemu zagadnieniu omawianemu podczas zajęc.́

PSYF_K3_U14

zaliczenie

U2

Student potraﬁ interpretować zjawiska dotyczące
zdrowia odwołując się do poznanych koncepcji.

PSYF_K3_U17

zaliczenie

Student jest gotó w do komunikowania wynikó w swoich
PSYF_K3_K17
działań naukowych innym osobom.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie pracy semestralnej

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.

Pojęcie zdrowia, jakości życia, dobrostanu w naukach społecznych i medycynie.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Modele i podejścia wyjaśniające zdrowie stosowane w psychologii zdrowia.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Indywidualne uwarunkowania zdrowia i choroby (właściwości biologiczne, nawyki
zdrowotne, percepcja stanu zdrowia, przekonania zdrowotne, poczucie kontroli,
oczekiwania dotyczące własnej skuteczności, umiejętność radzenia sobie ze
stresem, umiejętności interpersonalne).

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Społeczne i kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby (normy społeczne,
wsparcie społeczne, wykluczenie społeczne).

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Identyﬁkacja z grupą społeczną a dobrostan psychiczny i ﬁzyczny jednostki.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie

Aktywny udział w zajęciach. Przygotowanie przeglądu literatury
poświęconej wybranemu zagadnieniu omawianemu podczas zajęć oraz
wystąpienia prezentującego wyniki przeglądu.

wykład

egzamin

Egzamin pisemny (zaliczany po uzyskaniu ponad 50% punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w module "Psychologia zmiany zachowań"

Sylabusy
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Nowe trendy w badaniach różnic indywidualnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.3800.61f19fd0048fa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zaznajomienie uczestników z najnowszymi koncepcjami w obszarze badań nad zjawiskiem zmienności
międzyosobniczej

C2

przedstawienie najnowszych trendów metodologicznych w obszarze różnic indywidualnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zaawansowane modele temperamentu i osobowości
i ich ograniczenia

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
projekt

W2

zaawansowane modele zdolności i ich ograniczenia

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
projekt

W3

najnowsze badania nad różnicami indywidualnymi
w zakresie podstawowych funkcji poznawczych

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny,
projekt

W4

współczesne metody badania genezy różnic
międzyosobniczych

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny

W5

społeczne konsekwencje różnic indywidualnych

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać przejawy różnic indywidualnych
w zachowaniach

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

projekt

U2

wyjaśnić trudności w badaniu różnic indywidualnych
w zachowaniach

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny,
projekt

U3

rozpoznać przejawy społecznych konsekwencji różnic
indywidualnych

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny,
projekt

U4

zidentyﬁkować najważniejsze trudności związane
ze stymulowaniem zdolności

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

projekt

U5

dobrać odpowiednie narzędzia do diagnozy
podstawowych cech osobowości i zdolności

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny,
projekt

U6

krytycznie przeanalizować koncepcje teoretyczne
i badania empiryczne dotyczące osobowości, różnic
indywidualnych, emocji i motywacji

PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U09

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzega znaczenie różnych preferencji i możliwości
w zachowaniu

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

projekt

K2

dostrzega wartość różnic w zachowaniu

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

projekt

K3

podchodzi z szacunkiem do osób wykazujących różne
cechy

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

projekt

K4

czyta ze zrozumieniem prac naukowych z zakresu
przedmiotu

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

egzamin pisemny,
projekt

K5

widzi zastosowania prezentowanej wiedzy
w kontekście pracy psychologicznej w różnych
obszarach

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

egzamin pisemny,
projekt

Sylabusy
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K6

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

rozumie ograniczenia istniejących paradygmatów
do badania różnic indywidualnych

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

10

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie pracy semestralnej

15

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.

Różnice indywidualne (RI) w psychologii: najnowsze obszary badań i trendy
metodologiczne.

W4, U1, U2, K1, K2, K3,
K4, K6

2.

Dlaczego się różnimy? RI a problem „brakującej odziedziczalności”.

W4, U2, K1, K2, K3, K4,
K6

3.

Różnice indywidualne w zakresie funkcji poznawczych: modele ogólne i stan
badań.

W2, W3, U2, U4, U6, K1,
K2, K3, K4, K6

4.

W kierunku zastosowań: „epidemiologia” poznawcza.

W2, W3, U1, U2, U6, K1,
K2, K3, K4, K5, K6

5.

Biologiczne podłoże temperamentu i osobowości – modele psychoﬁzjologiczne,
ujęcia ewolucyjne, badania na zwierzętach.

W1, W4, W5, U1, U2, U5,
U6, K1, K2, K3, K4, K5,
K6

6.

Czym jeszcze się różnimy? Perspektywa temporalna, postawy.

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6

7.

Patologia zachowania w ujęciu różnicowym.

W1, W2, W5, U1, U2, U3,
U5, U6, K1, K2, K3, K4,
K5, K6

Sylabusy
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8.

RI a konsekwencje społeczne: sukces i porażka, nierówność, związki romantyczne,
szczęście.

W4, W5, U1, U2, U3, U5,
U6, K1, K2, K3, K4, K5,
K6

9.

Skąd wiemy, jak bardzo się różnimy: zagadnienia związane z pomiarem RI

W4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6

10.

Prezentacja projektów zaliczeniowych: różnice indywidualne w poznaniu.

W3, W4, W5, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4, K5, K6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin testowy, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50% poprawnych
odpowiedzi w teście

ćwiczenia

projekt

projekt kończący się prezentacją na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w module "Psychologia jako nauka".

Sylabusy
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Zaburzenia osobowości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.3800.61f1ad2586b2b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia
Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z symptomatologią, czynnikami ryzyka oraz mechanizmami rozwoju
zaburzeń osobowości. Ukazana zostanie ewolucja poglądów na poszczególne zaburzenia osobowości jak również
na ich naturę i rozwój z perspektywy różnych nurtów i koncepcji teoretycznych. Zaprezentowane będą różne
podejścia do diagnozy zaburzeń osobowości oraz dostępne metody leczenia wraz z danymi na temat ich
skuteczności. W części warsztatowej studenci zapoznają się z najważniejszymi metodami wykorzystywanymi
w diagnozie zaburzeń osobowości. Omówiona zostanie rola przymierza terapeutycznego, ogólne zasady pracy
z pacjentami z zaburzeniami osobowości a także główne wyzwania i trudności napotykane w terapii
poszczególnych zaburzeń.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna najważniejsze modele teoretyczne
wyjaśniające genezę i utrzymywanie się zaburzeń
osobowości, posiada wiedzę na temat biologicznych,
psychologicznych i społeczno-kulturowych
uwarunkowań zaburzeń osobowości, zna kryteria
diagnostyczne zaburzeń osobowości.

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

W2

Student zna podstawowe metody wykorzystywane
w diagnozie zaburzeń osobowości.

PSYF_K3_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować czynniki warunkujące
i podtrzymujące zaburzenia osobowości.

PSYF_K3_U14

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ przeprowadzić diagnozę zaburzeń
osobowości i na jej podstawie zaplanować interwencję
terapeutyczną;

PSYF_K3_U13

zaliczenie

U3

Student potraﬁ zinterpretować wyniki diagnozy
zaburzeń osobowości.

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U13

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dokonania krytycznej oceny
własnych działań diagnostycznych;

PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13

zaliczenie

K2

Student jest gotów do ciągłego poszerzania
i aktualizowania wiedzy z zakresu zaburzeń
osobowości;

PSYF_K3_K15

zaliczenie

K3

Student jest gotów do dostrzegania ograniczeń
poszczególnych metod diagnostycznych
i modyﬁkowania swoich hipotez w razie napływu
nowych danych.

PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K15

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

wykład

15

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykłady:
1. Specyﬁka zaburzeń osobowości. Zmiany spojrzenia na zaburzenia osobowości z
perspektywy historycznej.
2. Zaburzenia osobowości w klasyﬁkacjach diagnostycznych. Podejścia
kategorialne i wymiarowe do diagnozy zaburzeń osobowości.

W1, W2, U1, K1, K2, K3

1.
3. Objawy, rozpowszechnienie, rozwój, przyczyny i mechanizmy, różnicowanie
poszczególnych zaburzeń osobowości.
4. Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych nurtów i podejść teoretycznych
5. Terapia i leczenie zaburzeń osobowości – metody, skuteczność, ograniczenia,
wyzwania
Warsztaty:
1. Osobowość a zaburzenia osobowości. Podział zaburzeń osobowości. Zaburzenia
osobowości a różnorodność kulturowa.
2. Neuronalne mechanizmy powstawania objawów zaburzeń osobowości.
Zaburzenia współwystępujące z zaburzeniami osobowości.
3. Metody diagnozy zaburzeń osobowości (m.in.: PBQ-SF, SCID II, DKO, MMPI,
IBZO, IPDE ICD 10).

2.

W2, U1, U2, U3, K1, K3

4. Diagnoza, konceptualizacja, mechanizmy powstawania zaburzeń osobowości w
różnych podejściach terapeutycznych
5. Rola przymierza terapeutycznego w pracy z pacjentami z zaburzeniami
osobowości.
6. Ogólne zasady pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza nagrań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, inscenizacja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

zaliczenie

praca pisemna

wykład

egzamin pisemny

egzamin testowy (próg zaliczenia 50%+1)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zrealizowane kursy: "Psychologia kliniczna i zdrowia-wprowadzenie" i "Psychologia kliniczna jako dziedzina praktyki"

Sylabusy
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Zaburzenia psychotyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.3800.5cc6f6e025184.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat objawów i przebiegu zaburzeń
psychotycznych, metodami diagnozy zaburzeń psychotycznych, a także z zasadami planowania
i przeprowadzania interwencji skierowanych do osób cierpiących na schizofrenię i inne zaburzenia psychotyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna zasady przeprowadzania diagnozy
zaburzeń psychotycznych.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
projekt

W2

Student zna podstawowe rodzaje zaburzeń
psychotycznych oraz ich kryteria diagnostyczne.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

W3

Student posiada wiedzę na temat uwarunkowań
zaburzeń psychotycznych i czynników je
wspierających.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ w sposób kompetentny zastosować
narzędzia do diagnozy zaburzeń psychotycznych.

PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

egzamin pisemny,
projekt

U2

Student potraﬁ zaplanować i przeprowadzić proces
diagnostyczny zaburzeń psychotycznych.

PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

projekt

U3

Student potraﬁ rozpoznać zaburzenia myślenia,
emocji, motywacji i zachowania występujące
w zaburzeniach psychotycznych.

PSYF_K3_U14

egzamin pisemny,
projekt

U4

Student potraﬁ rozpoznać objawy zaburzeń
psychotycznych i odnieść je do kryteriów
diagnostycznych.

PSYF_K3_U14

egzamin pisemny,
projekt

K1

Student jest gotów nawiązać kontakt z osobą
z objawami psychotycznymi.

PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

projekt

K2

Student zdaje sobie sprawę z ograniczeń
poszczególnych metod diagnostycznych i jest gotów
w razie napływu nowych danych modyﬁkować swoje
hipotezy.

PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

projekt

K3

Student przekazując wyniki badania osobie
diagnozowanej, stara się o dostarczenie rzetelnej
informacji, unikając etykietowania i stereotypizacji;
formułując raport, opinię lub ekspertyzę, unika
nieuprawnionych uogólnień; szanuje poufność
wyników diagnozy.

PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

projekt

K4

Student jest gotów do dokonania krytycznej oceny
własnych działań diagnostycznych i interwencyjnych.

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

projekt

K5

Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania
i aktualizowania wiedzy dotyczącej zaburzeń
psychotycznych.

PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

wykład

15

Sylabusy
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przygotowanie projektu

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

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.

Klasyﬁkacja zaburzeń psychotycznych.

W2, U3, U4

2.

Obraz kliniczny schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych. Diagnoza
różnicowa.

W2, W3, U3, U4

3.

Czynniki sprawcze i czynniki ryzyka zaburzeń psychotycznych.

W2, W3, K5

4.

Psychologiczne modele objawów psychotycznych.

W2, W3, U3, U4, K4, K5

5.

Zaburzenia psychotyczne w kontekście społecznym i kulturowym.

W2, W3, U3, U4, K3, K5

6.

Cele i specyﬁczne problemy diagnozy osób z zaburzeniami psychotycznymi.

W1, U1, U2, K1, K2, K3,
K4

7.

Wybrane interwencje psychologiczne: psychoedukacja, trening umiejętności
społecznych, rehabilitacja psychiatryczna, niektóre techniki terapii poznawczobehawioralnej.

W1, U1, U2, K1, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

projekt

Przygotowanie pracy pisemnej lub referatu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (próg zaliczenia: 50% + 1)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone kursy: "Psychologa kliniczna i zdrowia - wprowadzenie" i "Psychologia kliniczna jako dziedzina praktyki".

Sylabusy
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Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na dowodach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa,
organizacja

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPZZS.3800.61f242b130172.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie zagadnień dotyczących konkretnych procesów związanych z wykonywaniem
funkcji personalnej (Human Resources Management, HRM). Przedmiotem analizy będą m.in. następujące procesy
HRM: employer branding, rekrutacja i selekcja, ocena, motywowanie i wynagradzanie, rozwijanie pracowników,
ocena efektywności pracy, zwolnienia pracowników. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne
do projektowania działań HRM z wykorzystaniem osiągnięć tej dziedziny i w szczególności podejścia opartego
na dowodach (evidence-based management).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

• deﬁnicję funkcji personalnej w ﬁrmach • istotę
procesów HRM w organizacji • znaczenie
wykorzystywania wyników badań naukowych
w praktyce psychologa organizacji

PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W12

egzamin pisemny

PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U12,
PSYF_K3_U13

projekt

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• zaprojektować poszczególne procesy HRM
w organizacji • czytać ze zrozumieniem wyniki badań
naukowych z zakresu psychologii organizacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

• analizy procesów HRM z uwzględnieniem podejścia
opartego na dowodach

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

30

konsultacje

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie referatu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Specyﬁka pracy psychologa organizacji
Charakterystyka i znaczenie funkcji personalnej
Employer branding
Selekcja pracowników
Ocena i rozwój pracowników
Motywowanie i wynagradzanie pracowników

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

projekt

projekt indywidualny, projekty zespołowe

wykład

egzamin pisemny

test wiedzy

Sylabusy
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Zaburzenia związane z impulsywnością i kompulsywnością
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.3800.61f1ad5a250e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia
Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45, warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w problematykę zaburzeń, których cechą wspólną jest występowanie
zachowań o charakterze impulsywnym i kompulsywnym takich jak: uzależnienia (zarówno substancjalne jak
i behawioralne), szkodliwe spożywanie pokarmów, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, dysmorfofobia, bodyfocused repetitive behaviours czy patologiczne zbieractwo. Zajęcia będą realizowane w dwóch formach:
konwersatorium i warsztatów. W części konwersatoryjnej przedstawiony zostanie obraz kliniczny zaburzeń, ich
obecne miejsce w klasyﬁkacjach diagnostycznych a także zmiany w sposobie ujmowania tych jednostek jakie
miały miejsce na przestrzeni lat. Omówione zostaną najważniejsze koncepcje tłumaczące ich rozwój oraz
dyskutowane będą wyniki badań na temat mechanizmów, czynników ryzyka i konsekwencji. Część warsztatowa
będzie poświęcona zagadnieniom diagnozy uzależnień, różnicowania ich z innymi zaburzeniami i kontaktu
z osobą uzależnioną. Omówione zostaną również kwestie etyczne i problemy praktyczne, z którymi w swojej
pracy może zetknąć się terapeuta uzależnień.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna najważniejsze modele wyjaśniające
genezę i utrzymywanie się zaburzeń związanych
z impulsywnością i kompulsywnością, posiada wiedzę
na temat biologicznych, psychologicznych i społecznokulturowych uwarunkowań i czynników ryzyka tych
zaburzeń, zna ich kryteria diagnostyczne.

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

W2

Student zna podstawowe metody wykorzystywane
w diagnozie uzależnień, zaburzeń obsesyjnokompusyjnych i powiązanych.

PSYF_K3_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować czynniki warunkujące
i podtrzymujące zaburzenia charakteryzujące się
impulsywnością i kompulsywnością;

PSYF_K3_U14

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ przeprowadzić diagnozę uzależnień
i na jej podstawie zaplanować interwencję
terapeutyczną

PSYF_K3_U13

zaliczenie pisemne

U3

Student potraﬁ zinterpretować wyniki diagnozy
uzależnień i na ich podstawie sporządzić raport/
ekspertyzę

PSYF_K3_U13

zaliczenie pisemne

U4

Student potraﬁ krytycznie ocenić dostępne wyniki
badań na temat skuteczności dostępnych metod
leczenia zaburzeń związanych z impulsywnością
i kompulsywnością

PSYF_K3_U15

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dokonania krytycznej oceny
własnych działań diagnostycznych i interwencyjnych;

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13

zaliczenie pisemne

K2

Student jest gotów do poddawania się superwizji
w pracy terapeutycznej

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K15

zaliczenie pisemne

K3

Student jest gotów do ciągłego poszerzania
i aktualizowania wiedzy z zakresu uzależnień,
zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i powiązanych

PSYF_K3_K15

zaliczenie pisemne

K4

Student jest gotów nawiązać kontakt z osobą
uzależnioną

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K15

zaliczenie pisemne

K5

Student zdaje sobie sprawę z ograniczeń
poszczególnych metod diagnostycznych i jest gotów
w razie napływu nowych danych modyﬁkować swoje
hipotezy

PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
45
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warsztaty

30

przygotowanie referatu

20

Przygotowanie prac pisemnych

40

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Impulsywność i kompulsywność w zaburzeniach psychicznych

W1, U1, K3

2.

Uzależnienia substancjalne

W1, W2, U1, U4, K3

3.

Uzależnienia behawioralne

W1, W2, U1, U4, K3

4.

Specyﬁka kontaktu z osoba uzależnioną i jej rodziną

W2, U2, K2, K3, K4

5.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne

W1, W2, U1, U4, K3

6.

Diagnoza i różnicowanie poszczególnych zaburzeń związanych z impulsywnością i
kompulsywnością

W2, K1, K2, K4, K5

7.

Metody leczenia zaburzeń związanych z impulsywnością i kompulsywnością oraz
ich skuteczność

U2, U4, K1, K2, K3

8.

Podejście transdiagnostyczne

W1, U1, U2, U3, K1, K3,
K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praca z ﬁlmem, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, inscenizacja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

egzamin testowy

warsztaty

zaliczenie pisemne

praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zrealizowane kursy: "Psychologia kliniczna i zdrowia-wprowadzenie" i "Psychologia kliniczna jako dziedzina praktyki"

Sylabusy
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Zmiana z perspektywy psychologii społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa,
organizacja

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPZZS.3800.61f242e89ﬀ78.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu wpływu społecznego (kształtowanie i zmiana
zachowań, postaw, poglądów), relacji międzyludzkich i międzygrupowych (konﬂikt vs. współpraca, kształtowanie
relacji międzygrupowych, zmiana uprzedzeń i stereotypów). W ramach wykładów i seminariów podejmowane
będą tematy zmiany społecznej oraz aktywizmu. Uczestnicy kursu otrzymają także wiedzę z zakresu psychologii
politycznej, środowiskowej i psychologii miejsca.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Podstawowe teorie i techniki wpływu społecznego

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

W2

Rolę i funkcje relacji interpersonalnych w życiu ludzi

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

W3

Najważniejsze teorie bliskich związków

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

W4

Główne teorie relacji międzygrupowych

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

W5

Koncepcje zmiany stereotypów i uprzedzeń oraz
redukcji konﬂiktu międzygrupowego

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

W6

Podstawowe zagadnienia i koncepcje psychologii
politycznej

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

W7

Podstawy psychologii środowiskowej i miejsca

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

U1

Czytać ze zrozumieniem literaturę z zakresu
psychologii wpływu społecznego, bliskich związków,
stosunków międzygrupowych, psychologii politycznej
i środowiskowej

PSYF_K3_U10

egzamin pisemny

U2

Zinterpretować zachowania społeczne osób i procesy
zachodzące w społeczeństwie odwołując się do wiedzy
z zakresu psychologii społecznej

PSYF_K3_U10

egzamin pisemny

U3

Zaproponować sposoby redukcji uprzedzeń,
modyﬁkacji relacji międzygrupowych, rozwiązywania
konﬂiktów grupowych

PSYF_K3_U10

projekt

U4

Interpretować psychologiczne źródła różnorodnych
zachowań społecznych (politycznych, prośrodowiskowych itp.

PSYF_K3_U10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest wrażliwa/y na występujące w społeczeństwie
problemy społeczne, zwłaszcza dyskryminację
i niesprawiedliwość społeczną

PSYF_K3_K10

projekt

K2

Uwzględnia czynniki społeczne w wyjaśnianiu
zachowań własnych i innych ludzi

PSYF_K3_K10

projekt

K3

Potraﬁ komunikować wyniki swoich badań szerszemu
gronu odbiorców

PSYF_K3_K10

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie referatu

20

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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konsultacje

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

1.

Wpływ społeczny

W1, U1, K2

2.

Bliskie relacje interpersonalne

W2, W3, U1, K2

3.

Relacje międzygrupowe

W4, U1, U2, U3, K1, K2

4.

Psychologia zmiany społecznej

W5, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

5.

Psychologia polityczna

W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

6.

Psychologia środowiskowa

W7, U1, U2, U4, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt

praca pisemna, projekt zespołowy

wykład

egzamin pisemny

zaliczenie egzaminu (50% + 1)

Sylabusy
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Wspomaganie rozwoju w okresie starości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia edukacji

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPES.3800.61f163ae825fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy na temat specyﬁki rozwoju człowieka w okresie starości.

C2

Poznanie metod wspomagania rozwoju osób starszych.

C3

Trening projektowania i prowadzenia oddziaływań wspomagających osoby starsze.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student/studentka zna specyﬁkę rozwoju osób
starszych w sferach: poznawczej, emocjonalnej,
społecznej, osobowości.

PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student/studentka zna metody wspomagania rozwoju
osób starszych.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W18

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/studentka potraﬁ zaprojektować
oddziaływania wspomagające osoby starsze.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student/studentka potraﬁ przeprowadzić wybrane
formy wspomagania osób starszych.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U18

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/studentka jest gotowy/a do nawiązywania
kontaktu z osobami starszymi w ramach wspomagania
ich rozwoju.

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

K2

Student/studentka jest gotowy/a do dostosowywania
oddziaływań wspomagających rozwój
do specyﬁcznych potrzeb osób w starszym wieku.

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

warsztaty

45

Przygotowanie prac pisemnych

45

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Poznawcze skutki normatywnego starzenia się.

W1, W2, U1, K1

2.

Związane z wiekiem zmiany w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Relacje społeczne osób starszych (intymne, rodzinne, towarzyskie).

W1, W2, U1, K1

4.

Postrzeganie własnej starości i adaptacja do specyﬁcznych wyzwań starości.

W1, W2, U1, K1

5.

Specyﬁka i metody wspomagania rozwoju osób starszych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Projektowanie oddziaływań wspomagających rozwój osób starszych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie zdanego egzaminu pisemnego
oraz zadań praktycznych, realizowanych w ramach warsztatów

warsztaty

zaliczenie

Obecność i realizacja wybranych zadań.

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z psychologii emocji i motywacji. Poziom
zaawansowany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.3800.61f1a018cc9da.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20, wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii emocji i motywacji. Na wykładach porównane
i poddane pogłębionej reﬂeksji będą współczesne teorie emocji i motywacji. Studenci zapoznają się z aktualnymi
problemami teoretycznymi i metodologicznymi. W oparciu o wiedzę wyniesioną z wykładów, uczestnicy kursu
przygotują na zajęciach konwersatoryjnych projekty własnych badań, przeprowadzą je, a następnie omówią
wyniki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

strategie badawcze, techniki oraz wzorce
eksperymentowania w badaniu procesów
emocjonalnych

PSYF_K3_W04

projekt

W2

prawidłowości empiryczne dotyczące procesów
emocjonalnych

PSYF_K3_W07

egzamin pisemny

W3

różnorodność perspektyw w ujmowaniu problematyki
emocji i motywacji

PSYF_K3_W07

egzamin pisemny

PSYF_K3_U04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać odpowiednie techniki i strategie badawcze
w pomiarze emocji i motywacji

U2

krytycznie analizować koncepcje teoretyczne i badania
empiryczne dotyczące problematyki emocji
PSYF_K3_U07
i motywacji

egzamin pisemny

U3

przeprowadzić badania empiryczne dotyczące
problematyki emocji i motywacji

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

czytania ze zrozumieniem prac naukowych z zakresu
psychologii emocji i motywacji

PSYF_K3_K07

egzamin pisemny

K2

stosowania wiedzy z zakresu psychologii emocji
i motywacji w badaniach empirycznych

PSYF_K3_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

wykład

10

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań empirycznych

10

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne teorie emocji

W3, U2, K1

2.

Współczesne teorie motywacji

W3, U2, K1

3.

Problemy metodologiczne w badaniach emocji

W1, U1

4.

Problemy metodologiczne w badaniach motywacji

W1, U1, U2, K2

5.

Przygotowanie autorskich projektów badań z dziedziny psychologii emocji lub
motywacji

W1, W2, U1, K2

6.

Przeprowadzenie własnych badań z zakresu psychologii emocji i motywacji

U1, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

projekt

zaliczenie projektu badawczego

wykład

egzamin pisemny

zaliczenie egzaminu (ponad 50% prawidłowych odpowiedzi w teście)

Sylabusy

329 / 422

Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia edukacji

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPES.3800.61f162fd5ﬀed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najczęściej występującymi zaburzeniami psychicznymi u dzieci
i młodzieży. Szczególny nacisk zostanie położony na ich rozumienie w kontekście procesów zachodzących
w relacjach rodzinnych. Poszczególne zaburzenia zostaną omówione na wykładach i konwersatorium. W ramach
warsztatów studenci będą mogli poćwiczyć prowadzenie wywiadów z rodzicami, dziećmi i nastolatkami,
chorującymi na różne zaburzenia psychiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student posiada wiedzę dotyczącą etiologii i obrazu
klinicznego zaburzeń psychicznych występujących
u dzieci i młodzieży 2. Student zna i potraﬁ
zastosować w diagnozie kryteria diagnostyczne
zaburzeń psychicznych występujących u dzieci
i młodzieży

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W18

egzamin pisemny

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U18

egzamin pisemny, kazus

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Student zna i potraﬁ zastosować w diagnozie
kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych
występujących u dzieci i młodzieży 2. Student potraﬁ
zaplanować i przeprowadzić wywiad rozwojowy
i kliniczny z dzieckiem, nastolatkiem i jego rodziną. 3.
Student potraﬁ zaplanować różne formy pomocy dla
dziecka i nastolatka z zaburzeniami psychicznymi,
a także dla jego/jej rodziny. 4. Student potraﬁ
opracować wytyczne do postępowania z dzieckiem
i nastolatkiem z zaburzeniami psychicznymi dla
różnych instytucji, przede wszystkim wychowawczych
i edukacyjnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów współpracować z innymi
specjalistami w zakresie diagnozowania, udzielania
pomocy i prowadzenia terapii dzieci i młodzieży

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

warsztaty

15

wykład

30

przygotowanie do zajęć

90

rozwiązywanie kazusów

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Wprowadzenie w problematykę zaburzeń psychicznych u dzieci I młodzieży –
kontekst historyczny, kulturowy, diagnostyczny, rodzinny, szkolny
2. Kontekst rodzinny w etiologii zaburzeń psychicznych ze szczególnym
uwzględnieniem teorii przywiązania.
3. Inne teorie rozwojowe i kliniczne przydatne w rozumieniu zaburzeń
psychicznych u dzieci i młodzieży
4. Klasyﬁkacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży (ICD, DSM, DC 0-3)
5. Zaburzenia lękowe u dzieci (lęk przed separacją, fobie, lęk społeczny,
zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie, mutyzm)
6. Moczenie i zanieczyszczanie się
7. Tiki
8. Zaburzenia psychosomatyczne – modele powstawania, klasyﬁkacje, obraz
kliniczny
9. Zaburzenia jedzenia u dzieci i młodzieży
10. Depresja u dzieci i młodzieży
11. Zaburzenia zachowania i samouszkodzenia
12. Problematyka samobójstw (przyczyny, czynniki ryzyka, etapy próby
samobójczej, konsekwencje)
13. Schizofrenia wczesnodziecięca i schizofrenia u młodzieży
14. Zaburzenia w rozwoju seksualnym: kryteria diagnostyczne, dysforia płciowa,
konsekwencje stygmatyzacji związanej z nieheteronormatywną orientacją
seksualną, konsekwencje nadużyć seksualnych
15. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży w kontekście ich funkcjonowania w
przedszkolu i/lub szkole
16. Współpraca między instytucjami: przedszkolem, szkołą, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, poradnią zdrowia psychicznego, szpitalem
17. Formy pomocy terapeutycznej: terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia
rodzinna, pomoc psychologiczna, psychoedukacja

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

kazus

20%oceny końcowej

warsztaty

zaliczenie

Zaliczenie na podstawie obecności

wykład

egzamin pisemny

80%oceny końcowej

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej. Poziom zaawansowany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.3800.61f19f9754e36.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznać́ studentów z problematyką planowania i prowadzenia badań, a także analizy oraz
prezentacji wyników w psychologii społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

333 / 422

W1

Uczestnictwo w kursie zapewni zapoznanie się̨
z wiedzą na temat prowadzenia badań w psychologii
społecznej, w tym zapoznanie się̨ z klasycznymi
i najnowszymi teoretycznymi podejściami, oraz
badaniami empirycznymi w zakresie psychologii
społecznej.

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

PSYF_K3_U10

projekt

PSYF_K3_K10

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Samodzielnie zaplanować, przeprowadzić badanie,
przeanalizować uzyskane dane oraz napisać raport
podsumowujący oraz interpretujący wyniki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Formułowania pytań badawczych z zakresu zagadnień
społecznych, stawiania hipotez oraz planowania
i przeprowadzania badań mających na celu ich
weryﬁkację.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie referatu

20

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Kurs dotyczy prowadzenia badań w psychologii społecznej. Obejmuje zagadnienia
odnoszące się do planowania i projektowania badań, metodologii, oraz
konstruowania raportów badawczych. Poruszone zostaną również wybrane
zagadnienia z zakresu praktyki publikacyjnej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie
zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
wykład konwencjonalny, burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne są 2 nieobecności), oraz zaliczenie egzaminu. Na
ocenę końcową składa się (1) wynik z egzaminu (60%), przy czym,
egzamin pisemny, projekt
żeby zaliczyć egzamin trzeba zdobyć 50% + 1 pkt., oraz (2)
prezentacje na zajęciach, przysyłane pytania, oraz aktywność
(40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
psychologia społeczna

Sylabusy
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Metodologia jakościowa w psychologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.31000.61f1a6aa1cbbf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest uzyskanie szczegółowej, pogłębionej wiedzy i umiejętności stosowania różnych strategii
prowadzenia badań naukowych z użyciem metodologii jakościowej w psychologii. Studenci w pogłębiony sposób
zapoznają się z epistemologicznymi uwarunkowaniami poszczególnych strategii badawczych i wynikającym
z tego zróżnicowaniem w realizowaniu standardowych procedur badania jakościowego (tj. formułowanie
problemu badawczego, projektowanie badania, gromadzenie, analiza i interpretacja danych jakościowych,
zapewnianie wiarygodności wniosków, prezentowanie wyników badania). Część warsztatowa zajęć koncentrować
się będzie na kształtowaniu umiejętności systematycznej analizy danych jakościowych z zastosowaniem
przeznaczonych do tego programów komputerowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę na temat różnych strategii
prowadzenia badań naukowych z użyciem metodologii
jakościowej w psychologii oraz ich powiązania
z poszczególnymi paradygmatami badawczymi.
Rozumie zależności między założeniami
epistemologicznymi poszczególnych paradygmatów
i strategii, a podejmowanymi przez badacza
procedurami.

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W17

egzamin ustny, projekt

Student potraﬁ zaprojektować i przeprowadzić badanie
jakościowe, w którym kolejność i sposób realizacji
procedur badawczych jest powiązany z przyjętą
strategią badania. W sposób systematyczny prowadzi
PSYF_K3_U04,
analizę danych jakościowych przy użyciu
PSYF_K3_U17
przeznaczonych do tego programów komputerowych.
Stosuje techniki zwiększające wiarygodność wyników
badania jakościowego, w tym konsultację koleżeńską,
konsultację wyników w uczestnikami badania i różne
techniki reﬂeksyjności epistemologicznej badacza.

egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student posiada kompetencje pozwalające mu podjąć
reﬂeksję nad swoją rolą w procesie badania. Rozumie
miejsce osoby badanej i innych badaczy w procesie
badania jakościowego i w odpowiedni sposób
nawiązuje z nimi interakcje, również na etapie analizy
i prezentowania wyników badania. Wykazuje
odpowiedzialność oraz dbałość o jakość stosowanych
procedur i o wiarygodność uzyskiwanych rezultatów.

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K17

egzamin ustny, projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

warsztaty

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

konsultacje

4

przygotowanie do egzaminu

5

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

10

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Paradygmat postpozytywistyczny, interpretatywny i konstrukcjonistyczny w
badaniach jakościowych a cel, przedmiot i uzasadnienie badania naukowego w
psychologii.

W1, U1, K1

2.

Projekt badania i procedury badawcze w kontekście poszczególnych
paradygmatów oraz uniwersalnego wymogu systematyczności badania.

W1, U1, K1

3.

Metodologia teorii ugruntowanej.

W1, U1, K1

4.

Badania fenomenologiczne i fenomenologiczno-hermeneutyczne. Interpretacyjna
Analiza Fenomenologiczna.

W1, U1, K1

5.

Badania narracyjne i biograﬁczne.

W1, U1, K1

6.

Badania dyskursu. Krytyczna Analiza Dyskursu.

W1, U1, K1

7.

Badania terenowe i zaangażowane badania w działaniu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
prezentacja multimedialna; praca w grupach; warsztaty przy komputerze, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza
przypadków, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach. W trakcie
semestru studenci realizować będą analizę danych jakościowych z
użyciem wskazanych strategii, której rezultaty są zobowiązani przedstawić
w formie pracy zaliczeniowej oraz prezentacji w klasie. Praca zaliczeniowa
będzie podstawą do egzaminu ustnego na koniec kursu.

projekt

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach. W trakcie
semestru studenci realizować będą analizę danych jakościowych z
użyciem wskazanych strategii, której rezultaty są zobowiązani przedstawić
w formie pracy zaliczeniowej oraz prezentacji w klasie. Praca zaliczeniowa
będzie podstawą do egzaminu ustnego na koniec kursu.

338 / 422

Podstawy prawa i psychologii sądowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.31000.61f1b036387c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 1) podstawami psychologii sądowej, w tym takimi jej działami, jak
psychologia śledcza czy penitencjarna; 2) podstawami prawa niezbędnymi do prawidłowego rozeznania w pracy
psychologa sądowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

339 / 422

W1

Student zna i rozumie: działy psychologii sądowej
i różnice między nimi, specyﬁkę postępowania
w sprawach sądowych o różnym charakterze,
podstawy podkultury więziennej, podstawy prawa
niezbędne w pracy biegłego psychologa.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

esej, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Student potraﬁ: rozpoznać podstawowe działy
psychologii sądowej, wskazać tok postępowania
PSYF_K3_U13,
w sprawach o różnym charakterze (np. w sprawach
rodzinnych; w sprawach, w których sprawcą jest osoba PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15
nieletnia itp.), zidentyﬁkować cechy podkultury
więziennej i procesy adaptacji więźnia do kary
pozbawienia wolności.

esej, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do: pracy z osobami osadzonymi,
poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie specyﬁki
postępowania w sprawach sądowych o różnym
charakterze.

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

wykład

30

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do psychologii śledczej i penitencjarnej.

W1, U1, K1

2.

Wprowadzenie do zagadnień związanych z rolą psychologa w procesie cywilnym.

W1, U1, K1

3.

Wprowadzenie do zagadnień związanych z rolą psychologa w sprawach
dotyczących rodziny i nieletnich.

W1, U1, K1

4.

Podstawy wiedzy o zachowaniach przestępczych - perspektywa psychologiczna.

W1, U1, K1

Sylabusy

340 / 422

5.

Wprowadzenie w specyﬁkę rzeczywistości więziennej i zjawiska podkultury
więziennej.

W1, U1, K1

6.

Psychologiczna ocena sprawców zabójstw. Mechanizmy zachowań agresywnych.

W1, U1, K1

7.

Znaczenie danych wiktymologicznych dla wnioskowania o motywacji zabójstwa i
cechach psychologicznych sprawcy.

W1, U1, K1

8.

Specyﬁka zabójstw seryjnych i zabójstw dokonywanych przez kobiety.

W1, U1, K1

9.

Charakterystyka psychologiczna osób odbywających karę pozbawienia wolności.

W1, U1, K1

10.

Podstawy prawa dla psychologów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

esej, zaliczenie

zaliczenie pracy (opcjonalnie referatu), zaliczenie kolokwium

wykład

egzamin pisemny / ustny próg zaliczenia: 50% + 1 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs otwarty dla studentów spoza modułu Psychologia w praktyce klinicznej, psychoterapeutycznej i sądowej.

Sylabusy

341 / 422

Psychologia moralności i demoralizacji. Psychopatologia zjawisk
społecznych i ich geneza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.31000.61f1b07c3b72e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami psychopatologii zjawisk społecznych.
Kolejnym celem jest nabycie przez kursantów wiedzy na temat rozwoju moralnego jednostki, demoralizacji oraz
jej roli w aktywności przestępczej człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

342 / 422

W1

wybrane zagadnienia psychopatologii zjawisk
społecznych oraz rozwoju moralnego jednostki

PSYF_K3_W08,
PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W11

esej, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PSYF_K3_U08,
PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U11

esej, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11

esej, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać stopień rozwoju moralnego jednostki,
zidentyﬁkować problemy psychologiczne związane
z różnymi patologicznymi zjawiskami społecznymi i ich
następstwa (np. przestępstwa seksualne, sekty,
przemoc domowa), sporządzić opinię psychologiczną
na potrzeby sądu w zakresie oceny stopnia
niedostosowania czy demoralizacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

diagnozy psychologicznej w zakresie oceny stopnia
niedostosowana czy demoralizacji, fachowej
diagnostyki oﬁar przemocy seksualnej, przemocy
domowej, oﬁar sekt, osób współuzależnionych itp., jak
również poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie
psychopatologii zjawisk społecznych i rozwoju
moralnego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

45

wykład

30

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychologiczne wyznaczniki przestępczości.

W1, U1, K1

2.

Przestępstwa seksualne z perspektywy psychologicznej.

W1, U1, K1

3.

Psychologiczne aspekty przemocy domowej.

W1, U1, K1

4.

Psychologia współuzależnienia.

W1, U1, K1

Sylabusy

343 / 422

5.

Sekty z perspektywy psychologicznej.

W1, U1, K1

6.

Wybrane zagadnienia związane z psychologią rozwoju moralnego.

W1, U1, K1

7.

Psychologiczne aspekty demoralizacji i niedostosowania społecznego.

W1, U1, K1

8.

Metodologia konstruowania psychologicznej opinii w zakresie oceny stopnia
niedostosowania czy demoralizacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

esej, zaliczenie

zaliczenie kolokwium, opcjonalnie pracy czy referatu

wykład

egzamin pisemny / ustny próg zaliczenia: 50% + 1 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs otwarty dla studentów spoza modułu Psychologia w praktyce klinicznej, psychoterapeutycznej i sądowej.

Sylabusy

344 / 422

Psychologia zeznań świadków, metody przesłuchiwania i oceny zeznań
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.31000.61f1afdd5ec49.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych.
Kurs ma również na celu zapoznanie studentów z problematyką pamięci autobiograﬁcznej i zniekształceń
pamięciowych w kontekście zeznań świadków, w tym ulegania dezinformacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

345 / 422

W1

podstawy psychologicznej oceny zeznań świadków
i wyjaśnień podejrzanych; specyﬁkę przesłuchania
świadków pokrzywdzonych; metody wykrywania
kłamstwa; rolę biegłego psychologa w ocenie osoby
świadka (pamięć, kompetencje poznawcze, cechy
osobowości) i znaczenie cech psychologicznych
świadka dla składanego przez niego raportu
pamięciowego, specyﬁkę funkcjonowania ludzkiej
pamięci i jej podatność na zniekształcenia,
problematykę i mechanizmy fałszywego przyznawania
się do winy, potencjalną szkodliwość terapii wypartej
pamięci.

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W09

projekt, esej, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

rozpoznać czynniki wpływające na jakość zeznań
świadków i wyjaśnień pokrzywdzonych, zidentyﬁkować
PSYF_K3_U06,
kryteria wiarygodności zeznań świadków i wyjaśnień
pokrzywdzonych, zdiagnozować jakość pamięci osoby PSYF_K3_U07,
PSYF_K3_U09
i jej podatność na sugestie, określić niewerbalne
wskaźniki kłamania i potencjalne trudności związane
z procedurą okazania.

projekt, esej, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stosowania kryteriów wiarygodności zeznań świadków
i wyjaśnień podejrzanych, niwelowania zniekształceń
w zeznaniach, prowadzenia psychoedukacji w zakresie
specyﬁki funkcjonowania ludzkiej pamięci i jej
podatności na sugestie, jak również poszerzania
wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii zeznań
świadków.

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K09

projekt, esej, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

warsztaty

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

346 / 422

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rola psychologa jako biegłego sądowego.

W1, U1, K1

2.

Zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych jako przedmiot ekspertyzy
psychologicznej.

W1, U1, K1

3.

Percepcja twarzy i procedura okazania.

W1, U1, K1

4.

Przesłuchanie świadków specyﬁcznych (dzieci, seniorzy, osoby niepełnosprawne
intelektualnie).

W1, U1, K1

5.

Kryteria oceny wiarygodności zeznań.

W1, U1, K1

6.

Fałszywe samooskarżenia.

W1, U1, K1

7.

Zaawansowana psychologia pamięci. Pamięć autobiograﬁczna.

W1, U1, K1

8.

Mechanizmy i wyznaczniki zniekształceń pamięci. Redukowanie zniekształceń
pamięciowych.

W1, U1, K1

9.

Kontrowersyjne metody przesłuchiwania świadków.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

projekt, esej

zaliczenie pracy (opcjonalnie referatu), zaliczenie kolokwium

warsztaty

zaliczenie

zaliczenie kolokwium

wykład

egzamin pisemny / ustny Próg zaliczenia: 50% + 1 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs otwarty dla studentów spoza modułu Psychologia w praktyce klinicznej, psychoterapeutycznej i sądowej.

Sylabusy

347 / 422

Metody pozyskiwania, analizy i interpretacji danych dla zmiany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa,
organizacja

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPZZS.31000.61f2446bbdd61.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 65

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów pozyskiwania, analizy, interpretacji danych, a także
komunikacji wyników analiz, które mogą facylitować zmianę w różnych kontekstach, np. miejsca pracy,
organizacje pozarządowe, kampanie społeczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

348 / 422

W1

źródła, z których można pozyskiwać dane zastane
o wysokiej jakości,

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W15

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

zaawansowane metody analizy danych (np. analiza
danych podłużnych, analizy sieci, automatyczna
analiza tekstu)

PSYF_K3_W04,
PSYF_K3_W15

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U1

zaprojektować zbieranie danych w specyﬁcznych
kontekstach (np. dane z systemów ﬁrmowych,
pozyskiwanie danych dzienniczkowych, danych
z mediów społecznościowych)

PSYF_K3_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

wybierać odpowiednie metody analizy w zależności
i od dostępnych danych i celów

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

zastosować wybrane zaawansowane metody
analityczne (np. analiza danych podłużnych, analizy
sieci, automatyczna analiza tekstu)

PSYF_K3_U04,
PSYF_K3_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji dotyczącej zagrożeń wiążą się z tego rodzaju
danymi i analizami

PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K17

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2

ostrożnego podejścia do wyciągania konkluzji
z prowadzonych analiz

PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K17

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

65

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
65

ECTS
2.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
65

ECTS
2.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do narzędzi wykorzystywanych w trakcie kursu.

W1, W2

Sylabusy

349 / 422

2.

Metody pozyskiwania i analizy danych: pozyskiwanie danych udostępnianych
przez organizacje, pobieranie danych z mediów społecznościowych, analiza
danych podłużnych, dane dzienniczkowe, analiza sieci, automatyczna analiza
tekstu.

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

3.

Przygotowanie ﬁnałowego projektu wykorzystującego metody poznane w trakcie
kursu.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
metoda projektów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność w częściach (2) i (3);
obowiązkowa w części (1), która jest zaplanowana jako intensywne
zajęcia weekendowe na początku semestru), aktywne
uczestniczenie w zajęciach, oddawanie zadań z zajęć w części (1) i
(2) oraz opracowanie projektu w grupach 2-3 osobowych w części
(3). Na ocenę projektu składać się będą oceny z realizacji
poszczególnych kroków w trakcie tutoringu oraz końcowa
prezentacja wyników pracy przed szerszym gronem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Wprowadzenie do psychologii zmiany zachowań"

Sylabusy

350 / 422

Edukacja społeczno-moralna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia edukacji

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPES.31000.61f1640699280.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 25, warsztaty: 35, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wskazanie na istotę i możliwości edukacji społeczno-moralnej w kontekście szkoły. Uwagę
uczestników skupiają zagadnienia dotyczące rozwoju społecznego i moralnego człowieka w ciągu życia. Studenci
zapoznają się z różnymi teoriami rozwoju społeczno-moralnego odnosząc się do wybranych aspektów tego
rozwoju. Omawiają kwestie dotyczące braku określonych kompetencji społecznych i moralnych. Zajęcia
koncentrują się na możliwościach i sposobach wspomagania rozwoju społeczno-moralnego oraz nabywania
określonych kompetencji społeczno-moralnych. Wskazuje się na znaczenie rozwoju społeczno-moralnego dla
sposobu funkcjonowania jednostki oraz społeczeństwa. Rozważa się również kwestie dotyczące budowania
klimatu szkoły sprzyjającego rozwojowi społecznemu i moralnemu uczniów. Ukazane zostają związki między
rozwojem społeczno-moralnym a budowaniem społeczeństwa demokratycznego, a także rozumienie edukacji
moralnej jako edukacji obywatelskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

351 / 422

Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Wybrane teorie rozwoju społecznego i moralnego

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

Prawidłowości rozwoju społecznego i moralnego oraz
jego uwarunkowania

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

Metody stymulacji rozwoju społecznego i moralnego

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W4

Ideę etyki troski i sprawiedliwości naprawczej

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W5

Zasady dobrej dyskusji i konstruktywnego
rozwiązywania konﬂiktów

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

U1

Posługiwać się terminologią z zakresu psychologii
moralności, psychologii rozwoju społecznego, czytać
ze zrozumieniem literaturę z tego zakresu oraz
krytycznie ją analizować.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U15

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

Wskazać na związki między rozwojem moralnym
i innymi aspektami rozwoju człowieka, a także
na znaczenie rozwoju moralnego dla funkcjonowania
osoby i społeczeństwa

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U15

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

Zaplanować działania sprzyjające nabywaniu
określonych kompetencji społecznych.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U15,
PSYF_K3_U18

zaliczenie

U4

Zaplanować działania stymulujące rozwój moralny

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U15,
PSYF_K3_U18

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Dalszego poszerzania wiedzy z zakresu rozwoju
społecznego i psychologii moralności oraz jej
popularyzowania.

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

K2

Zaprojektowania i przeprowadzenia treningu
umiejętności społecznych.

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

K3

Zaprojektowania działań mających na celu stymulację
rozwoju moralnego i przeprowadzenia zajęć

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

K4

Prowadzenia dyskusji wykazując się otwartością
na różne opinie i wartości oraz gotowością
do uwzględniania i koordynowania różnych
perspektyw

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

K5

Konstruktywnego rozwiązywania konﬂiktów.

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

Sylabusy

352 / 422

K6

Szerzenia idei równego traktowania osób bez względu
na ich pochodzenie rasowe, etniczne, religię
światopogląd; traktowania każdej osoby z należytym
szacunkiem.

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

25

warsztaty

35

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

25

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane teorie rozwoju społecno-moralnego.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Rozwój społeczny i moralny - istota, uwarunkowania, cel.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Trening umiejętności społecznych.

W3, U3, K2

4.

Wybrane propozycje edukacji społeczno-moralnej i etycznej.

W1, W3, W4, U4, K3, K5,
K6

5.

Metody rozwiązywania sytuacji konﬂiktowych,

W4, W5, U3, U4, K3, K4,
K5

6.

Związki między rozwojem moralny i demokracją.

W5, U2, K1, K4, K6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy

353 / 422

Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność na zajęciach i realizacja zadań ustalonych z prowadzącym.

warsztaty

zaliczenie

Obecność na zajęciach i realizacja zadań ustalonych z prowadzącym.

egzamin ustny

Kurs kończy się egzaminem ustnym. Egzamin obejmuje materiał z zajęć
(wykłady, ćwiczenia, warsztat i lektura). Na ocenę końcową składają
punkty uzyskane na egzaminie plus punkty zdobyte na ćwiczeniach i
warsztatach.

wykład

Sylabusy

354 / 422

Procesy organizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa,
organizacja

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPZZS.31000.61f243de81d54.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia
Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyﬁką oraz sposobami usprawniania procesów organizacyjnych,
które obejmują m.in.: projektowanie stanowisk pracy, modelowanie kompetencji, budowanie zespołów,
przywództwo, komunikację, podejmowanie decyzji, zarządzanie wiedzą, innowacyjność, zmianę organizacyjną,
zarządzanie konﬂiktami. Podejmowane będą również zagadnienia związane z zarządzaniem organizacją
i dotyczące: strategii organizacyjnej, klimatu i kultury organizacyjnej; oraz z funkcjonowaniem organizacji
w szerszym kontekście społeczno-gospodarczym: przedsiębiorczość, postęp technologiczny, zrównoważony
rozwój (sustainable development). Istotnym elementem kursu jest poznanie przez uczestników w praktyce
aktualnie stosowanych w organizacjach metodyk, jak np. agile, design thinking.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

355 / 422

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

• specyﬁkę procesów organizacyjnych • znaczenie
procesów organizacyjnych dla sprawnego
funkcjonowania organizacji • wskaźniki świadczące
o konieczności wprowadzenia usprawnień
w organizacji

PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U17

projekt, raport

PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10

projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

• analizować procesy organizacyjne pod kątem ich
poprawności • korzystać z koncepcji i wyników badań
naukowych w proponowaniu usprawnień
organizacyjnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

• uwzględniania znaczenia rozmaitych czynników
w projektowaniu i wdrażaniu usprawnień
organizacyjnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

warsztaty

15

wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie referatu

20

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

20

konsultacje

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

356 / 422

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współpraca, budowanie zespołów i wspieranie pracy zespołowej w organizacji
Przywództwo w organizacji - podejścia, modele
Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności i innowacyjności w organizacji
Sprawiedliwość w organizacji i rozwiązywanie konﬂiktów
Klimat i kultura organizacyjna
Tworzenie i wdrażanie strategii organizacyjnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

projekt

projekt zespołowy

warsztaty

raport

praca pisemna (case study)

wykład

egzamin pisemny

test wiedzy

Sylabusy

357 / 422

Wprowadzenie do psychoterapii egzystencjalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.31000.61f1af2bde070.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia
Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ukazuje specyﬁkę i wartość ujęcia egzystencjalnego w psychologii. Uwrażliwia na te aspekty rzeczywistości
człowieka, które nie poddają się próbom wyjaśnienia i przewidywania. Stawia pytania o możliwość pomocy
psychologicznej człowiekowi znajdującemu się w sytuacji granicznej. Stanowi też okazję do reﬂeksji nad
możliwościami i ograniczeniami psychoterapii. Wprowadza w problematykę etyki procesu
psychoterapeutycznego. W efekcie zajęć student powinien: znać genezę i specyﬁkę perspektywy egzystencjalnej
w psychologii i psychoterapii, umieć wskazać możliwości i ograniczenia perspektywy egzystencjalnej w praktyce
badawczej i klinicznej, znać podstawowe egzystencjalne koncepcje rozwoju człowieka i możliwości jego
wspierania, dostrzegać wagę tzw. sytuacji granicznych w biegu życia ludzkiego, rozpoznawać rolę psychologa
w towarzyszeniu człowiekowi doświadczającemu sytuacji granicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

358 / 422

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii
i psychoterapii egzystencjalnej. Umie rozpoznawać
specyﬁkę egzystencjalnej perspektywy w psychologii.
Zna obszary jej zastosowania.

PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin pisemny,
egzamin ustny

PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

zaliczenie na ocenę

PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować w praktyce wiedzę
dotyczącą nawiązywania relacji badawczej oraz
psychoterapeutycznej. Potraﬁ odróżnić te aspekty
życia człowieka, które podlegają wyjaśnieniu
i przewidywaniu, od tych, które stać się mogą jedynie
przedmiotem domysłu i wyobraźni. Potraﬁ w tym, co
jest symptomem zaburzeń psychicznych i zachowania
odnajdywać to, co jest symptomem życia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student w toku kursu nabywa umiejętności
nawiązywania relacji etycznej z badanych/ klientem/
pacjentem. Wrażliwy jest na te aspekty relacji, które
nie mogą stać się przedmiotem wiedzy opartej
na dowodach. Świadomy jest dylematów etycznych
towarzyszących uprawioniu zawodu psychologa
klinicznego oraz psychoterapeuty.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

warsztaty

30

wykład

30

analiza problemu

10

konsultacje

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Sylabusy

359 / 422

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Kurs ukazuje specyﬁkę i wartość ujęcia egzystencjalnego w psychologii i
psychoterapii. Uwrażliwia na te aspekty rzeczywistości człowieka, które nie
poddają się próbom wyjaśniania i przewidywania. Stawia pytania o możliwość
pomocy psychologicznej człowiekowi znajdującemu się w sytuacjach
granicznycyh, zagrażającym formom, w jakich żyje. Stanowi też okazję do reﬂeksji
nad możliwościami i ograniczeniami psychoterapii. Wprowadza w problematykę
etyki procesu psychoterapeutycznego. W efekcie zajęć student: zna genezę i
specyﬁkę perspektywy egzystencjalnej w psychologii i psychoterapii, umie
wskazać możliwości i ograniczenia perspektywy egzystencjalnej w praktyce
badawczej i klinicznej, zna podstawowe egzystencjalne koncepcje rozwoju
człowieka i możliwości jego wspierania, dostrzega wagę tzw. sytuacji granicznych
w biegu życia ludzkiego, rozpoznaje rolę psychologa we wspieraniu możliwości
człowieka do przeżywania tego, co nieuchronne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin ustny

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Znajomość podstawowej literatury
przedmiotu oraz umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy przy
mierzeniu się z zadaniami praktyki psychologicznej

warsztaty

zaliczenie na ocenę

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Kształtowanie i doskonalenie
umiejętności nawiązywania relacji terapeutycznej z drugim człowiekiem.

wykład

egzamin pisemny

Obecność na wykładach. Samodszielne studiowanie literatury
przedmiotiu. Przygotowanie pisemnej pracy semestralnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych w przyszłości specjalizowaniem się w zakresie psychoterapii oraz
psychologii klinicznej.

Sylabusy
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Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.31000.61f1aef35c2d1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z psychoterapią psychoanalityczną i psychodynamiczną. Przedstawiony
zostanie rozwój psychoanalizy, dyskutowane będą podobieństwa i różnice pomiędzy: psychoanalizą,
psychoterapią psychoanalityczną i psychoterapią psychodynamiczną. Prezentowana będzie specyﬁka diagnozy
psychoanalitycznej oraz jej użyteczność w rozumieniu funkcjonowania pacjenta w relacji terapeutycznej.
Omówione zostaną podstawowe zjawiska w procesie psychoterapii. Istotnym obszarem dyskusji będzie
skuteczność i ograniczenia psychoterapii psychoanalitycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada wiedzą dotyczącą podstawowych
założeń psychoanalizy.

PSYF_K3_W02

egzamin pisemny

W2

Student posiada wiedzę dotyczącą
psychodynamicznych koncepcji leczenia zaburzeń.

PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

W3

Student zna zasady prowadzenia psychoterapii
psychoanalitycznej

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

W4

Student posiada wiedzę na temat podstawowych
zjawisk w psychoterapii psychoanalitycznej

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ sformułować hipotezy diagnostyczne
w modelu psychodynamicznym.

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

zaliczenie

U2

Student potraﬁ analizować materiał kliniczny w ujęciu
psychoanalitycznym, uwzględniając dynamikę
przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniową.

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

zaliczenie

U3

Student potraﬁ posługiwać się podstawowymi
pojęciami klinicznymi, które opisują zjawiska
w procesie psychoterapii psychoanalitycznej.

PSYF_K3_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny własnych
działań diagnostycznych i planu leczenia.

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K15

zaliczenie

K2

Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania
wiedzy z zakresu zaburzeń i adekwatnych form
oddziaływań terapeutycznych.

PSYF_K3_K15

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

warsztaty

15

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy teoretyczne terapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej.

W1, W2, W3

2.

Psychodynamiczne koncepcje leczenia zaburzeń.

W1, W2, U1, K2

3.

Diagnoza psychoanalityczna. Kwaliﬁkacja do leczenia.

W1, W2, U1, K1

4.

Podstawowe zjawiska w procesie leczenia.

W1, W4, U3

5.

Proces terapii: etapy i czynniki leczące.

W3, W4, U2, U3

6.

Skuteczność i ograniczenia psychoterapii psychoanalitycznych.

W3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

Ocena z egzaminu pisemnego.

warsztaty

zaliczenie

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

wykład

egzamin pisemny

Ocena z egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Wprowadzenie do terapii rodzin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.31000.5cc6f6deb14d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami terapii rodzin, w tym (1) jej założeniami teoretycznymi, (2)
aplikacją do praktyki terapeutycznej oraz (3) możliwymi zastosowaniami w praktyce klinicznej
i psychoterapeutycznej. Kurs stanowi wprowadzenie do teorii systemowej i systemowego rozumienia rodziny.
Uczestnicy zapoznają się ze specyﬁką przeprowadzania wywiadu z rodziną, budowania przymierza, stawiania
hipotez i formułowania diagnozy systemowej. W trakcie zajęć omówione zostaną klasyczne i współczesne szkoły
terapii rodzin i koncepcje stanowiące bazę dla systemowego rozumienia rodziny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

W14 Student zna podstawy systemowego
paradygmatu i pojęcia terapii systemowej

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

W13 Student zna podstawowe metody
wykorzystywane w terapii rodzin np. genogram,
rozumie co to jest diagnoza systemu

PSYF_K3_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

W14, W15 Student posiada wiedzę na temat
klasycznych i współczesnych szkół w terapii rodzin
oraz zmian w obrębie roli terapeuty

PSYF_K3_W03,
PSYF_K3_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U13, U14 Student potraﬁ przeprowadzić wywiad
z rodziną w paradygmacie systemowym i sformułować
hipotezy systemowe

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

zaliczenie

U2

U13, U14 Student potraﬁ opracować materiał
kliniczny, dokonuje konceptualizacji przypadku
w ujęciu systemowym

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15,
PSYF_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

U04, U13 Student potraﬁ dokonać interpretacji
genogramu pod kątem zjawisk w ujęciu systemowym

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K13, K15 Student jest gotów do dokonania krytycznej
oceny własnych działań diagnostycznych i interwencji
terapeutycznych

PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

K2

K01, K15 Student rozumie rolę i potrzebę
uczestniczenia w superwizji pracy terapeutycznej

PSYF_K3_K15

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

K10 Student-ka jest wrażliwa/y na występujące różnice
PSYF_K3_K15
kulturowe oraz kontekst społeczno- kulturowy rodzin.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

warsztaty

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
160

ECTS
6.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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 podstawy systemowego paradygmatu i psychoterapii systemowej.

W1, W3

2.

Rodzina w kontekście społeczno-kulturowym i modele funkcjonowania rodziny.

W1, W3, U1, K3

3.

Podejście strukturalne i strategiczne w terapii rodzin.

W1, W3, U2

4.

Nurty kontekstualne- przekaz międzypokoleniowy.

W3, U2, U3

5.

Podejście systemowe w modelu mediolańskim.

U1, U2

6.

Podejście komunikacyjne i teoria Bowena.

U2, U3, K2

7.

Model teamu reﬂektującego. Terapia narracyjna.

U2, K1, K2

8.

Terapia par.

W2, U3, K1, K2

9.

Mentalizacja w terapii rodzin i par. Terapia wielorodzinna.

W2, U2, U3, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Pozytywna ocena na semestr.

warsztaty

zaliczenie

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności.

wykład

egzamin pisemny

Ocena z egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie z oceną przedmiotu Wprowadzenie do psychoterapii egzystencjalnej.

Sylabusy
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Psychoproﬁlaktyka i promocja zdrowia psychicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia edukacji

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPES.31000.61f164c35bf0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 10, konwersatorium: 10, warsztaty: 50, wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy na temat psychoproﬁlaktyki i promocji zdrowia

C2

Poznanie metod tworzenia programów proﬁlaktycznych i strategii promocji zdrowia

C3

Trening projektowania i prowadzenia psychoproﬁlaktyki i promocji zdrowia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna podstawowe założenia i strategie
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, rozumie
podstawowe rozróżnienia terminologiczne

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

Student orientuje się w programach
psychoproﬁlaktycznych stosowanych w Polsce
i na świecie

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ tworzyć programy proﬁlaktyczne
oparte na rzetelnych danych i dostosowane do grupy
docelowej

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ krytycznie analizować istniejące
programy proﬁlaktyczne w oparciu o dane naukowe

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do pracy psychoproﬁlaktycznej
i psychoedukacyjnej z uczniami, nauczycielami
i rodzicami z poszanowaniem ich godności i autonomii

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotowy do współpracy z innymi
specjalistami, również specjalistami z innych dziedzin,
przy tworzeniu programów proﬁlaktycznych i przy ich
wdrażaniu

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

10

konwersatorium

10

warsztaty

50

wykład

10

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowywanie projektów

50

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe założenia i strategie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Podstawowe zasady tworzenia programów proﬁlaktycznych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Modele zdrowia

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Psychoedukacja i psychoproﬁlatyka w szkole

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Promocja zdrowia w biegu życia

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków,
gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

konwersatorium

warsztaty

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny, zaliczenie
na ocenę

Kurs kończy się egzaminem ustnym, obejmującym materiał z
wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów oraz z lektury.
Na końcową ocenę składa się ocena z egzaminu oraz oceny
uzyskane za zadania i projekty przygotowywane w ramach
pozostałych zajęć.

egzamin ustny, zaliczenie
na ocenę

Kurs kończy się egzaminem ustnym, obejmującym materiał z
wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów oraz z lektury.
Na końcową ocenę składa się ocena z egzaminu oraz oceny
uzyskane za zadania i projekty przygotowywane w ramach
pozostałych zajęć.

egzamin ustny, zaliczenie
na ocenę

Kurs kończy się egzaminem ustnym, obejmującym materiał z
wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów oraz z lektury.
Na końcową ocenę składa się ocena z egzaminu oraz oceny
uzyskane za zadania i projekty przygotowywane w ramach
pozostałych zajęć.

egzamin ustny

Kurs kończy się egzaminem ustnym, obejmującym materiał z
wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów oraz z lektury.
Na końcową ocenę składa się ocena z egzaminu oraz oceny
uzyskane za zadania i projekty przygotowywane w ramach
pozostałych zajęć.
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Wybrane zagadnienia z nauki o rozwoju. Poziom zaawansowany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.31000.61f1a746163a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest umożliwienie studentom pogłębienia rozumienia wybranych obszarów funkcjonowania człowieka
z „perspektywy rozwoju”, czyli uwzględniając dynamikę, ciągłość i stabilność zmiany rozwojowej. W ramach
kursu zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia badawcze oraz współczesne wyjaśnienia przebiegu rozwoju
człowieka. Studenci zostaną zapoznani ze specyﬁką badań prowadzonych we współczesnej nauce o rozwoju oraz
towarzyszącymi im rozważaniami metodologicznymi i metateoretycznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

istotę zmiany rozwojowej,

PSYF_K3_W11

egzamin pisemny

W2

teorie i modele opisujące i wyjaśniające przebieg
rozwoju człowieka w toku całego życia

PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
projekt

W3

sposób ujmowania rozwoju z perspektywy
interdyscyplinarnej

PSYF_K3_W01

egzamin pisemny,
projekt

W4

powiązanie psychologii rozwoju człowieka z innymi
dziedzinami nauki, zwłaszcza kognitywistyką
i neuronauką

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W06

egzamin pisemny

W5

uwarunkowania rozwoju, w tym znaczenie czynników
biologicznych, społecznych i kulturowych

PSYF_K3_W01,
PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W10

egzamin pisemny

W6

Szczegółowy przebieg i specyﬁkę zmian rozwojowych
w wybranych obszarach rozwoju

PSYF_K3_W11

egzamin pisemny,
projekt

W7

specyﬁkę planowania badań empirycznych i analizy
statystycznej zebranych danych w zakresie nauki
o rozwoju

PSYF_K3_W04

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać ze zrozumieniem zaawansowaną literaturę
naukową z zakresu psychologii rozwoju

PSYF_K3_U11

egzamin pisemny,
projekt

U2

precyzyjnie posługiwać się terminologią z tego zakresu PSYF_K3_U11

egzamin pisemny

U3

rozpatrywać zmiany rozwojowe i funkcjonowanie
człowieka z różnych perspektyw teoretycznych
w ujęciu interdyscyplinarnym

PSYF_K3_U05

egzamin pisemny

U4

odnosić swoją wiedzę z zakresu rozwoju człowieka
do wyników badań w innych dziedzinach psychologii

PSYF_K3_U01

egzamin pisemny

U5

wyjaśniać zachowania człowieka w życiu codziennym
odnosząc się do wiedzy o rozwoju

PSYF_K3_U11

egzamin pisemny

U6

precyzyjnie wskazać i odnieść się do obszarów
dyskusji w zakresie współczesnych teorii rozwoju
i badań nad rozwojem

PSYF_K3_U11

egzamin pisemny

U7

samodzielnie i w zespole badawczym zaplanować
i przeprowadzić badania empiryczne w zakresie nauki
o rozwoju z zastosowaniem adekwatnych metod
badawczych

PSYF_K3_U04

projekt

U8

poddać analizie zebrane dane empiryczne
i prawidłowego wyprowadzić wnioski, uwzględniając
specyﬁkę badań nad rozwojem

PSYF_K3_U04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznania złożoności determinacji ludzkiego zachowania, PSYF_K3_K05,
uwzględniając wpływ czynników biologicznych,
PSYF_K3_K10,
społecznych i kulturowych
PSYF_K3_K11

egzamin pisemny

K2

sprawnego komunikowania się z osobami w różnych
okresach rozwojowych, będąc wolnym/wolną
od stereotypów i uprzedzeń

PSYF_K3_K11

egzamin pisemny

K3

przeciwstawiania się dyskryminacji osób ze względu
na wiek

PSYF_K3_K11

egzamin pisemny

K4

zaangażowania swojej wiedzy i umiejętności w celu
rozpoznania zagrożeń dla rozwoju i podejmowania
działań sprzyjających tworzeniu społecznie ważnych
prac, których celem jest wspieranie rozwoju

PSYF_K3_K11

egzamin pisemny

Sylabusy
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K5

uznawania konieczności zarówno kompensowania
deﬁcytów, jak i wspierania wybitnych uzdolnień

PSYF_K3_K09

egzamin pisemny

K6

poszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy rozwijając
swoje kompetencje zawodowe, będąc świadomy/a
ograniczeń wiedzy o rozwoju

PSYF_K3_K11

egzamin pisemny

K7

rozwoju wiedzy i uczenia się przez całe życie

PSYF_K3_K02

egzamin pisemny

K8

dostosowania sposobu nawiązania kontaktu
z uczestnikami prowadzonych przez siebie badań
empirycznych oraz dostosowania przebiegu badania
(formułowania i prezentowania instrukcji, celu
i przebiegu badania) w zależności od wieku i/lub
poziomu rozwoju uczestników badania

PSYF_K3_K04

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

warsztaty

15

przygotowanie do egzaminu

19

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie projektu

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
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zmiany rozwojowe w wybranych obszarach funkcjonowania człowieka
dyskutowane w ramach współczesnych ujęć teoretycznych oraz w perspektywie
interdyscyplinarnej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7

2.

Metateoretyczne ujęcia w nauce o rozwoju.

W1, W2, U6

3.

Specyﬁka planowania i prowadzenia badań nad rozwojem.

W7, U7, K2, K8

4.

Specyﬁka analiz danych rozwojowych.

W7, U8

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

Regularna obecność na zajęciach (max. 1 nieobecność). Aktywny udział w
zajęciach. Uzyskanie z egzaminu co najmniej 60% punktów.

warsztaty

projekt

Regularna obecność na zajęciach (max. 1 nieobecności). Aktywny udział w
zajęciach. Realizacja projektu badawczego.

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z psychoﬁzjologii i metodologii badań
psychoﬁzjologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.31000.61f1a7034c34d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami rejestracji oraz analizy sygnałów biologicznych (EEG
i obwodowych), a także nauczenie umiejętności stosowania tych zasad podczas rzeczywistych pomiarów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna podstawy teoretyczne analizy falkowej
oraz reprezentacji sygnałów w domenie czasczęstotliwość i w domenie czasu.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

projekt, egzamin

W2

Student zna podstawy teoretyczne pomiarów
zmiennych ﬁzjologicznych

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W06

projekt, egzamin

U1

Student potraﬁ przygotować i przeanalizować prosty
pomiar z użyciem EEG lub miar obwodowych
z użyciem systemu Bitalino i oprogramowania
do analizy danych

PSYF_K3_U05

projekt

U2

Student potraﬁ przeprowadzić analizę sygnałów
w domenie czas-częstotliwość i w domenie czasu.

PSYF_K3_U05

projekt

PSYF_K3_K04,
PSYF_K3_K05

projekt, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie
prowadzenia eksperymentów psychoﬁzjologicznych
oraz analizowania ich wyników.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

wykład

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

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
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia metodologii badań empirycznych w psychoﬁzjologii

W1, U2, K1

2.

Podstawy analizy potencjałów wywołanych EEG w domenie czasu i czasuczęstotliwości

W1, W2, U2, K1

3.

Podstawy analizy danych obwodowych

W2, U1, K1

Sylabusy
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4.

Warsztaty: zasady pomiaru EEG i miar obwodowych z użyciem systemu Bitalino

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

projekt

Zaliczenie projektu.

wykład

egzamin

Egzamin w formie testu. Warunek zaliczenia: 50% + 1 poprawnych
odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia edukacji

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPES.31000.61f1644f3a957.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 80

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy dotyczącej specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

C2

Poznanie metod wspomagania kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

C3

Warsztat umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma wiedzę dotyczącą specjalnych potrzeb
edukacyjnych dzieci i młodzieży

PSYF_K3_W18

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna podstawowe zagadnienia związane
z obszarem specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz
wspomagania w tym zakresie

PSYF_K3_W18

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zastosować metody wspomagania
kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

PSYF_K3_U18

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ stworzyć ćwiczenia wspomagające
osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
zaproponować dostosowania

PSYF_K3_U18

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student współpracuje ze specjalistami z różnych
dziedzin w celu wspomagania dzieci i młodzieży
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PSYF_K3_K18

zaliczenie na ocenę

K2

Student podejmuje dialog ze specjalistami z innych
dziedzin oraz uwzględnia ich zdanie na temat
specjalnych potrzeb edukacyjnych

PSYF_K3_K18

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

warsztaty

80

przygotowanie do egzaminu

10

wykonanie ćwiczeń

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Deﬁnicja i podstawowe sposoby rozumienia specjalnych potrzeb edukacyjnych
1.

W1, U2, K1
Wsparcie dziecka / nastolatka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Praca z uczniem z zaburzeniami rozwojowymiPraca z uczniem chorym
somatycznie / niepełnosprawnym
Praca z uczniem wybitnie zdolnym

2.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
Praca z uczniem pochodzącym z innego kręgu kulturowego
Praca z uczniem z innymi problemami

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę Test wiedzy

warsztaty

prezentacja

Prezentacja związana ze zrealizowanym projektem

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zaawansowana psychologia poznania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.31000.61f1a65ab12f1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 25, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie studentom poszerzonej wiedzy o budowie oraz działaniu wybranych systemów percepcyjnych.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi modelami teoretycznymi i dominującymi wzorcami badań
eksperymentalnych nad uwagą i kontrolą poznawczą.

C3

Przedstawienie studentom poszerzonej wiedzy dotyczącej pamięci, w szczególności pamięci autobiograﬁcznej
i pamięci prospektywnej.

C4

Przygotowanie studentów do pracy badawczej w dziedzinie psychologii pamięci.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/ka zna i rozumie neuronalne podstawy
PSYF_K3_W05,
procesu percepcyjnego, posiada pogłębioną wiedzę
na temat różnic i podobieństw funkcjonowania różnych PSYF_K3_W06
systemów percepcyjnych.

egzamin pisemny

W2

Student/ka posiada wiedzę na temat bieżącego stanu
badań (state of the art) nad uwagą i kontrolą
poznawczą, potraﬁ krytycznie zrecenzować wybraną
pracę badawczą z tego obszaru oraz umie wskazać
kierunki dalszych badań.

PSYF_K3_W06

egzamin pisemny,
projekt

W3

Student/ka posiada wiedzę na temat: rodzajów
pamięci, cech charakterystycznych odróżniających
pamięć autobiograﬁczną i prospektywną
od pozostałych form pamięci, metod badania pamięci,
jej funkcji oraz znaczenia w życiu codziennym,
rozumie zmiany w pamięci pojawiające się wraz
ze starzeniem się

PSYF_K3_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ krytycznie analizować treści
z dziedziny psychologii oraz neuronauki dotyczące
procesów percepcji

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U06

egzamin pisemny

U2

Student/ka zna metody badań nad uwagą i kontrolą
poznawczą oraz potraﬁ zaplanować badanie
empiryczne w tym obszarze.

PSYF_K3_U06

egzamin pisemny,
projekt

U3

Student/ka potraﬁ czytać ze zrozumieniem literaturę
naukową z dziedziny psychologii pamięci
autobiograﬁcznej i prospektywnej, znaleźć najnowsze
badania dotyczące psychologii pamięci, podać
przykłady różnych form pamięci, zaplanować
podstawowe badania poszczególnych form pamięci,
sprawnie posługuje się terminologią psychologii
pamięci, rozpoznaje możliwe problemy badawcze
w zakresie badań nad pamięcią i formułuje przykłady
ich rozwiązywania/weryﬁkacji.

PSYF_K3_U06

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotów do pogłębionego wyjaśniania
specyﬁki procesów psychicznych odnoszących się
do mechanizmów percepcji

PSYF_K3_K05,
PSYF_K3_K06

egzamin pisemny

K2

Student/ka potraﬁ zastosować wiedzę na temat uwagi
i kontroli poznawczej do analizy wybranych procesów
społecznych (np. nadużywanie mediów
elektronicznych), problemów w dziedzinie edukacji
(np. nieumiejętność kontroli uwagi) i zaburzeń
zachowania (np. OCD, depresja, zaburzenia myślenia).

PSYF_K3_K06

egzamin pisemny

K3

Student/ka jest gotów do interpretowania zachowania
i zjawisk społecznych w kontekście teorii i wyników
badań nad pamięcią, w szczególności pamięcią
prospektywną i autobiograﬁczną.

PSYF_K3_K06

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

25

wykład

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

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.

Anatomia i ﬁzjologia układu wzrokowego. Przetwarzanie informacji w korze
wzrokowej. Jak powstają wrażenia wzrokowe. Anatomia i ﬁzjologia układu
słuchowego. Przetwarzanie informacji w korze słuchowej. Wrażenia akustyczne.
Percepcja mowy. Dotyk i odczuwanie bólu – korowy system przetwarzania
informacji z ciała.

W1, U1

2.

Podobieństwa i różnice w budowie i funkcjonowaniu różnych systemów
percepcyjnych. Rozwój systemów percepcyjnych. Okresy krytyczne. Wrażenia
świadome. Wyobrażenia.

U1, K1

3.

Uwaga automatyczna a uwaga kontrolowana. Mózgowe podłoże uwagi
endogennej. Strategie sprawowania kontroli uwagowej.

W2, U2, K2

4.

Najważniejsze modele teoretyczne w obszarze kontroli poznawczej. Metody
badania kontroli poznawczej. Strategie sprawowania kontroli poznawczej, ich
rozwój i trening. Mózgowe podłoże kontroli poznawczej. Uwaga i kontrola
poznawcza w sterowaniu własnymi procesami umysłowymi (myśleniem,
rozumowaniem)

W2, U2, K2

5.

Rodzaje pamięci. Specyﬁka pamięci autobiograﬁcznej. Struktury, organizacja i
funkcja pamięci autobiograﬁcznej. Najważniejsze procesy biorące udział w
przywoływaniu wspomnień: wspomnienia zamierzone vs wspomnienia
mimowolne. Metody badania pamięci autobiograﬁcznej.

W3, U3, K3

6.

Specyﬁka pamięci prospektywnej. Udział procesów automatycznych i
kontrolowanych w realizacji zadań prospektywnych. Zmiany w pamięci
prospektywnej wraz ze starzeniem się. Metody badania pamięci prospektywnej.
Różnice między badaniami laboratoryjnymi i naturalistycznymi.

W3, U3, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metoda projektów, analiza

Sylabusy
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tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

projekt

Projekt badania dotyczący problematyki pamięci lub kontroli poznawczej,
przygotowany w formie pisemnej

wykład

egzamin pisemny

Egzamin testowy: ocena pozytywna w przypadku uzyskania 50% +1
punktów

Sylabusy
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Zachowania zdrowotne i promocja zdrowia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa,
organizacja

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPZZS.31000.61f244250165d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie możliwości wspierania zdrowia i dobrostanu jednostek, grup i społeczeństw.
Podczas zajęć studenci dowiedzą się, w jaki sposób można: kształtować zachowania zdrowotne klienta (poznają
wybrane techniki zmiany zachowań zdrowotnych stosowane w podejściu behawioralnym, podejściu poznawczo behawioralnym drugiej i trzeciej fali oraz w dialogu motywującym), wspierać zdrowie pracowników w miejscu
pracy (poznają działania interwencyjne prowadzane w organizacjach, np. interwencje antymobbingowe,
antystresowe), wykorzystać narzędzia marketingu społecznego w celu promocji zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie podstawowe założenia terapii
behawioralnej, poznawczo-behawioralnej i dialogu
motywującego. Ma świadomość, które narzędzia
i techniki wypracowane przez te podejścia mogą
zostać zastosowane w kształtowaniu zachowań
zdrowotnych klienta.

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie modele wyjaśniające związek
psychospołecznych czynników środowiska pracy
ze zdrowiem i dobrostanem pracowników.

PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody prowadzenia badań
społecznych, narzędzia wykorzystywane w reklamie
społecznej w celu promocji zdrowia.

PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

U1

Student potraﬁ stosować techniki dialogu
motywującego, terapii behawioralnej, terapii
poznawczo-behawioralnej i terapii dialektycznobehawioralnej do zmiany wybranych zachowań
zdrowotnych.

PSYF_K3_U14

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ tworzyć procedury i metody
zapobiegające patologiom i wspierające zdrowie
i dobrostan pracowników.

PSYF_K3_U14

zaliczenie

U3

Student potraﬁ identyﬁkować aktualne problemy
społeczne związane z proﬁlaktyką zdrowotną
i wykorzystywać narzędzia marketingowe w celu
promocji zdrowia.

PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do nawiązania relacji z klientem
przejawiającym zachowania antyzdrowotne
i udzielenia mu pomocy i wsparcia.

PSYF_K3_K14

zaliczenie

K2

Student jest gotów do reagowania na aktualne
problemy społeczne dotyczące szeroko rozumianej
problematyki zdrowia.

PSYF_K3_K14

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

warsztaty

45

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
6.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Rola psychologa w modyﬁkowaniu zachowań zdrowotnych i promowaniu zdrowia.

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Wybrane metody i techniki kształtowania zachowań zdrowotnych – ich
skuteczność i ograniczenia.

W1, U2, U3, K1, K2

3.

Wpływ psychospołecznych czynników środowiska pracy na zdrowie i dobrostan
pracowników.

W2, U2, K1, K2

4.

Działania interwencyjne stosowane w psychologii zdrowia odnośnie do
pracowników i ocena ich skuteczności.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Krytyczna analiza społecznych kampanii reklamowych dotyczących proﬁlaktyki
zdrowotnej.

W3, U3, K2

6.

Wykorzystanie twórczych technik do projektowania przekazów reklamowych
promujących zdrowie.

W2, W3, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

Test wiedzy

warsztaty

zaliczenie

Zaliczenie projektu, aktywność na zajęciach

Sylabusy
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Academic Writing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.32000.5d00faeb378c2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Praca naukowa w dużym stopniu obejmuje umiejętność jasnego i interesującego komunikowania wynik w swoich
badań w formie artykuł w naukowych. Celem kursu jest nabycie szerokich umiejętności związanych z tym
aspektem. Kurs będzie obejmował zar wno analizę tekstu na poziomie całościowej struktury (m.in. cel tekstu,
logika, sp jność, treści powiązane z poszczeg lnymi składowymi artykułu), jak i na poziomie lokalnym (m.in.,
budowa zdań, słownictwo i frazy używane w artykułach naukowych, przywoływanie prac innych badaczy/ek).
Poruszone zostaną także psychologiczne aspekty pracy nad artykułem (m.in., jak zaplanować pracę nad
artykułem, jak rozłożyć pisanie na małe kroki, jak radzić sobie z trudnościami w pisaniu). W trakcie kursu
om wiony zostanie także proces recenzencki (m.in. jak radzić sobie z negatywną informację zwrotną, jak
konstruktywnie reagować na recenzje). Dodatkowe tematy obejmują następujące kwestie: praca zespołowa
w pisaniu artykuł w, otwarta nauki w procesie pisania i publikowania artykuł w naukowych, rola wizualizacji
w skutecznej komunikacji pisemnej oraz tworzenie treści popularnonaukowych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna specyﬁkę stylu artykułu naukowego i jego
części składowych. Student zna etapy procesu
publikacyjnego. Student wie, z jakimi wyzwaniami
wiąże się proces tworzenia artykuł w naukowych

PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17

zaliczenie pisemne

PSYF_K3_U16,
PSYF_K3_U17

zaliczenie pisemne

Student potraﬁ właściwie dobrać formę artykułu
do cel w. Student potraﬁ ułożyć logiczną strukturę
artykułu. Student potraﬁ komunikować pisemnie swoje
PSYF_K3_K16,
myśli w jasny i klarowny spos b. Student potraﬁ
PSYF_K3_K17
zaplanować swoją pracę w ramach pisania artykułu
naukowego. Student potraﬁ konstruktywnie
odpowiedzieć na recenzje artykułu

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ napisać artykuł naukowy i tekst
popularnonaukowy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typy artykułów naukowych.

W1, U1, K1

Sylabusy

388 / 422

2.

W1, U1, K1

Analiza tekstu na poziomie całościowej struktury.

3.

W1, U1, K1

Analiza tekstu na poziomie lokalnym.

4.

W1, U1, K1

Planowanie pracy nad artykułem.

5.

W1, U1, K1

Trudności w pisaniu artykułu.

6.

W1, U1, K1

Proces recenzencki.

7.

W1, U1, K1

Tworzenie własnego artykułu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Recenzja trzech książek lub artykuł w naukowych pod kątem sztuki
pisania i komunikowania się.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Tematyka zajeć:
1. Typy artykułów naukowych.
2. Analiza tekstu na poziomie całościowej struktury.
3. Analiza tekstu na poziomie lokalnym.
4. Planowanie pracy nad artykułem.
5. Trudności w pisaniu artykułu.

Sylabusy
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6. Proces recenzencki.
7. Przygotowywanie własnego artykułu.

Sylabusy

390 / 422

Diagnostyka psychologiczna dla potrzeb sądu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.32000.61f1b28018f33.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej pomocnej
do sporządzenia opinii sądowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę różnych form diagnozy psychologicznej
dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów
na potrzeby sądu.

PSYF_K3_W05,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

esej, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PSYF_K3_U05,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14

esej, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać problemy etyczne związane
z przygotowaniem diagnozy psychologicznej
na potrzeby sądu, jak również zidentyﬁkować
najczęstsze błędy w procesie diagnozowania
i sporządzania opinii psychologicznej dla sądu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przeprowadzenia procesu diagnostycznego
i sporządzenia opinii na podstawie przeprowadzonych
badań, jak również poszerzania wiedzy i umiejętności
w zakresie diagnozowania na potrzeby sądu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

warsztaty

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Specyfka diagnozy psychologicznej osób dorosłych.

W1, U1, K1

2.

Specyﬁka diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży.

W1, U1, K1

3.

Aspekt etyczny sporządzania opinii przez biegłego psychologa.

W1, U1, K1

4.

Najczęstsze błędy w procesie diagnozowania i opiniowania na potrzeby sądu.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Podstawy neuropsychologii i diagnozy neuropsychologicznej.

W1, U1, K1

6.

Podstawy diagnozy seksuologicznej na potrzeby sądu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

esej, zaliczenie

zaliczenie pracy pisemnej (opcjonalnie referat), kolokwium

warsztaty

zaliczenie

zaliczenie zadań wskazanych przez prowadzącego

wykład

egzamin pisemny / ustny próg zaliczenia: 50% + poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs przeznaczony wyłącznie dla studentów modułu Psychologia w praktyce klinicznej, psychoterapeutycznej i sądowej.

Sylabusy
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Psychologiczna ocena oﬁary i sprawcy czynu zabronionego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.32000.61f1b23f0230f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie kursanta ze specyﬁką psychologicznej oceny stanu sprawcy czynu zabronionego
oraz diagnozowania świadków pokrzywdzonych, w tym różnicowego diagnozowania PTSD.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

proces diagnostyczny mechanizmów motywacyjnych
sprawcy czynu zabronionego, proces diagnozowania
następstw doświadczonej traumy, rolę psychologa
w opiniowaniu o poczytalności sprawcy i działaniu
w stanie silnego wzburzenia.

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W12,
PSYF_K3_W13

esej, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

przeprowadzić psychologiczną diagnozę
mechanizmów motywacyjnych sprawcy czynu
PSYF_K3_U07,
zabronionego, jak również diagnozę następstw
PSYF_K3_U12,
doświadczonej traumy, zidentyﬁkować rolę psychologa
PSYF_K3_U13
w opiniowaniu o poczytalności sprawcy i działaniu
w stanie silnego wzburzenia.

esej, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przeprowadzenia procesu diagnostycznego
ukierunkowanego na określenie motywów sprawcy,
jak i zidentyﬁkowania zespołu ostrego stresu czy
stresu pourazowego u osoby poszkodowanej.

PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13

esej, zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

warsztaty

15

wykład

15

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Diagnoza procesów motywacyjnych sprawcy czynu zabronionego.

W1, U1, K1

2.

Rola psychologa w opiniowaniu o poczytalności sprawcy.

W1, U1, K1

Sylabusy

395 / 422

3.

Rola psychologa w opiniowaniu o działaniu w stanie silnego wzburzenia
emocjonalnego.

W1, U1, K1

4.

Trauma psychologiczna.

W1, U1, K1

5.

Diagnoza różnicowa zaburzeń po stresie traumatycznym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

esej

zaliczenie pracy pisemnej, opcjonalnie referatu, zaliczenie
kolokwium

warsztaty

zaliczenie

zaliczenie kolokwium

wykład

egzamin pisemny / ustny próg zaliczenia: 50% + 1 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs przeznaczony wyłącznie dla studentów modułu Psychologia w praktyce klinicznej, psychoterapeutycznej i sądowej.

Sylabusy

396 / 422

Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa,
organizacja

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPZZS.32000.61f2450f5f9f1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest omówienie psychologicznych i społecznych zmian doświadczanych przez osoby zmagające się
z przewlekłymi problemami zdrowotnymi oraz osoby starzejące się. W ramach zajęć omawiane będą zagadnienia
dotyczące radzenia sobie z chorobą przewlekłą i bólem, a także przedstawione zostaną metody wspierania osób
chorych przewlekle. Omawiane będą również zmiany związane z procesem zdrowego starzenia się oraz
możliwości wspomagania funkcjonowania seniorów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

397 / 422

W1

psychologiczne i społeczne aspekty starzenia się
i przystosowania do starości

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W09,
PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, egzamin
pisemny / ustny

W2

psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji
somatycznych

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, egzamin
pisemny / ustny

W3

dynamika radzenia sobie z chorobą przewlekłą
i terminalną

PSYF_K3_W06,
PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

diagnozowanie gotowości osoby chorej do kontaktu
z psychologiem i na tej podstawie dopasowanie
świadczonej pomocy

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

zaliczenie na ocenę,
projekt, egzamin
pisemny / ustny

U2

projektowanie oddziaływań wspierających
funkcjonowanie osób starszych

PSYF_K3_U06,
PSYF_K3_U09,
PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14

zaliczenie na ocenę,
projekt, egzamin
pisemny / ustny

K1

nawiązywanie relacji i udzielanie wsparcia osobom
starzejącym się i zmagającym z przewlekłymi
problemami zdrowotnymi

PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14

zaliczenie na ocenę,
projekt, egzamin
pisemny / ustny

K2

uznawanie i respektowanie systemu wartości
wspieranych osób; odnoszenie się do wspieranych
osób z szacunkiem, życzliwością i troską

PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie na ocenę,
projekt, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

398 / 422

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

psychospołeczne następstwa chorób somatycznych

W2, W3

2.

zachowanie wobec własnej choroby i jego organizacja

W3

3.

radzenie sobie z bólem, znaczenie i mechanizmy działania placebo

W2, W3

4.

pomoc psychologiczna osobom chorym przewlekle

U1, K1, K2

5.

funkcjonowanie poznawcze w procesie starzenia się

W1

6.

jakość życia i promocja zdrowia w kontekście zmian charakterystycznych dla
procesu starzenia się

W1, U2

7.

metody wspomagania pomyślnego starzenia się, przeciwdziałanie przemocy,
marginalizacji i dyskryminacji związanych z wiekiem i starzeniem się

U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę, projekt Aktywny udział w zajęciach Test wiedzy Przygotowanie projektu

wykład

egzamin pisemny / ustny

Sylabusy

egzamin

399 / 422

Dobór próby i konstrukcja narzędzi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.32000.61f1a80ed74b5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi problemami w zakresie doboru prób i pomiaru
w psychologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

400 / 422

W1

problematyczne aspekty doboru próby w badaniach
psychologicznych i możliwości generalizowania
wyników na tej podstawie. Student rozumie
ﬁlozoﬁczne i statystyczne aspekty konstrukcji narzędzi
badawczych. Student zna kroki konstrukcji narzędzi
badawczych i sposoby ich walidacji.

PSYF_K3_W12

projekt, egzamin
pisemny / ustny

PSYF_K3_U12

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować istniejące narzędzia pod kątem ich
trafności i rzetelności oraz konstruować swoje własne
narzędzia badawcze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stosowania w praktyce badawczej wiedzy o konstrukcji
narzędzi i doborze próby w badaniach
PSYF_K3_K12
psychologicznych.

projekt, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

wykład

15

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie prac pisemnych

20

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

1.

Dobór próby w badaniach psychologicznych.

W1, U1, K1

2.

Ograniczenia generalizowania wyników badań.

W1, U1, K1

3.

Konstrukcja narzędzi.

W1, U1, K1

4.

Item Response Theory.

W1, U1, K1

5.

Eksploracyjna analiza czynnikowa.

W1, U1, K1

6.

Konﬁrmacyjna analiza czynnikowa.

W1, U1, K1

Sylabusy

401 / 422

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie kolokwium i zadań sprawdzających, zaliczenie pracy
projektowej

konwersatorium

projekt, zaliczenie

wykład

egzamin pisemny / ustny próg zaliczenia: 50% + 1 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
Kurs otwarty dla studentów spoza modułu Psychologia jako nauka.

Sylabusy

402 / 422

Psychologia w szkole
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia edukacji

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPES.32000.5cc6f6d6b45b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest spojrzenie na szkołę jako środowisko wychowawcze i omówienie roli psychologa szkolnego.
Uczestnicy kursu zapoznają się z zadaniami i modelami pracy psychologa szkolnego oraz jego warsztatem pracy.
Omawianiu szczegółowych zagadnień dotyczących pracy psychologa w szkole towarzyszy reﬂeksja nad
znaczeniem edukacji w rozwoju psychicznym jednostki i problematyką aksjologiczno–wychowawczą. Ostateczny
zakres zagadnień poruszanych w ramach zajęć ustalany jest wspólnie z uczestnikami kursu. Kurs stanowić ma
podsumowanie studiów w ramach modułu Psychologia edukacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

403 / 422

Znaczenie edukacji w rozwoju i podstawowe ideologie
wychowania.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

Zadania i rolę psychologa szkolnego.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

Ogólną charakterystykę środowiska szkolnego oraz
specyﬁkę szkoły jako organizacji.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W4

Podstawowe zasady diagnozy sytuacji
wychowawczych, zespołu klasowego, a także potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W5

Podstawowe zasady udzielania wsparcia uczniom,
nauczycielom oraz rodzicom.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Diagnozować sytuacje wychowawcze.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U18

zaliczenie

U2

Adekwatnie wspierać i udzielać pomocy
psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U15,
PSYF_K3_U18

zaliczenie

U3

Prowadzić działania promujące rozwój i zdrowie
psychiczne.

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Popularyzowania wiedzy psychologicznej.

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14

zaliczenie

K2

Poszerzania wiedzy z zakresu psychologii rozwoju.

PSYF_K3_K11

zaliczenie

K3

Pracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami zgodnie
z zasadami etyki zawodowej.

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K15,
PSYF_K3_K18

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

warsztaty

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

404 / 422

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Edukacja a rozwój. Ideologie wychowania.

W1, U1, K1, K2

2.

Psycholog w szkole - rola i zadania.

W2, W3, K2

3.

Środowisko szkolne - charakterystyka, możliwości diagnozy.

W1, W3, W4, U1, K1

4.

Praca psychologa z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin ustny

Kurs kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem zdania egzaminu jest
wykazanie się przynajmniej dostatecznym poziomem wiedzy. Na ocenę z
kursu składa się ocena z egzaminu oraz ocena realizowanych w trakcie
semestru zadań ustalonych indywidualnie z prowadzącymi zajęcia.

warsztaty

zaliczenie

Obecność i realizacja zadań ustalonych z prowadzącymi zajęcia.

Sylabusy

405 / 422

Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.32000.61f1b16eca449.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie studentom specyﬁki podejścia poznawczo-behawioralnego do rozumienia
problemów pacjenta i leczenia zaburzeń psychicznych.

C2

Studenci zapoznają się z klasycznym modelem terapii Beck’ a oraz kilkoma modelami i protokołami
dedykowanym różnym zaburzeniom psychicznym i problemom. Część kursu będzie poświęcona nowszym
podejściom w ramach nurtu poznawczo-behawioralnego, tak zwanym terapiom trzeciej fali.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

406 / 422

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna poznawczy model zaburzeń psychicznych,
rozumie mechanizmy powstawania i utrzymywania się
zburzeń psychicznych student rozumie podstawowe
pojęcia i założenia modelu poznawczego student zna
różne poznawczo behawioralne metody i techniki
pracy z pacjentem

PSYF_K3_W07,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14

egzamin pisemny

PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14

egzamin pisemny

PSYF_K3_K14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student zna różne poznawczo behawioralne metody
i techniki pracy z pacjentem Student jest gotowy
udzielić pomocy psychologicznej, traktując osoby
z zaburzeniami psychicznymi z szacunkiem
i zrozumieniem

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student zna poznawczy model zaburzeń psychicznych,
rozumie mechanizmy powstawania i utrzymywania się
zburzeń psychicznych Student rozumie podstawowe
pojęcia i założenia modelu poznawczego Student zna
różne poznawczo behawioralne metody i techniki
pracy z pacjentem.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

warsztaty

75

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Specyﬁka i podstawowe założenia poznawczo-behawioralnego modelu
psychoterapii.

W1

2.

2. Konceptualizacja poznawcza- sposób rozumienia problemów pacjenta w
modelu poznawczo-behawioralnym

W1, K1

3.

3. Identyﬁkacja i modyﬁkacja automatycznych myśli.

W1, U1, K1

4.

4. Przekonania pośredniczące i kluczowe - rozpoznawanie i modyﬁkacja w
procesie terapii

W1, U1, K1

5.

5. Techniki terapeutyczne i ich zastosowanie

W1, U1, K1

6.

6. Eksperymenty behawioralne

U1, K1

7.

7. Przebieg procesu terapeutycznego, podtrzymanie efektów terapii i
zapobieganie nawrotom

W1, U1

8.

8. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu różnych zaburzeń
psychicznych: specyﬁka i ograniczenia.

W1, K1

9.

9. Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń lękowych.

W1, U1, K1

10.

10. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji

W1, U1, K1

11.

11. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu ptsd i ocd

W1, U1, K1

12.

12. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości

W1, U1, K1

13.

13. Terapie trzeciej fali: ACT, DBT, terapia oparta na uważności

W1, U1, K1

14.

14. Skuteczność i ograniczenia podejścia poznawczo-behawioralnego

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

Czynny udział w zajęciach, co najmniej 50% z egzaminu pisemnego

warsztaty

egzamin pisemny

Czynny udział w zajęciach, co najmniej 50% z egzaminu pisemnego

Sylabusy
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Wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i
sądowej

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPKTSS.32000.61f1b1acdc0a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Psychologia

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 45, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami psychoterapii dzieci i młodzieży, w tym (1) jej założeniami
teoretycznymi, (2) aplikacją do praktyki terapeutycznej z uwzględnieniem technik pracy oraz (3) możliwymi
zastosowaniami w praktyce klinicznej i psychoterapeutycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W11, W13, W14, W15. Student zna specyﬁkę
psychoterapii dzieci i młodzieży z uwzględnieniem
fazy rozwojowej pacjenta. Student ma wiedzę
z zakresu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
i ich diagnozy, a także wskazań do psychoterapii.
Student wie jak przeprowadzić wywiad z dzieckiem,
nastolatkiem i rodzicami oraz posiada wiedzę
na temat podstawowych zjawisk w psychoterapii
dzieci i młodzieży. Student posiada wiedzę w zakresie
diagnozowania urazów psychicznych u dzieci
i młodzieży oraz skutecznych sposobów ich leczenia.
Student posiada wiedzę w zakresie zaburzeń
lękowych, ze szczególnym uwzględnieniem PTSD
u dzieci i młodzieży. Zna zasady prowadzenia
psychoterapii poznawczo-behawioralnej w przypadku
dzieci i młodzieży. Orientuje się w aktualnym stanie
prawnym w zakresie ochrony dzieci przed
krzywdzeniem.

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W13,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U13,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U15

egzamin pisemny,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

PSYF_K3_K01,
PSYF_K3_K06,
PSYF_K3_K07,
PSYF_K3_K08,
PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K12,
PSYF_K3_K13,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K15

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U11, U13, U14. Student potraﬁ przeprowadzić wywiad
z dzieckiem i nastolatkiem, jego rodzicami oraz
sformułować hipotezy diagnostyczne. Student potraﬁ
opracować materiał kliniczny, dokonuje
konceptualizacji przypadku, potraﬁ przygotować plan
terapii. Student potraﬁ określić zjawiska normatywne
i nienormatywne w rozwoju dziecka związane
z doświadczeniem traumy. Student potraﬁ
sformułować hipotezy diagnostyczne, potraﬁ
analizować materiał kliniczny i środowiskowy
w procesie diagnozy oraz zakwaliﬁkować dziecko
do adekwatnej formy pomocy psychologicznej lub
psychoterapii. Student potraﬁ rozpoznać zaburzenia
procesów psychicznych: myślenia, emocji, motywacji
oraz wyjaśnić dziecku i jego opiekunowi mechanizm
powstawania zaburzeń lękowych, ze szczególnym
uwzględnieniem PTSD, a także udzielić praktycznych
wskazówek dzieciom i ich opiekunom wspierających
proces leczenia dziecka.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

K01, K07, K13, K14, K15. Student rozumie rolę
i potrzebę uczestniczenia w superwizji pracy
psychoterapeutycznej. Student jest gotów
do dokonania krytycznej oceny własnych działań
diagnostycznych i interwencji terapeutycznych oraz
konieczności pogłębiania i uaktualniania wiedzy.
Student jest świadomy dylematów etycznych w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Zna i potraﬁ zastosować
sposoby radzenia sobie z potencjalnymi
przeciążeniami emocjonalnymi płynącymi z kontaktu
z osobami doświadczającymi traumy. Student posiada
kompetencje komunikacyjne niezbędne do budowania
przymierza terapeutycznego z dzieckiem,
nastolatkiem i ich opiekunami. Student posiada
kompetencje do działania w przypadkach nagłych np.:
interwencji kryzysowej w przypadku krzywdzenia
dziecka. Student jest gotowy do pracy w ramach
interdyscyplinarnego zespołu oraz poddawania swojej
pracy terapeutycznej systematycznej superwizji.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

warsztaty

45

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Specyﬁka psychoterapii dzieci i młodzieży. Psychoterapia dzieci. Dylematy
etyczne pracy z dziećmi i młodzieżą.

W1

2.

Psychoterapia adolescentów.

W1

3.

Łączenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej

W1

4.

Pierwsze spotkanie i wywiad z rodzicami/ opiekunami dziecka. Współpraca z
rodzicami i budowanie przymierza terapeutycznego z opiekunami dziecka.

W1, U1, K1

5.

Oddziaływania terapeutyczne wobec małych dzieci i rodziców.

U1

6.

Relacja terapeutyczna i zjawiska w psychoterapii dzieci i młodzieży.

W1, K1

7.

Tworzenie planu terapii i opracowanie przypadku w psychoterapii dzieci i
młodzieży.

W1

8.

Specyﬁka pracy terapeutycznej w zależności od problematyki- samookaleczenia i
próby samobójcze, depresja.

W1, U1, K1

9.

Psychoterapia dzieci i nastolatków z problematyką lękową.

W1, U1, K1

10.

Psychoterapia nastolatków z zaburzeniami odżywiania się.

W1, U1

11.

Dysforia płciowa.

W1, U1

12.

Psychoterapia dzieci i młodzieży po urazach - przemoc i wykorzystanie seksualne.

W1, U1, K1

13.

Podejście psychosomatyczne w diagnozie i terapii dzieci.

W1, U1

Sylabusy
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14.

Mentalizacja w psychoterapii dzieci i młodzieży.

W1, U1

15.

PTSD u dzieci- praca psychoterapeutyczna.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny / ustny Aktywny i regularny udział w zajęciach. Egzamin testowy

warsztaty

zaliczenie

Aktywny i regularny udział w zajęciach. Przygotowanie kilku ćwiczeń
dla grupy.

wykład

egzamin pisemny

Udział w zajęciach. Egzamin testowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Realizacja kursu Wprowadzenie do psychoterapii egzystencjalnej. Obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia edukacji

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPES.32000.61f1654a869c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, konwersatorium: 15, warsztaty: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy na temat specyﬁki pracy nauczyciela

C2

Poznanie metod wspomagania rozwoju nauczycieli

C3

Poznanie metod diagnozowania trudności u nauczycieli i sposobów pomocy im

C4

Trening planowania i realizacji oddziaływań wspomagających dla nauczycieli

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna specyﬁkę pracy nauczyciela

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

Student rozumie wyzwania i trudności wiążące się
z pracą w szkole

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

Student zna metody wspomagania rozwoju nauczycieli

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W4

Student zna metody diagnozowania trudności
u nauczycieli i sposoby udzielania wsparcia
nauczycielom

PSYF_K3_W11,
PSYF_K3_W14,
PSYF_K3_W18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować problemy i wyzwania,
z jakimi może mierzyć się nauczyciel, oraz
diagnozować możliwe trudności

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zaplanować i poprowadzić działania
wspomagające dla nauczycieli

PSYF_K3_U11,
PSYF_K3_U14,
PSYF_K3_U18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do pracy z nauczycielem
i udzielania mu wsparcia z poszanowaniem jego
autonomii i ze zrozumieniem dla jego problemów

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotowy do współpracy z innymi
specjalistami, również specjalistami z innych dziedzin,
podczas planowania i realizacji oddziaływań
wspomagających dla nauczycieli

PSYF_K3_K11,
PSYF_K3_K14,
PSYF_K3_K18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

konwersatorium

15

warsztaty

30

wykład

15

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowywanie projektów

55

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Sylabusy
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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.

Specyﬁka pracy nauczyciela

W1, W2, W3, U1

2.

Praca z nauczycielem

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

Wiedza psychologiczna w pracy nauczyciela

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4.

Kompetencje komunikacyjne w pracy nauczyciela

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5.

Rozwój zawodowy nauczyciela

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Rozwój społeczno-moralny i osobowy nauczyciela

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

7.

Wypalenie zawodowe u nauczycieli

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

8.

Ewaluacja i autoewaluacja oraz superwizja nauczycielska

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków,
gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

konwersatorium

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny, zaliczenie
na ocenę

Kurs kończy się egzaminem ustnym, obejmującym materiał z
wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów oraz z lektury.
Na końcową ocenę składa się ocena z egzaminu oraz oceny
uzyskane za zadania i projekty przygotowywane w ramach
pozostałych zajęć.

egzamin ustny, zaliczenie
na ocenę

Kurs kończy się egzaminem ustnym, obejmującym materiał z
wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów oraz z lektury.
Na końcową ocenę składa się ocena z egzaminu oraz oceny
uzyskane za zadania i projekty przygotowywane w ramach
pozostałych zajęć.

egzamin ustny, zaliczenie
na ocenę

Kurs kończy się egzaminem ustnym, obejmującym materiał z
wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów oraz z lektury.
Na końcową ocenę składa się ocena z egzaminu oraz oceny
uzyskane za zadania i projekty przygotowywane w ramach
pozostałych zajęć.
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Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs kończy się egzaminem ustnym, obejmującym materiał z
wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów oraz z lektury.
Na końcową ocenę składa się ocena z egzaminu oraz oceny
uzyskane za zadania i projekty przygotowywane w ramach
pozostałych zajęć.
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Psychologia globalnych wyzwań społeczno-kulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia zmiany zachowań: jednostka, grupa,
organizacja

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPZZS.32000.61f244d358719.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Psychologia
Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentki z zagadnieniami z zakresu psychologii stosowanej,
w szczegó lności związanych z efektami psychologicznymi zmian społeczno-kulturowych, związanych m.in.
z kryzysami społeczno-ekonomicznymi, epidemiami, konﬂiktami ideologicznymi, dyskryminacją, cyberprzemocą,
a także migracjami, wielokulturowością, wielojęzycznością.

C2

W ramach tego kursu studenci i studentki będą się uczyć stosować teorie i wyniki badań z zakresu psychologii
społecznej, poznawczej, motywacji i emocji w celu rozumienia konkretnych zjawisk społecznych i opracowywania
sposobó w wsparcia psychologicznego i radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stwarzają te zjawiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/ka zna i rozumie główne koncepcje
interwencji z zakresu stosowanej psychologii
społecznej.

PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17

egzamin

W2

Student/ka zna i rozumie sposoby reagowania przez
jednostki i grupy na zmiany oraz zagrożenia
społeczne.

PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17

egzamin

W3

Student/ka zna i rozumie specyﬁkę funkcjonowania
jednostki w wielokulturowych, wielojęzycznych
i ró żnorodnych społeczeń stwach.

PSYF_K3_W10,
PSYF_K3_W16,
PSYF_K3_W17

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ zidentyﬁkować głó wne
konsekwencje i psychologiczne mechanizmy radzenia
sobie ze zmianami społecznymi.

PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U16,
PSYF_K3_U17

zaliczenie

U2

Student/ka potraﬁ zaprojektować interwencje
społeczne, ukierunkowane na dobrostan jednostek
i społeczności oraz mające na celu wspieranie
jednostek w konstruktywnym radzeniu sobie
z wyzwaniami związanymi z zachodzącymi zmianami
społeczno-kulturowymi.

PSYF_K3_U10,
PSYF_K3_U16,
PSYF_K3_U17

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest wrażliwy/a na konsekwencje
zachodzących zmian społecznych.

PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

zaliczenie

K2

Student/ka potraﬁ dostosowywać sposó b komunikacji
do jednostek i grup o ró żnorodnym zapleczu
PSYF_K3_K10,
społeczno-kulturowym, ma zdolność
PSYF_K3_K16,
do komunikowania treści naukowych do szerszej grupy PSYF_K3_K17
odbiorcó w.

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do egzaminu

20

konsultacje

10

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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.

Psychologiczne konsekwencje globalnych wyzwań społecznych – epidemii,
kryzysó w społeczno-ekonomicznych, migracji, zmian klimatycznych.

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

2.

Wpływ nowoczesnych technologii (algorytmy, social media) na jednostkę i grupy.
Cyberprzemoc.

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

3.

Przeciwdziałanie dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i przemocy.
Kształtowanie zachowań ludzkich w tych kontekstach i wspieranie
konstruktywnych sposobó w radzenia sobie z owymi wyzwaniami.

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

4.

Zagadnienia psychologiczne wynikające z wielokulturowości oraz
wielojęzyczności.

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

5.

Globalne zagrożenia - konsekwencje psychologiczne, indywidualne i kolektywne
sposoby radzenia sobie z nimi.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia jest złożenie i otrzymanie pozytywnej ewaluacji
pracy zaliczeniowej oraz prezentacja efektów pracy.

wykład

egzamin

Egzamin (zaliczany po uzyskaniu ponad 50% punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Realizacja modułu "Psychologia zmiany zachowania".

Sylabusy

419 / 422

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Poziom zaawansowany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
psychologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Psychologia jako nauka

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFPJNS.32000.61f1a9136eb41.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi metodologii badań
empirycznych prowadzonych w ramach psychologii klinicznej i psychopatologii. Omawiana będzie specyﬁka tego
typu badań oraz różne, pojawiające się w nich problemy metodologiczne i etyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada poszerzoną wiedzę na temat metodologii
badań naukowych w obszarze psychologii klinicznej
i psychopatologii; posiada wiedzę na temat
planowania badań empirycznych w psychologii
klinicznej i psychopatologii

PSYF_K3_W04

egzamin pisemny,
projekt

W2

zna zasady prowadzenia badań z zastosowaniem
testów psychologicznych, a także interpretacji ich
wyników w kontekście psychopatologii

PSYF_K3_W12

egzamin pisemny,
projekt

W3

student jest świadomy/a najpoważniejszych
dylematów etycznych związanych z prowadzeniem
badań empirycznych w obszarze psychologii klinicznej

PSYF_K3_W15

egzamin pisemny,
projekt

W4

student zna formalne zasady przygotowywania
prezentacji multimedialnych i standardy edycji
artykułów naukowych

PSYF_K3_W17

prezentacja

U1

student potraﬁ samodzielnie i w zespole badawczym
zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne
z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych
wykorzystywanych w obszarze psychologii klinicznej

PSYF_K3_U04

projekt

U2

potraﬁ rozpoznać najważniejsze problemy etyczne
związane prowadzeniem badań empirycznych
w obszarze psychologii klinicznej i psychopatologii

PSYF_K3_U15

projekt

U3

student potraﬁ prezentować wyniki własnych badań
empirycznych

PSYF_K3_U17

prezentacja

K1

student prowadząc badania empiryczne w obszarze
psychologii klinicznej potraﬁ nawiązać kontakt
z uczestnikami badania, w tym osobami
z zaburzeniami psychicznymi, w sposób zrozumiały
formułować instrukcje i prezentować uczestnikom
zarówno uzyskane przez nich indywidualne wyniki, jak
i cel samego badania uwzględniając stan zdrowia osób
badanych

PSYF_K3_K04

projekt

K2

student przyjmuje i uznaje zasady etyczne
w prowadzeniu badań empirycznych w obszarze
psychologii klinicznej; z szacunkiem i życzliwością
odnosi się do osób biorących u dział w badaniach

PSYF_K3_K15

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

warsztaty

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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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
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka i problemy metodologiczne w badaniach klinicznych

W1, W2

2.

Rodzaje badań stosowanych w psychologii klinicznej, badania obserwacyjne vs.
badania eksperymentalne

W1, W2

3.

Grupy kontrolne w badaniach klinicznych - problemy metodologiczne

W1, W2, U1

4.

Zagadnienie przyczynowości w badaniach klinicznych

W1, W2, U1

5.

Badania na grupach klinicznych i grupach subklinicznych

W2

6.

Etyczne problemy w badaniach z zakresu psychopatologii

W3, U2, K2

7.

Przegląd przykładowych procedur badawczych i ich ograniczeń

W1, W2

8.

Metodologia badań dotyczących pomiaru skuteczności różnych psychologicznych
interwencji psychologicznych, ich zalety i ograniczenia

W2, U1, K1

9.

Randomizowane badania z grupą kontrolną w psychologii klinicznej

W1

10.

Eksperymentalne procedury w badaniach tendencyjności poznawczej w różnych
zaburzeniach psychicznych i ich ograniczenia

W1

11.

Tworzenie przez studentów i prezentowanie na
zajęciach szczegółowych projektów badań własnych

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

Egzamin pisemny złożony z pytań testowych i pytania otwartego. Ocena
końcowa jest średnią z egzaminu i projektu badawczego.

warsztaty

projekt, prezentacja

warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i przedstawienie procedury
badania

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o kulturze i religii 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Religioznawstwo (Study of Religion/s, Religious Studies) jest międzynarodowo uznaną, autonomiczną dyscypliną naukową i
kierunkiem studiów obecnym na czołowych uniwersytetach świata, chociaż ze względu na przedmiot swoich badań – religię i
różne formy światopoglądu – wykazuje zróżnicowanie w deﬁniowaniu swoich granic i relacji do innych nauk.
Studia I stopnia z zakresu religioznawstwa – interdyscyplinarnych studiów nad religiami i kulturami świata prowadzone są w
Instytucie Religioznawstwa UJ od 2008 roku, kiedy jednolite studia magisterskie na kierunku Religioznawstwo prowadzone od
1980 roku przekształcono zgodnie z nowelizacją Prawa o Szkolnictwie Wyższym w studia religioznawcze I i II stopnia.
Strategiczny cel UJ zakładający integrację działalności Uniwersytetu w dydaktyce i badaniach naukowych realizujemy
poprzez koordynację obu form działalności w ramach zakładów (na poziomie subdyscyplin religioznawczych) oraz Instytutu
(na poziomie dyscypliny).
Cele szczegółowe wyznaczone w Strategii Rozwoju Uniwersytetu realizujemy poprzez:
• stały monitoring, reﬂeksję i korektę programów kształcenia w celu zwiększenia atrakcyjności oferty dydaktycznej w ramach
systemu poprawy jakości dydaktyki;
• doskonalenie systemu rekrutacji poprzez działania promocyjne instytutu połączone z podwyższaniem wymagań od
kandydatów;
• realizację postulatu kształcenia się przez całe życie poprzez prowadzenie programu 30+;
• stałą poprawę skuteczności wewnętrznego systemu doskonalenia.
Realizując misję Uniwersytetu Jagiellońskiego wytyczania nowych kierunków myśli poprzez najwyższej jakości badania i
nauczania koncepcja studiów religioznawczych wypracowana w Instytucie Religioznawstwa bierze pod uwagę charakter
współczesnego religioznawstwa jako:
• multi-/interdyscyplinarnego pola badawczego integrującego podejścia empiryczne do religii i innych form światopoglądów
(duchowość, ateizm, agnostycyzm);
• dyscypliny naukowej stosującej metody jakościowe i ilościowe z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, której
celem jest opis, rozumienie i wyjaśnianie zjawisk charakteryzowanych jako religijne oraz porównywanie ich i klasyﬁkowanie
w ramach teorii religii.
W warunkach polskich należy uwzględnić dodatkowe czynniki:

Charakterystyka kierunku
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• brak nauki o religii jako samodzielnego przedmiotu w programach szkolnych;
• dominacja dyskursu teologicznego o religii w polskiej przestrzeni publicznej.
Z tych uwarunkowań wynika:
• brak specjalizacji nauczycielskiej, a w zamian za to skupienie się na kształceniu ekspertów/konsultantów o ugruntowanej
świadomości metodologicznej;
• społeczna potrzeba rozwijania niekonfesyjnej, empirycznej nauki o religii oﬁcjalnie uznana przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego poprzez przypisanie religioznawstwa do dyscypliny Nauki o kulturze i religii odrębnej od dziedziny
Nauk teologicznych.
Uwzględniając międzynarodowe doświadczenia studiów religioznawczych oraz uwarunkowania polskiego systemu
szkolnictwa przyjmujemy założenie, że program studiów religioznawczych wymaga:
• interdyscyplinarnego i wszechstronnego wykształcenia w zakresie wiedzy empirycznej o religiach,
• stosowania różnych podejść teoretycznych do przedmiotu
• umiejętności aplikowania metod jakościowych i ilościowych oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych.
Dla Instytutu Religioznawstwa prowadzenie studiów religoznawczych jest podstawową misją, której celem jest zapewnienie
społeczeństwu rzetelnej wiedzy dotyczącej natury i przejawów jednego z najistotniejszych fenomenów życia ludzkiego.
Żaden inny kierunek studiów prowadzonych na UJ nie zapewnia osiągnięcia efektów kształcenia pozwalających na:
• zyskanie orientacji w najważniejszych przejawach zjawisk religijnych;
• poznanie głównych tradycji religijnych w perspektywie ﬁlozoﬁcznej, historycznej (poczynając od najwcześniejszych dziejów
ludzkości po współczesne zróżnicowanie) i porównawczej.
• uzyskanie perspektywy metodologicznej niezbędnej do aplikowania zdobytej wiedzy do rozumienia i wyjaśniania procesów
o charakterze lub tle religijnym zachodzących w otaczającym świecie.
Absolwenci studiów religioznawczych I stopnia dysponują wiedzą o zróżnicowaniu kulturowym świata i jego wpływie na
funkcjonowanie i zmiany religii oraz zyskują praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej. Studia uczą
rozumienia dynamiki zjawisk religijnych: konwersji, dekonwersji, doświadczeń religijnych, relacji religii ze zdrowiem
psychicznym czy fenomenu nowych ruchów religijnych; i ich wpływu na funkcjonowanie człowieka zarówno jako jednostki,
członka grupy społecznej jak i uczestnika kultury. Ponadto uczą się języka wybranej tradycji religijnej zdobywając
umiejętność rozumienia tekstu oryginalnego i przekładu tekstów sakralnych na język polski. Potraﬁą porównywać ze sobą
mniej lub bardziej odmienne religie, znajdując zarówno podobieństwa jak i różnice między nimi i unikając pułapek
związanych ze zbyt powierzchownymi ich analizami w perspektywie teologicznej lub potocznej.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia jest zgodna z misją i celami strategicznymi UJ. Studia I stopnia na kierunku Religioznawstwo –
interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata przygotowują do:
a) kontynuacji nauki na studiach II stopnia, prowadzonych na kierunkach humanistycznych i społecznych w Polsce i za
granicą;
b) podjęcia aktywności w zawodzie religioznawca w instytucjach oświatowych, administracji publicznej i samorządzie
terytorialnym, w instytucjach życia publicznego i organizacjach państwowych i pozarządowych, w instytucjach prywatnych i
non proﬁt w charakterze specjalisty w zakresie popularyzacji wiedzy i edukacji, doradztwa i ekspertyz w kwestiach
związanych z różnorodnością religijną i kulturową i zapobieganiem konﬂiktom światopoglądowym i ich rozwiązywaniem.
Instytut Religioznawstwa dąży do wyposażenia absolwentów studiów licencjackich w wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne niezbędne do osiągnięcia tych celów. Środkami do ich osiągnięcia są:
• uzyskanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach religijnych w kontekście społecznym i kulturowym w perspektywie nauk
humanistycznych i społecznych;
• poznanie głównych tradycji religijnych (religie tradycyjne, religie antyczne, judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm,
buddyzm) w perspektywie historycznej i porównawczej;
• opanowanie języka wybranej tradycji religijnej umożliwiające rozumienie tekstu oryginalnego i tłumaczenie tekstów
sakralnych na język polski;
• umiejętność porównywania systemów religijnych i klasyﬁkowania zjawisk religijnych.
Do tego należy dodać cele wynikające z ogólnoakademickiego proﬁlu studiów:
• umiejętność krytycznego myślenia wykorzystującego dorobek dyscypliny,
• umiejętność prowadzenia badań naukowych: deﬁniowania pojęć i formułowania problemów w konceptualnych ramach
współczesnych teorii religii;
Charakterystyka kierunku
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• poznanie i umiejętność stosowania metod jakościowych i ilościowych;
Po pomyślnym ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mogą jako religioznawcy prowadzić samodzielnie prace w zakresie
doradztwa i przygotowania ekspertyz w kwestiach związanych z różnorodnością religijną i kulturową, a zwłaszcza:
• badania naukowe w zakresie zjawisk religijnych zarówno na przestrzeni dziejów jak i we współczesnym społeczeństwie;
• ekspertyz i konsultacji specjalistycznych (dla instytucji rządowych, pozarządowych, dyplomacji, misji wojskowych,
jednostek zajmujących się sprawami imigracji, mediów, wydawnictw, wymiaru sprawiedliwości, personelu medycznego, ﬁrm
– to jest wszystkich, którzy stykają się z zagadnieniem religii w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym);
• analiz kwestii religijnych w prawodawstwie i ustawodawstwie;
• informacji społecznej i archiwizowania danych o religiach zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości.

Cele kształcenia
Cel 1 opanowanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach religijnych w kontekście społecznym i kulturowym w perspektywie
nauk humanistycznych i społecznych.
Cel 2: zdobycie wiedzy o głównych tradycjach religijnych w perspektywie historycznej i porównawczej
Cel 3: umiejętność rozumienia tekstu oryginalnego i tłumaczenia tekstów sakralnych na język polski poprzez opanowanie
języka wybranej tradycji religijnej
Cel 4: nabycie umiejętności porównywania religii i klasyﬁkowania zjawiska religijnych
Cel 5: opanowanie umiejętności krytycznego myślenia wykorzystującego dorobek dyscypliny
Cel 6: opanowanie umiejętności prowadzenia badań naukowych

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Z dotychczasowej współpracy Instytutu Religioznawstwa z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, oraz
organami administracyjnymi i sądowniczymi wynika zapotrzebowanie społeczne na osoby dysponujące wiedzą
religioznawczą, potraﬁące pracować zespołowo i indywidualnie nad wyjaśnianiem zjawisk religijnych i ukazywaniem ich
związków z życiem codziennym, przebiegiem procesów historycznych i preferencjami kulturowymi. Zapotrzebowanie to
będzie zapewne narastać w sytuacji postępującej dyferencjacji kulturowej i religijnej społeczeństwa.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Zadaniem religioznawstwa jako nauki jest badanie, wyjaśnianie i rozumienie zjawisk religijnych jako najważniejszych i
najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, wywierających ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka w
skali globalnej. W konsekwencji religioznawstwo jest kierunkiem zapewniającym szerokie horyzonty humanistyczne i
orientację w najistotniejszych zjawiskach ludzkiej kultury. Efekty kształcenia studiów religioznawczych wyposażają
absolwentów w zdolność poruszania się w świecie zróżnicowanych wartości i zasad, ułatwiają działania w wielokulturowym i
wielowyznaniowym świecie współczesnym.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
• semiotyczne i kognitywne badania religijnych aspektów kultury;
• mit jako zjawisko uniwersalne dla ludzkich kultur, jego relacje z religią;
• mistycyzm i doświadczenia religijne w religiach świata (historycznych i tradycyjnych);
• rewaloryzacja metodologii religioznawczych w oparciu o współczesny stan wiedzy.
teoretyczne podstawy społecznych badań religii, współczesne formy religijności i duchowości, procesy sekularyzacji, religijne
aspekty śmierci, umierania i żałoby, religia a tożsamość kulturowa, narodowa i jednostkowa, religia w warunkach
wielokulturowości i wzmożonych procesów migracji.
• kulturowa psychologia religii
• psychodynamiczne podejście do psychologii religii
• Społeczno-poznawcza psychologia religii
• Nowe ruchy religijne i kulturowe w perspektywie psychologicznej
• Kliniczne aspekty religijności
badania szczegółowe na temat współczesnego katolicyzmu, prawosławia, Kościołów orientalnych, greko-katolicyzmu,
Reformacji czy herezji średniowiecznych ; • historia religii oraz idei ﬁlozoﬁczno-teologicznych w wybranych kręgach
kulturowych
• archeologia religii ze szczególnym uwzględnieniem religii starożytnej Grecji
• rytuał religijny, antropologia oﬁary
• historiograﬁa religioznawstwa w kontekście rozwoju nauk humanistycznych
• literatura i religia, teoria literatury i mediów – epos homerycki, mitologia klasyczna i jej recepcja
badania nad metodologią badań humanistycznych. Po pierwsze rozwijana jest fenomenologiczno-hermeneutyczna tradycja
badań nad religią, ﬁlozoﬁi mitu, zwrotu teologicznego i lingwistycznego ﬁlozoﬁi XX wieku

Związek badań naukowych z dydaktyką
Dydaktyka prowadzona jest przede wszystkim przez pracowników Instytutu Religioznawstwa,
nauczycieli akademickich o dużym doświadczeniu dydaktycznym i bogatej wiedzy specjalistycznej w zakresie
religioznawstwa. Przydział zajęc dydaktycznych odzwierciedla zainteresowania badawcze prowadzących kursy oraz ich
posadowienie w obrębie subdyscyplin religioznawczych pozwalające na dzielenie się reﬂeksją faktograﬁczną i
metodologiczną ze studentami. Prowadzone w IR badania mają bezpośredni wpływ na modyﬁkacje oferty dydaktycznej i
wprowadzanie ich elementów do wykładanych przedmiotów ogólnych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia dla studentów kierunku Religioznawstwo odbywają się w budynku Collegium Broscianum, należącym do
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Grodzkiej 52.
Na infrastrukturę dydaktyczną składa się 5 sal na parterze budynku (co stanowi ułatwienie dla studentów
niepełnosprawnych), które łącznie pomieścić mogą ok. 200 osób.
Sale dydaktyczne wyposażone są w system przesuwanych tablic, w każdej sali znajduje się sprzęt multimedialnych w tym
m.in. zestaw komputerowy, projektor multimedialny, rzutnik pisma i ekran do prezentacji multimedialnych. W zasobach
infrastruktury dydaktycznej znajdują się też tablice interaktywne. Na terenie Uniwersytetu działa bezprzewodowa sieć WiFi,
do której dostęp mają także studenci.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0221

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program interdyscyplinarnych studiów religioznawczych I stopnia obejmuje następujące grupy kursów (moduły):
1. Blok obowiązkowych kursów wpisanych w plan studiów, w ramach którego studenci uzyskują systematyczne
wprowadzenie do:
• zasad pracy naukowej, religioznawstwa jako nauki interdyscyplinarnej i współczesnych teorii religii
• etnologii religii i historii cywilizacji
• subdyscyplin religioznawstwa: socjologia religii, psychologia religii, ﬁlozoﬁa religii, politologia religii i antropologia religii
oraz
• możliwość poznania podstaw pracy terenowej w ramach obozów naukowych.
2. zespół kursów tradycji religijnych, z których część jest obowiązkowa, część zaś do wyboru, do zrealizowania w ciągu
całych studiów w wybranym przez studentów semestrze;
3. zespół kursów teoretyczno-metodologicznych do wyboru, do zrealizowania w ciągu całych studiów w wybranym przez
studentów semestrze.
4. tutoriale (II rok studiów), oraz seminaria licencjackie (III rok), gdzie studenci wybierają prowadzącego z puli osób
zgłoszonych w danym roku do prowadzenia tego typu zajęć.
5. kursy językowe w formie lektoratów realizowane na I, II i III roku studiów.
Kursy teoretyczno-metodologiczne skoncentrowane są na przedstawianiu grup metod używanych w religioznawczych
subdyscyplinach. Pozwalają to studentom znajdować interesujące ich w późniejszej pracy podstawowe narzędzia teoretyczne
właściwe danej subdyscyplinie religioznawstwa, bądź uczestniczyć w kursach specjalistycznych, które są bliskie badaniom
własnym pracownikom. Studenci powinni w ramach tego modułu zdobyć minimum 15 punktów ECTS na III roku studiów.
Tutorial jest nową formą pracy ze studentami opartą na regularnych, indywidualnych lub w małych grupach spotkaniach
studenta z opiekunem naukowym, w czasie których całość spotkania jest poświęcona indywidualnemu omówieniu
samodzielnej pisemnej pracy studenta. Tutoriale odgrywają kluczową rolę dla procesu wdrożenia studentów do samodzielnej
pracy naukowej. Na III roku studiów analogiczne funkcje pełnią seminaria licencjackie.
Kursy językowe w postaci praktycznych lektoratów obejmują:
• obowiązkowy lektorat języka angielskiego na II i III roku studiów, którego celem jest umożliwienie czytania tekstów
naukowych i uczestniczenia w międzynarodowym ruchu naukowym;
• 270-godzinny lektorat języka wybranej tradycji religijnej wybrany z oferty Instytutu Religioznawstwa bądź Katedry
Porównawczych Studiów Cywilizacji (np. klasyczny język hebrajski, łacina, greka, język perski, język arabski „koraniczny”,
język japoński)..

Liczba punktów ECTS

Program
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konieczna do ukończenia studiów

183

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

178

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

22

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

57

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

6

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2175

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
pozytywna ocena pracy dyplomowej, złożenie egzaminu dyplomowego

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

REL_K1_W01

Absolwent zna i rozumie zna i rozumie rolę religii w kulturze

P6S_WG,
P6S_WK

REL_K1_W02

Absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu
religioznawstwa w relacji do nauk oraz o jego specyﬁce przedmiotowej i
metodologicznej

P6S_WG

REL_K1_W03

Absolwent zna i rozumie zna terminologię religioznawczą w języku polskim i obcych

P6U_W

REL_K1_W04

Absolwent zna i rozumie zna główne tradycje religijne świata

P6S_WG

REL_K1_W05

Absolwent zna i rozumie zna zależności między głównymi subdyscyplinami
religioznawstwa oraz zna koncepcje wybranych klasycznych postaci religioznawstwa

P6S_WG

REL_K1_W06

Absolwent zna i rozumie zna i rozumie główne kierunki i szkoły współczesnego
religioznawstwa

P6U_W

REL_K1_W07

Absolwent zna i rozumie rozumie zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

P6S_WG

REL_K1_W08

Absolwent zna i rozumie ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i
instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi społecznych

P6S_WG

REL_K1_W09

Absolwent zna i rozumie zna faktograﬁę dotyczącą obecności idei religijnych w
dziejach i kulturze Polski

P6U_W, P6S_WK

REL_K1_W10

Absolwent zna i rozumie zna metody interpretacji tekstów naukowych

P6U_W

REL_K1_W11

Absolwent zna i rozumie zna zasady publikacji tekstów naukowych i ma podstawowe
informacje o odbiorcach literatury religioznawczej

P6U_W

Kod

Treść

PRK

REL_K1_U01

Absolwent potraﬁ wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje
informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

REL_K1_U02

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywa wiedzę

P6S_UW,
P6S_UO, P6S_UU

REL_K1_U03

Absolwent potraﬁ czyta i interpretuje teksty religijne

P6U_U

REL_K1_U04

Absolwent potraﬁ poprawnie stosuje poznaną terminologię

P6S_UW

REL_K1_U05

Absolwent potraﬁ rozwija umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

P6S_UO

REL_K1_U06

Absolwent potraﬁ wykrywa zależności między kształtowaniem się idei religijnych a
procesami społecznymi i kulturalnymi

P6S_UU

REL_K1_U07

Absolwent potraﬁ formułuje w mowie i na piśmie problemy badawcze

P6S_UK

REL_K1_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski
średnio trudny tekst religijny

REL_K1_U09

Absolwent potraﬁ dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym
konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę

Umiejętności

Efekty uczenia się

P6U_U, P6S_UW
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Kod

Treść

PRK

REL_K1_U10

Absolwent potraﬁ potraﬁ porównywać wybrane tradycje religijne zgodnie ze
współczesną metodologią

P6U_U

REL_K1_U11

Absolwent potraﬁ prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod
kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego

P6S_UO

REL_K1_U12

Absolwent potraﬁ potraﬁ posługiwać się i komunikować w języku angielskim na
poziomie B2

P6S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

REL_K1_K01

Absolwent jest gotów do jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i
korzystania z jego różnorodnych form

P6S_KK, P6S_KO

REL_K1_K02

Absolwent jest gotów do jest gotowy do komunikowania się w sposób kompetentny i
kulturalny

P6S_KK

REL_K1_K03

Absolwent jest gotów do jest gotowy do zaangażowania w działania społeczne i
rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego i jego aktualizacji

P6U_K

REL_K1_K04

Absolwent jest gotów do potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę religioznawczą do
diagnozowania i rozwiązywania problemów współczesności

P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty w bloku Z oraz bloku kursów TRADYCJE RELIGIJNE są uruchamiane w danym
roku, a ich lista publikowana jest na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.
W ramach grupy " język tradycji religijnych" student musi zrealizować jeden z proponowanych przedmiotów. Wybrany
przedmiot student będzie realizował w 2 semestrze I roku oraz w 3 i 4 semestrze II roku. Studenci mają możliwość
kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty
ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 183 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.
Studenci mają możliwość realizacji kursu visiting professor lub wykład gościnny, o ile zostanie uruchomiony. Punkty (6
ECTS/kurs) wliczają się do puli kursów fakultatywnych, które realizowane są na III roku (grupa Tradycje Religijne - min. 21
ECTS)

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wstęp do religioznawstwa

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wstęp do pracy naukowej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Etnologia religii I: Religie społeczności zbieracko-łowieckich

60

5,0

egzamin

O

Hinduizm

60

5,0

egzamin

O

Judaizm

60

5,0

egzamin

O

Główne problemy ﬁlozoﬁi I

45

5,0

egzamin

O

Obóz wyjazdowy

30

1,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

TRADYCJE RELIGIJNE

O

W toku studiów studenci muszą zrealizować kursy z grupy "Tradycje religijne" w wymiarze min. 21 ECTS. Poza kursami
"Wykład gościnny/visiting professor", pula kursów fakultatywnych z grupy "Tradycje religijne" przypisana jest do semestru
5 i 6. Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku.
Wykład gościnny/visiting professor

60

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Etnologia religii II: Religie społeczności pasterskich i rolniczych

60

5,0

egzamin

O

Buddyzm

60

5,0

egzamin

O

Islam

60

5,0

egzamin

O

Główne problemy ﬁlozoﬁi II

45

5,0

egzamin

O

Wprowadzenie do metod jakościowych i ilościowych w badaniach
religii

30

3,0

egzamin

O

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot
Wychowanie ﬁzyczne

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

-

zaliczenie

język tradycji religijnych

O
O

W ramach grupy " język tradycji religijnych" student musi zrealizować jeden z proponowanych przedmiotów. Wybrany
przedmiot student będzie realizował w 2 semestrze I roku oraz w 3 i 4 semestrze II roku. Studenci mają możliwość
kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty
ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 183 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.
Dyrektor Instytutu lub kierownik studiów wskazują które kursy językowe są uruchamiane w danym roku.
arabski I

90

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

hindi I

90

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

hebrajski I

90

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

perski I

90

6,0

zaliczenie

Język buddyjski – sanskryt I

90

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język buddyjski – chiński I

90

6,0

zaliczenie

Język łaciński I

90

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Greka I

90

6,0

zaliczenie

Język japoński I

90

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody Badań Religioznawczych

F

F

F

O

Na I roku studenci realizują jeden kurs bloku Z ( min 3 ECTS). Na III roku student musi zrealizować 15 ECTS wybierając
spośród proponowanych kursów z bloku Y
BLOK Z

F

Na I roku studenci realizują jeden kurs bloku Z (min. 3 ECTS).
Komparatystyka religii

30

3,0

egzamin

F

Metody ﬁlologiczno-historyczne w religioznawstwie

30

3,0

egzamin

F

Przypowieść, mit, narracja

30

3,0

egzamin

F

TRADYCJE RELIGIJNE

O

W toku studiów studenci muszą zrealizować kursy z grupy "Tradycje religijne" w wymiarze min. 21 ECTS. Poza kursami
"Wykład gościnny/visiting professor", pula kursów fakultatywnych z grupy "Tradycje religijne" przypisana jest do semestru
5 i 6. Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku.
Wykład gościnny/visiting professor

60

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Semestr 3
Przedmiot
Cywilizacje a religia

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne

60

5,0

egzamin

O

Wstęp do socjologii religii

30

3,0

egzamin

O

Wstęp do psychologii

30

3,0

egzamin

O

Politologia religii

60

5,0

egzamin

O

Tutorial

15

3,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

język tradycji religijnych

O

W ramach grupy "język tradycji religijnych" student musi zrealizować jeden z proponowanych przedmiotów. Wybrany
przedmiot student będzie realizował w 2 semestrze I roku oraz w 3 i 4 semestrze II roku. Studenci mają możliwość
kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty
ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 183 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.
Dyrektor Instytutu lub kierownik studiów wskazują które kursy językowe są uruchamiane w danym roku.
arabski II

90

-

-

F

hindi II

90

-

-

F

hebrajski II

90

-

-

F

perski II

90

-

-

F

Język buddyjski – sanskryt II

90

-

-

F

Język buddyjski – chiński II

90

-

-

F

Język łaciński II

90

-

-

F

Greka II

90

-

-

F

Język japoński II

90

-

-

F

TRADYCJE RELIGIJNE

O

W toku studiów studenci muszą zrealizować kursy z grupy "Tradycje religijne" w wymiarze min. 21 ECTS. Poza kursami
"Wykład gościnny/visiting professor", pula kursów fakultatywnych z grupy "Tradycje religijne" przypisana jest do semestru
5 i 6. Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku.
Wykład gościnny/visiting professor

60

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne

60

5,0

egzamin

Metodologia badań humanistycznych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Socjologia religii

60

5,0

egzamin

O

Psychologia religii

60

5,0

egzamin

O

Warsztat badawczy religioznawcy

60

4,0

zaliczenie

O

Tutorial

15

3,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

język tradycji religijnych

O

W ramach grupy " język tradycji religijnych" student musi zrealizować jeden z proponowanych przedmiotów. Wybrany
przedmiot student będzie realizował w 2 semestrze I roku oraz w 3 i 4 semestrze II roku. Studenci mają możliwość
kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty
ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 183 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.
Dyrektor Instytutu lub kierownik studiów wskazują które kursy językowe są uruchamiane w danym roku.
arabski II

90

12,0

egzamin

F

hindi II

90

12,0

egzamin

F

hebrajski II

90

12,0

egzamin

F

perski II

90

12,0

egzamin

F

Język buddyjski – chiński II

90

12,0

egzamin

F

Język buddyjski – sanskryt II

90

12,0

egzamin

F

Język łaciński II

90

12,0

egzamin

F

Greka II

90

12,0

egzamin

F

Język japoński II

90

12,0

egzamin

F

TRADYCJE RELIGIJNE

O

W toku studiów studenci muszą zrealizować kursy z grupy "Tradycje religijne" w wymiarze min. 21 ECTS. Poza kursami
"Wykład gościnny/visiting professor", pula kursów fakultatywnych z grupy "Tradycje religijne" przypisana jest do semestru
5 i 6. Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku.
Wykład gościnny/visiting professor

60

6,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia religioznawstwa

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium licencjackie

30

4,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Semestr 5
Przedmiot

TRADYCJE RELIGIJNE

O

W toku studiów studenci muszą zrealizować kursy z grupy "Tradycje religijne" w wymiarze min. 21 ECTS. Dyrektor
Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku
Religie Bliskiego Wschodu

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do religii społeczności tradycyjnych

30

3,0

egzamin

F

Kulty posesyjne w Indiach

30

3,0

egzamin

F

Główne problemy współczesnego katolicyzmu

30

3,0

egzamin

F

Islam współczesny

30

3,0

egzamin

F

Wykład gościnny/visiting professor

60

6,0

egzamin

F

Metody Badań Religioznawczych

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Na I roku studenci realizują jeden kurs bloku Z ( min 3 ECTS). Na III roku student musi zrealizować 15 ECTS wybierając
spośród proponowanych kursów z bloku Y
BLOK Y

F

Na III roku student musi zrealizować 15 ECTS wybierając spośród proponowanych kursów z bloku Y
Psychologia nowych ruchów religijnych

60

5,0

egzamin

F

Warsztaty analizy danych ilosciowych

30

3,0

zaliczenie

F

Hermeneutyka i religia

60

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa religii

60

5,0

egzamin

O

Teoria religii

60

5,0

egzamin

O

Seminarium licencjackie

30

4,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

4,0

egzamin

O

Semestr 6
Przedmiot

TRADYCJE RELIGIJNE

O

W toku studiów studenci muszą zrealizować kursy z grupy "Tradycje religijne" w wymiarze min. 21 ECTS. Dyrektor
Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku
Religie antyczne Morza Śródziemnego

30

3,0

egzamin

F

Religie Polski

30

3,0

egzamin

F

Hinduizm w okresie kolonialnym i we współczesności

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do badań nad szamanizmem

30

3,0

egzamin

F

Spory wokół ateizmu

30

3,0

egzamin

F

Religia Słowian - wprowadzenie

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do współczesnego pogaństwa

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykład gościnny/visiting professor

60

6,0

egzamin

F

Metody Badań Religioznawczych

O

Na I roku studenci realizują jeden kurs bloku Z ( min 3 ECTS). Na III roku student musi zrealizować 15 ECTS wybierając
spośród proponowanych kursów z bloku Y
BLOK Y

F

Na III roku student musi zrealizować 15 ECTS wybierając spośród proponowanych kursów z bloku Y
Fenomenologia religii

30

5,0

egzamin

F

Warsztaty analizy danych jakościowych

15

2,0

zaliczenie

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
Plany studiów
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Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wstęp do religioznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.110.5cb0974559a0f.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do współczesnego religioznawstwa poprzez wykształcenie umiejętności rozpoznawania,
deﬁniowania, klasyﬁkowania i interpretowania zjawisk religijnych

C2

Rozwój i pogłębienie umiejętności krytycznego myślenia z wykorzystaniem pojęć i teorii współczesnego
religioznawstwa

C3

Wykształcenie umiejętności formułowania problemów w badaniach nad religią i krytyczna analiza wybranych
zagadnień

C4

Wyćwiczenie umiejętności wykorzystania poznanych teorii i pojęć do analizy wybranej formy ekspresji
doświadczenia religijnego

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna podstawowe problemy badawcze współczesnego
religioznawstwa z różnych perspektyw teoretycznych

REL_K1_W02,
REL_K1_W05,
REL_K1_W06

zaliczenie na ocenę, esej

W2

zna terminologię religioznawczą w języku polskim
i angielskim i potraﬁ ją wykorzystywać podczas
dyskusji oraz w argumentacji w tekstach pisanych

REL_K1_W03

zaliczenie na ocenę, esej

REL_K1_U01,
REL_K1_U02

zaliczenie na ocenę, esej

REL_K1_K04

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie potraﬁ wyszukiwać, krytycznie
analizować, oceniać i wykorzystywać informacje
z opracowań naukowych dostępnych w bibliotece
naukowej i sieci Internet

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania wiedzy religioznawczej
do diagnozowania i rozwiązywania problemów
współczesności

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie eseju

15

Przygotowanie prac pisemnych

25

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.

Co to jest religia? [LT, NZ]

W1, W2, U1

2.

Deﬁnicje religii

W1, W2, U1

3.

Religioznawstwo w XXI wieku. Instytucje badawcze, sieci wymiany idei, narzędzia
pracy.

W1, W2, U1

Sylabusy
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4.

Podejścia badawcze: historia religii

W1, W2, U1

5.

Podejścia badawcze: antropologia i socjologia

W1, W2, U1

6.

Podejścia badawcze: fenomenologie

W1, W2, U1

7.

Religia i kultura

W1, W2, U1

8.

Magia i religia

W1, W2, U1

9.

Sacrum/profanum

W1, W2, U1

10.

Bogowie. Istoty nadprzyrodzone. Podejście strukturalne i kognitywne

W1, W2, U1

11.

Prorocy, szamani, charyzmatycy, liderzy, kapłani, guru – specjaliści w kontaktach
z „nadprzyrodzonym”

W1, W2, U1

12.

Doświadczenie religijne

W1, W2, U1

13.

Mit. Mitologia.

W1, W2, U1

14.

Pismo. Analiza tekstu religijnego

W1, W2, U1

15.

Rytuał. Performance. Inicjacja

W1, W2, U1

16.

Oﬁara. Wotum. Dar

W1, W2, U1

17.

Ciało

W1, W2, U1

18.

Emocje

W1, W2, U1

19.

Zmysły

W1, W2, U1

20.

Przedmiot w kulcie. Obraz

W1, W2, U1

21.

Material religion: kultura materialna i religia

W1, W2, U1

22.

Sfera publiczna, religijna sfera publiczna

W1, W2, U1

23.

Religia przeżywana, religia codzienna. Życie codzienne a religia

W1, W2, U1

24.

Technologie, media i religia. Religia on-line, religia wirtualna. Religia jako medium
i religia w medium

W1, W2, U1

25.

Tradycja i innowacja.

W1, W2, U1

26.

Religia a duchowość

W1, W2, U1

27.

Ateizm, niereligia, irreligia, wiara/niewiara, ateista i niewierzący

W1, W2, U1

28.

Kim jest religioznawca we współczesnym społeczeństwie?

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Składowe oceny końcowej: • esej (50 % końcowej oceny) • krótki
zaliczenie na ocenę, esej esej - śród-semestralny (esej wizualny, 15 %) • aktywny udział w
zajęciach i wykonywanie zadań domowych (35 %)
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Wstęp do pracy naukowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.110.5cb0974574789.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawami pracy naukowej oraz nabycie przez studenta umiejętności poprawnego
pisania prac semestralnych, w tym zwłaszcza formułowania tytułu pracy, doboru i odpowiedniego wykorzystania
bibliograﬁi, konstruowania przypisów, a także prezentowania wyników swojej pracy w formie wystąpień

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu
religioznawstwa w relacji do nauk oraz o jego
specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej

REL_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

zna metody interpretacji tekstów naukowych, rozumie
podstawową terminologię i wie jak zastosować ją
we własnej pracy badawczej

REL_K1_W10

zaliczenie na ocenę

U1

umie samodzielnie znaleźć materiały naukowe
do przygotowywanej pracy naukowej, potraﬁ je ocenić
pod kątem ich przydatności, , potraﬁ poprawnie
(zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami) cytować
i przytaczać opinie z nich zaczerpnięte

REL_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie zdobywa wiedzę na wybrany temat

REL_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem
opiekuna naukowego

REL_K1_U11

zaliczenie na ocenę

REL_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnorodnych form

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

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.

1. Podstawowe zasady pracy naukowej
(jak się uczyć, sposoby robienia notatek – notatki z wykładów, notatki z lektur;
ﬁszki; zalety i wady notatek w wersji elektronicznej; higiena pracy umysłowej;
omówienie zainteresowań studentów; wskazówki dotyczące wstępnych etapów
pracy naukowej; wybór tematów prac semestralnych; analiza konstrukcji pracy
semestralnej)

U1, K1

Sylabusy
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2.

2. Gromadzenie informacji
(podstawowe zasady korzystania z bibliotek; metody wyszukiwania literatury;
najważniejsze istniejące bibliograﬁe; główne encyklopedie religioznawcze i
sposoby ich wykorzystania; sposoby poszerzania bibliograﬁi; sposoby korzystania
z informacji naukowych, archiwów, a także z zasobów Internetu; biblioteki i
publikacje internetowe; konsultacje; krakowskie biblioteki i zasady korzystania z
ich zasobów).

W1, U1, U2, K1

3.

3. Bibliograﬁa
(Jak prawidłowo sporządzać bibliograﬁę i co powinna ona zawierać; zapis
bibliograﬁczny książki, artykułu w pracy zbiorowej lub czasopiśmie, druku
anonimowego i bezdebitowego; polskie normy zapisu bibliograﬁcznego;
bibliograﬁe w publikacjach obcojęzycznych; biblioteki internetowe; publicystyka a
teksty naukowe; kryteria zamieszczania [lub nie] danej publikacji w bibliograﬁi;
skróty).

W1, U1, U3, K1

4.

4. Wykorzystanie zgromadzonych informacji
(zasady prawidłowego wykorzystania informacji; etyka pracy naukowej, problem
plagiatu; problem uczciwości badań i analizy ich wyników; praca „z celem” a
postulat bezstronności; metody badań religioznawczych – krótkie omówienie).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

5-6. Konstrukcja pracy licencjackiej i magisterskiej
(formułowanie tematu pracy; problem zgodności zawartości z tytułem; zasady
kompozycji; szczegółowe omówienie struktury pracy; strona tytułowa i spis treści;
problem objętości - czcionka, strona graﬁczna, światło; estetyka pracy; negocjacje
z promotorem – dlaczego nie warto ukrywać kłopotów związanych z pisaniem
pracy; metody analizy – hipoteza i jej akceptacja bądź odrzucenie, model i teoria)

W1, U1, U3, K1

6.

7. Przypisy
(zasady stosowania przypisów i sposoby zapisu; system „anglosaski” i
„niemiecki”; kiedy przypis jest niezbędny?; przypisy autorskie i źródłowe;
cytowanie dzieł zbiorowych, artykułów z czasopism; ćwiczenia praktyczne;
elementy wzbogacające tekst - ilustracje, tabele, opracowania statystyczne,
mapy, aneksy, wykresy itd.; kiedy są potrzebne a kiedy zbędne; zasady opisu
ilustracji; prawo autorskie)

W2, U1

7.

8-9. Inne formy aktywności naukowej
(artykuł; konferencja naukowa - zasady udziału, sposoby przygotowania
wystąpienia; komunikat i poster; debata naukowa – sposoby dowodzenia swoich
racji; kultura dyskusji; recenzja; literatura popularnonaukowa; esej i publicystyka).

W2, U1, U2, K1

8.

10. Styl wypowiedzi i jej poprawność językowa
(mówienie a pisanie; język potoczny w pracach semestralnych i w pracy
naukowej; omówienie najważniejszych błędów - błędy ortograﬁczne i stylistyczne;
W2, U1, U2, K1
szyk zdania; gadulstwo i zbytnia lakoniczność wypowiedzi, skróty myślowe; zdania
niekompletne; spójność wypowiedzi; podstawowe zasady współpracy z
wydawnictwem – redakcja, adiustacja, korekta itd.)

9.

11-13. Analiza prac semestralnych
(analiza prac pod kątem ich poprawności, dostosowania stylu i przejrzystości
konstrukcji pracy)

W1, U1, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną,
konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Obecność i aktywność na zajęciach, prezentacja pracy na etapie jej
przygotowywania, esej, recenzja pracy pisemnej innego uczestnika kursu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Etnologia religii I: Religie społeczności zbieracko-łowieckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.110.5cb097458fc60.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania religijnego człowieka w kulturze, oraz
z relacjami między zróżnicowaniem kulturowym świata, a formami życia religijnego. Absolwenci kursu orientują
się w najważniejszych zjawiskach religijnych obecnych w kulturach tradycyjnych na poziomie zbierackołowieckim, ze szczegolnym uwzględnieniem szamanizmu, oraz potraﬁą prześledzić w czasie ich przekształcenia,
poczynając od najwcześniejszych dziejów ludzkości. Znają podstawowe antropologiczne teorie religii, oraz
orientują się w głównych kwestiach spornych w ich obrębie. Dysponują strukturalnym spojrzeniem na sacrum
i dzięki temu potraﬁą odnajdywać podstawowe elementy i przejawy zjawisk religijnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

25 / 230

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent rozumie szczególną rolę kultury
w funkcjonowaniu człowieka

REL_K1_W01,
REL_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

zna umiejscownie antropologii religii/etnologii religii
w naukach humanistycznych/społecznych (K_W02;
K_W05; K_W06);

REL_K1_W02,
REL_K1_W05,
REL_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

zna podstawowe formy religii w kulturach
tradycyjnych

REL_K1_W03,
REL_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie

W4

rozumie sposoby funkcjonowania społeczności
tradycyjnych

REL_K1_W04,
REL_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ analizować teksty antropologicznoreligioznawcze

REL_K1_U04,
REL_K1_U10

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

rozumie szczególną rolę kultury w funkcjonowaniu
człowieka

REL_K1_U06,
REL_K1_U10

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

zapoznanie się z e-podręcznikiem

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

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.

Etnologia jako nauka, podstawowe terminy etnologii i etnologii religii;

W1, W3, U2

2.

Kultura a środowisko, geograﬁa i ekonomika kultur tradycyjnych

W1, W3, W4

3.

Antropogeneza a geneza życia duchowego i religii

W1, W2, U1

4.

Religie górnego paleolitu, okres zbieraczo-łowiecki w dziejach ludzkości

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Sylabusy
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5.

Szamanizm jako system ideologiczny łowców-zbieraczy

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny

Egzamin ustny, obejmujący całość treści merytorycznych kursu, na które
skłądają się: treści przekazywane w czasie wykładu; treści przekazywane
w czasie ćwiczeń; wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego
studiowania podręczników obowiązkowych. Do egzaminu dopuszczane są
osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie
aktywności na przynajmniej 50% zajęć, w postaci brania udziału w
dyskusji, stanowiące 30 % oceny z ćwiczeń oceny z kolokwium
zaliczeniowego, stanowiące po 35% oceny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Hinduizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.110.5cb09745a9e34.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem modułu jest zaznajomienie studentów studiów I stopnia z problematyką hinduizmu.
Obejmuje ono wprowadzenie do podstawowych zagadnień hinduizmu, jego historii oraz w ograniczonym zakresie
współczesności. Kurs obejmuje problematykę religii wedyjskiej, braminizmu, literatury sakralnej Indii, rytualizmu,
struktury społecznej, jak i głównych nurtów hinduizmu. Po ukończeniu kursu, student powinien posiadać wiedzę
i umiejętności interpretacyjne w obszarze głównych nurtów hinduizmu: wisznuizmu, śiwaizmu i śaktyzmu oraz
ruchów będących uniwersalnych dla religii indyjskich: bhakti, jogi i tantry.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie ulokowanie hinduizmu w kontekście
religii Indii

REL_K1_W01,
REL_K1_W04

egzamin ustny

W2

zna podstawowe doktryny religijne hinduizmu

REL_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W3

rozumie zależność pomiędzy instytucjami społecznymi
hinduizmu a jego ideologią

REL_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W4

zna w stopniu podstawowym historię rozwoju idei
i praktyk religijnych hinduizmu oraz zróżnicowanie
jego form

REL_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W5

zna i rozumie zasady interpretacji tekstów sakralnych
hinduizmu

REL_K1_W03,
REL_K1_W10

egzamin ustny

W6

zna i potraﬁ interpretować czynności kultowe
i symbolikę religijną w kontekście hinduizmu

REL_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U1

umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i wykorzystywać informacje na temat kultury, historii
i zjawisk oraz procesów społecznych w Indiach
ze źródeł pisanych i elektronicznych

REL_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

czyta i interpretuje teksty źródłowe hinduizmu

REL_K1_U03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U3

poprawnie stosuje poznaną terminologię dotyczącą
hinduizmu

REL_K1_U04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U4

wykrywa zależności między kształtowaniem się idei
hinduizmu a procesami społecznymi i kulturowymi
Indii

REL_K1_U06

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U5

dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje odpowiedzi na krytykę

REL_K1_U04,
REL_K1_U09

egzamin ustny

U6

potraﬁ porównywać wybrane tradycje religijne
hinduizmu zgodnie ze współczesną metodologią
religioznawstwa

REL_K1_U10

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest świadom/a wpływu obcych kultur,
a w szczególności kultury indyjskiej na procesy
enkulturacji w Polsce i na świecie

REL_K1_K01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

K2

potraﬁ komunikować się multikulturowym
społeczeństwie uwzględniając szczególnie specyﬁkę
kulturową hinduizmu

REL_K1_K02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Wprowadzenie do problematyki hinduizmu, kwestie deﬁnicyjne. Przedaryjskie
źródla cywilizacji indyskiej. Cywilizacja doliny Indusu

W1, W3, W4, U1, U3, U4

2.

Migracje ludów indoeropejskich. Początki kultury Indoarjów. Rygweda, panteon
wedyjski, kosmogonia; możliwe interpretacje; religia wedyjska: rytuały.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, U6

3.

Społeczeństwo hinduskie, rytuały śrauta i gryhja.

W2, W4, W5, U2, U3, U4

4.

Brahmany, internalizacja oﬁary; wczesne upaniszady: nauka o atmaniebrahmanie, sansara, karman; wyzwolenie, nauka o oddechu i in. Upaniszady:
tendencje teistyczne i monistyczne

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, U5, K2

5.

Eposy, purany – kanon hinduizmu, mitologia puran: eschatologia, kosmologia,
koncepcje czasu i przestrzeni, trimurti

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2

6.

Początki ruchu bhakti; hinduizm świątynny, architektura sakralna

W1, W2, W3, W6, U3, U4,
U6, K1, K2

7.

Wisznuizm: przegląd od czasów starożytnych aż do ruchów średniowiecznych,
główne szkoły

W1, W2, W4, W5, W6,
U2, U3, U4, U6, K1, K2

8.

Śiwaizm: historia, doktryna, główne szkoły

W1, W2, W4, W5, W6,
U2, U3, U4, U6, K1, K2

9.

Kult Wielkiej Bogini, śaktyzm, tantryzm i ich wpływ na inne nurty

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U2, U3, U4, U6, K1,
K2

10.

Późny hinduizm, tendencje synkretyczne, relacje z islamem, sikhizm, okres
kolonialny, „renesans indyjski”,

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2

11.

Joga: "klasyczna" i późniejsze formy: hatha-joga, joga tantryczna

W1, W2, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: 1. Egzamin ustny obejmuje
całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: - treści
przekazywane podczas wykładów, - treści przekazywane podczas ćwiczeń ,
- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
podręczników obowiązkowych. 2. Do egzaminu dopuszcza się tylko osoby,
które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na
podstawie: a/ aktywności b/ zaliczenia dwóch pisemnych kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Judaizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.110.5cb09745c482f.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami judaistycznymi, historią religii starożytnego Izraela,
przede wszystkim judaizmem, którego dzieje przedstawione zostaną także w epoce pobiblijnej aż
do współczesności. Następnie ukazana zostanie heortologia judaistyczna (czasy święte), organizacja oraz
obyczajowość żydowska zakorzeniona w tradycji biblijnej i talmudycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna zarys historii religii starożytnego Izraela
poprzedzających judaizm oraz judaizmu
od starożytności po współczesność; zna różne sposoby
deﬁniowania judaizmu oraz tożsamości żydowskiej,
zna terminologię tradycji judaistycznej w języku
polskim i obcych; ma podstawową wiedzę o miejscu
i znaczeniu religioznawstwa w relacji do nauk oraz
o jego specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej,
rozumie zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie,
zna przyczyny zróżnicowania doktrynalnego,
kultowego i organizacyjnego współczesnego judaizmu

REL_K1_W01,
REL_K1_W02,
REL_K1_W03,
REL_K1_W04,
REL_K1_W08,
REL_K1_W10,
REL_K1_W11

esej

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U03,
REL_K1_U04,
REL_K1_U05,
REL_K1_U06,
REL_K1_U07,
REL_K1_U08,
REL_K1_U10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ samodzielnie studiować teksty źródłowe
tradycji judaistycznej w oparciu o ich wydania
krytyczne, wykrywa zależności między kształtowaniem
się idei religijnych a procesami społecznymi
i kulturalnymi, potraﬁ posługiwać się podstawową
terminologią tradycji judaistycznej, samodzielnie
tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski
średnio trudny tekst religijny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnorodnych form

REL_K1_K01,
esej
REL_K1_K02, REL_K1_K03

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

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Program kursu obejmuje prezentację konstytutywnych źródeł do dziejów judaizmu
(Biblia i Talmud oraz wybrane artefakty). Następnie omówienie form religii
starożytnego Izraela poprzedzających judaizm: religii patriarchów, wyjścia i
zasiedlenia Kanaanu, religii monarchii zjednoczonej i proroków. Po czym
przedstawiony zostanie kontekst religijny, kulturowy i polityczny powstania
judaizmu. Po nim zaś dzieje judaizmu w okresie biblijnym (okres perski, grecki,
rzymski) i pobiblijnym (judaizm rabiniczny, mistycyzm żydowski, ruchy
mesjańskie, chasydyzm, haskala, współczesne kierunki w judaizmie).
Uwzględnione zostaną również żydowskie ruchy heterodoksyjne: samarytanizm,
karaimizm, sabataizm, frankizm oraz zarys dziejów judaizmu na ziemiach
polskich. W następnym bloku kurs obejmuje heortologię judaistyczną oraz rytuał
życia żydowskiego. W całości kurs ukazuje judaizm w perspektywie jego udziału w
ogólnoświatowym dziedzictwie historycznym i kulturowym.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, wykład
konwersatoryjny, dyskusja,
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

esej

Egzamin pisemny obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - wiedza
uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników
obowiązkowych. Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały
zaliczenie z ćwiczeń

ćwiczenia

esej

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: a) kolokwium zaliczeniowego b) pracy
semestralnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Główne problemy ﬁlozoﬁi I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.110.5cb09745e41d2.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w problematykę szeroko pojętej ﬁlozoﬁi i historii ﬁlozoﬁi.

C2

Głównym celem zajęć jest: 1) przedstawienie dominujących prądów ﬁlozoﬁcznych oraz naszkicowanie wybranych
portretów ich twórców w kontekście historycznym; 2) przeprowadzenie periodyzacji dziejów ﬁlozoﬁi i wyjaśnienie
kryteriów podziału uwzględniające problem zmian epokowych, połączone z próbą rozpoznania najistotniejszych
zjawisk teoretycznych charakterystycznych dla danej epoki; 3) Wskazanie głównych związków łączących
poszczególne dyscypliny ﬁlozoﬁczne, akcentując nawiązania, powracające wariacje tematów. 4) Zapoznanie
uczestników z głównymi pojęciami ﬁlozoﬁcznymi, z wybranymi problemami języka ﬁlozoﬁcznego, uwzględniając
konteksty historyczne teorii, zmienność znaczeń pojęć i metafor.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

historię ﬁlozoﬁi i terminologię ﬁlozoﬁczną

W2

najważniejsze spory ﬁlozoﬁczne głównych dyscyplin
ﬁlozoﬁcznych oraz rozumienie ich znaczenie dla
poszukiwań religioznawczych jak i dla własnych
rozważań

REL_K1_W01,
REL_K1_W07,
REL_K1_W10

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

REL_K1_W01,
REL_K1_W07,
REL_K1_W10

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

argumentować, dyskutować, poprawienie używać
pojęć ﬁlozoﬁcznych

REL_K1_U02,
REL_K1_U04,
REL_K1_U05,
REL_K1_U07,
REL_K1_U09

U2

potraﬁ rozpoznawać odmienne tradycje myśli
europejskiej, odróżnia metody ﬁlozoﬁczne
hermeneutyczne, fenomenologiczne, analityczne
i inne

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U04,
REL_K1_U07,
REL_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

umiejętność prowadzenia krytycznej reﬂeksji, to
znaczy przyglądającej się sposobom formułowania
poglądów, analizującej język, rozpoznającej założenia,
konteksty, zależności historyczne;

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
REL_K1_K01,
zaliczenie ustne,
REL_K1_K02, REL_K1_K03 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
135

ECTS
5.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia składają się z wykładów i ćwiczeń. Podczas wykładów przedstwiona
zostanie historia 30 pojęć takich jak rzeczywistość, istnienie, prawda, szczęście,
Bóg, świadomość czy natura. Podczas ćwiczeń będziemy czytali klasyczne teksty
ﬁlozoﬁczne w porządku chronologicznym od antycznych po współczesne.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Roboczo możemy określić historię ﬁlozoﬁi jako dzieje udokumentowanych prób
zorientowania się „w całości” za pomocą wiedzy. Filozoﬁa zachodnia to
historycznie uwarunkowane próby zdobycia orientacji, której przejawem są spory
ﬁlozoﬁczne ciągnące się od ponad 2500 lat. Dotyczą one kwestii- haseł takich jak
rzeczywistość, kosmos czy człowiek. Historia wybranych sporów jest przedmiotem
rocznych zajęć.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje, burza mózgów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia
przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, egzamin ustny, zaliczenie

egzamin ustny

ćwiczenia

zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny / ustny egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Obóz wyjazdowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.110.5cb097460a44f.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowy: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów w praktyce z różnorodnością wyznaniową Polski oraz przygotowania
do zbierania informacji w terenie (prowadzenie wywiadów, obserwacja uczestnicząca).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę religii w kulturze Polskiej

REL_K1_W01

projekt
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student ma świadomość istnienia zróżnicowania
wyznaniowego na terenie Polski

W2

REL_K1_W04

projekt

REL_K1_U05

projekt

REL_K1_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
rozwija umiejętności badawcze kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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 różnorodnością wyznaniową Polski podczas spotkań z
przedstawicielami wybranych tradycji religijnych

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
obóz naukowy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie grupowego projektu poświęconego jednej z odwiedzonych
mniejszościowych wspólnot religijnych w Polsce

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność studentów na obozie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Wykład gościnny/visiting professor
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.13F0.5cd9629bc184e.22
Języki wykładowe
Polski, Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Rolą wykładów gościnnych w Instytucie Religioznawstwa jest umożliwienie studentom kontaktu ze światowej
klasy specjalistami w dziedzinie studiów religioznawczych. Studenci mają okazję zapoznać się z aktualnymi
problemami badawczymi i różnymi perspektywami badań nad religią prowadzonymi w zagranicznych ośrodkach
uniwersyteckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna najnowsze problemy badawcze w obrębie
religioznawstwa

REL_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W2

jest zapoznany z wiodącymi perspektywami
badawczymi w obrębie religioznawstwa

REL_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

U1

student samodzielnie zdobywa wiedzę i używa
rożnych źródeł (przykładowo baz danych)
do wzbogacenia swojej perspektywy studiów
religioznawczych

REL_K1_U01,
REL_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

nabywa umiejętność poprawnego stosowania
terminologii religioznawczej

REL_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

REL_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikuje się w sposób kulturalny używając swojej
wiedzy religioznawczej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

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.

Prezentacja badań religioznawczych prowadzonych w wiodących zagranicznych
ośrodkach akademickich

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach i zdanie
egzaminu.
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Etnologia religii II: Religie społeczności pasterskich i rolniczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.5cb097466fe47.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania religijnego człowieka w kulturze, oraz
z relacjami między zróżnicowaniem kulturowym świata, a formami życia religijnego. Absolwenci kursu orientują
się w najważniejszych zjawiskach religijnych obecnych w kulturach tradycyjnych pasterskich i rolniczych,
ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji takich zjawisk jak magia, mit, totemizm, oraz potraﬁą prześledzić
w czasie ich przekształcenia, poczynając od rewolucji neolitycznej aż po zmiany życia religijnego związane
z powstawaniem wielkich cywilizacji, oraz nowe ruchy religijne współczesnych społeczności tradycyjnych. Znają
podstawowe antropologiczne teorie religii, oraz orientują się w głównych kwestiach spornych w ich obrębie.
Dysponują strukturalnym spojrzeniem na sacrum i dzięki temu potraﬁą odnajdywać podstawowe elementy
i przejawy zjawisk religijnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent rozumie szczególną rolę kultury
w funkcjonowaniu człowieka

REL_K1_W01,
REL_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

zna umiejscowienie antropologii religii/etnologii religii
w naukach humanistycznych/społecznych

REL_K1_W02,
REL_K1_W05,
REL_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

zna podstawowe formy religii w kulturach
tradycyjnych

REL_K1_W03,
REL_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W4

rozumie sposoby funkcjonowania społeczności
tradycyjnych

REL_K1_W04,
REL_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ analizować teksty antropologicznoreligioznawcze

REL_K1_U04,
REL_K1_U10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

rozumie szczególną rolę kultury w funkcjonowaniu
człowieka

REL_K1_U06,
REL_K1_U10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

zapoznanie się z e-podręcznikiem

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

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.

Reguły myślenia społeczności tradycyjnych

W1, W3, W4, U1, U2

2.

Totemizm w systemie religijno-światopoglądowym społeczności plemiennych.

W3, W4, U1, U2

Sylabusy
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3.

Kulty pasterskie, hierofania nieba.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

4.

Rewolucja neolityczna i religie społeczności rolniczych: kulty agrarne, kulty
przodków, kompleks Wielkiej Bogini Matki, tajne stowarzyszenia

W1, W2, W3, W4, U1, U2

5.

Podstawy cywilizacji starożytnych: kultura megalitów

W1, W2, W3, W4, U1, U2

6.

Rozpad społeczności tradycyjnych i nowe ruchy religijne.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny, obejmujący całość treści merytorycznych kursu, na które
składają się: treści przekazywane w czasie wykładu; treści przekazywane
w czasie ćwiczeń; wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego
studiowania podręczników obowiązkowych. Do egzaminu dopuszczane są
osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

wykład

egzamin ustny

ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na
podstawie aktywności na przynajmniej 50% zajęć, w postaci brania
zaliczenie na ocenę
udziału w dyskusji, stanowiące 30 % oceny z ćwiczeń oceny z kolokwium
zaliczeniowego, stanowiące 70% oceny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Buddyzm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.5cb097468b58e.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami buddyzmu, jego historią oraz
w ograniczonym zakresie z jego współczesnością. Kurs obejmuje problematykę genezy buddyzmu (śramanowie,
Wielka Magadha), jego interakcji z innymi religiami subkontynentu indyjskiego (braminizm) oraz rozwoju zarówno
w aspektach historycznym, jak i doktrynalnym: Budda i jego uczniowie, "sobory", cesarz Aśoka, buddyzm
wczesnych szkół, therawada, mahajana, wadźrajana. Przybliżone zostaną zagadnienia organizacyjne - wspólnota
monastyczna buddyjska, jej zróżnicowanie i tradycja tekstowa - winaja. Kurs wprowadza podstawową
terminologię myśli buddyjskiej charakterystyczną dla głównych tradycji ﬁlozoﬁcznych funkcjonujących w jego
obrębie - abhidharmy, jogaćary, madhjamaki. Omówione zostaną także aspekty rytualne, medytacyjne
i organizacyjne buddyzmu w oparciu o teksty źródłowe jak i najnowsze opracowania przedmiotu. Dopełnieniem
problematyki buddyzmu indyjskiego będą zajęcia poświęcone pozostałym tradycjom buddyjskim Azji - przede
wszystkim Tybetowi i Chinom.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie ulokowanie buddyzmu w kontekście
religii Indii

REL_K1_W01,
REL_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W2

zna podstawowe doktryny różnych nurtów buddyzmu
oraz zróżnicowanie jego form

REL_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W3

rozumie zależność pomiędzy instytucjami społecznymi
buddyzmu a jego ideologią

REL_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W4

zna metody interpretacji wybranych tekstów
buddyjskich

REL_K1_W03,
REL_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

W5

zna metody interpretacji czynności kultowych
i symboliki religijnej tradycji buddyjskich

REL_K1_W03,
REL_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U1

umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i wykorzystywać informacje na temat kultury, historii
i zjawisk oraz procesów społecznych w kulturach
buddyjskich Azji (Indie, Tybet, Chiny) ze źródeł
pisanych i elektronicznych

REL_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U2

samodzielnie studiuje literaturę przedmiotową
w zakresie studiów nad buddyzmem

REL_K1_U02,
REL_K1_U03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U3

wykrywa zależności między kształtowaniem się idei
buddyjskich a procesami społecznymi i kulturowymi
Indii

REL_K1_U06

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U4

w zakresie studiów nad buddyzmem dobiera strategie
argumentacyjne, na poziomie elementarnym
konstruuje krytyczne argumenty, formułuje
odpowiedzi na krytykę

REL_K1_U04,
REL_K1_U09

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U5

potraﬁ porównywać wybrane buddyjskie tradycje
religijne Azji (w szczególności Indie, Tybet, Chiny),
zgodnie ze współczesną metodologią religioznawstwa

REL_K1_U10

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

REL_K1_K01, REL_K1_K02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest świadom/a wpływu kultury buddyjskiej
na procesy enkulturacji w Polsce i na świecie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

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.

Geneza buddyzmu (śramanowie, Wielka Magadha), jego interakcje z innymi
religiami subkontynentu indyjskiego (braminizm) oraz rozwoju zarówno w
aspektach historycznym, jak i doktrynalnym

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U5

2.

Budda Śakjamuni, biograﬁa, kwestia datowania i źródeł, początki wspólnoty
buddyjskiej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5

3.

"Sobory" buddyjskie, cesarz Aśoka, sztuka i architektura buddyjska, formowanie
się kanonu

W1, W3, W4, W5, U2, U3,
U5, K1

4.

Kanon buddyjski

W2, W4, W5, U1, U2, U4,
K1

5.

Wspólnota monastyczna buddyjska, jej zróżnicowanie i tradycja tekstowa - winaja.

W2, W3, W4, W5, U2, U3,
U5, K1

6.

Buddyzm wczesnych szkół, therawada

W2, W3, W4, W5, U1, U2,
U4, U5, K1

7.

Mahajana, powstanie, główne szkoły, literatura

W2, W3, W4, W5, U1, U2,
U4, U5, K1

8.

Wadźrajana, rozwój, literatura, doktryna i praktyki

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U4, U5, K1

9.

Podstawowa terminologia myśli buddyjskiej charakterystyczną dla głównych
tradycji ﬁlozoﬁcznych funkcjonujących w jego obrębie - abhidharmy, jogaćary,
madhjamaki

W1, W2, W4, U1, U2, U4,
U5, K1

10.

Aspekty rytualne, medytacyjne i organizacyjne buddyzmu w oparciu o teksty
źródłowe jak i najnowsze opracowania przedmiotu

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

11.

Buddyzm w Tybecie

W2, W3, W5, U1, U2, U4,
U5, K1

12.

Buddyzm wschodnioazjatycki

W2, W3, W5, U1, U2, U4,
U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: 1. Egzamin ustny
obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: treści przekazywane podczas wykładów, - treści przekazywane podczas
ćwiczeń , - wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania
podręczników obowiązkowych. 2. Do egzaminu dopuszcza się tylko osoby,
które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje całość treści merytorycznych na podstawie:
a/ aktywności b/ zaliczenia dwóch pisemnych kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Islam
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.5cb09746a553b.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami o islamie oraz przekazanie im
umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat tej religii. Kurs ma w ten sposób pomóc studentom
w wyrobieniu krytycznej postawy w stosunku do obiegowych opinii na temat islamu rozpowszechnionych
w kulturze popularnej oraz przekazać im wiedzę i narzędzia niezbędne do weryﬁkacji tych opinii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

zna terminologię religioznawczą i historyczną
związaną z islamem;

REL_K1_W01,
REL_K1_W04

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

posiada zasób podstawowych wiadomości o islamie;

REL_K1_W01,
REL_K1_W03,
REL_K1_W04,
REL_K1_W07,
REL_K1_W08,
REL_K1_W09,
REL_K1_W10

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

potraﬁ wyszukiwać, krytycznie analizować, oceniać
i wykorzystywać informacje z opracowań naukowych
dostępnych w bibliotece naukowej i sieci Internet
związane z islamem

REL_K1_U01,
REL_K1_U09

prezentacja, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

samodzielnie zdobywa wiedzę poprzez posługiwanie
się narzędziami pracy badawczej

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U03,
REL_K1_U04,
REL_K1_U06

prezentacja, zaliczenie,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Na wykładzie przedstawione zostaną najważniejsze aspekty Islamu począwszy od
historii, postaci Mahometa i pierwszych wieków kształtowania się, poprzez
pokazanie rozwoju i rozpowszechniania tej religii a także jej późniejszych
podziałów i procesów wyodrębniania się głównych nurtów aż po jej zróżnicowanie
i funkcjonowanie w świecie współczesnym. Omówione zostaną również święty
tekst i źródło objawienia w islamie jakim jest Koran, a także źródło muzułmańskiej
tradycji i prawa - hadisy; podstawy wiary, główne wierzenia i rytuały, specyﬁka
podziału na sunnizm i szyizm; muzułmański mistycyzm, związki i relacje Islamu z
chrześcijaństwem i judaizmem, muzułmańska teologia, ﬁlozoﬁa i prawo. W końcu
zostaną podjęte również takie żywe i ważne dzisiaj tematy jak związki islamu z
polityką, islamska obyczajowość i moralność i współczesne zróżnicowanie religijne
w krajach muzułmańskich.
Lista tematów omawianych kolejno na wykładach:
1. Arabia przedmuzułmańska (politeizm, plemiona, język arabski); Mahomet i
powstanie islamu
2. Koran – objawienie, charakterystyka;
3. Hadisy – muzułmańska tradycja i źródło prawa
4. Zasady wiary i obowiązki religijne: dogmaty islamu (restrykcyjny monoteizm,
anioły, święte pisma, prorocy, eschatologia), Mahomet jako „Pieczęć Proroków”,
kult świętych, ikonoklazm. Filary islamu – wyznanie wiary (szahada), modlitwa,
jałmużna, post, pielgrzymka;
5. Podboje, walki o władzę, szyizm i sunnizm – historia
6. Szyizm i sunnizm – główne różnice i relacje na przestrzeni wieków
7. Mniejsze odłamy szyizmu, ugrupowania skrajne (historyczne i współczesne),
W1, W2, U1, U2
alawici, druzowie, jezydzi, bahaici
8. Suﬁzm i muzułmański mistycyzm
9. Chrześcijaństwo i judaizm a islam
10. Prawo i doktryna (teologia, szariat, szkoły prawne, znaczenie prawa w Islamie)
11. Filozoﬁa muzułmańska
12. Islam a polityka (od początków do współczesności)
13. Islamska obyczajowość, moralność: małżeństwo, życie codzienne, modlitwa
pięć razy dziennie, modlitwa piątkowa, zakaz picia alkoholu i hazardu, zakaz
jedzenia wieprzowiny itd.
14. Kontrowersyjne tematy: Co to jest dżihad, muzułmański fundamentalizm,
islam a terroryzm; rola kobiety w islamie, obrzezanie kobiet, małżeństwa dzieci,
wielożeństwo itd.
15. Geograﬁa współczesnego islamu: Różnice między odłamami islamu i islamem
w różnych krajach, historia i specyﬁka regionów – szyizm ajatollahów, wahabizm w
Arabii Saudyjskiej, islam w Azji, ISIS itd.

1.

Na ćwiczeniach studenci będą aktywnie zgłębiać omawiane na wykładach tematy
poprzez lekturę tekstów źródłowych (Koranu, hadisów, wyborów z literatury
ﬁlozoﬁcznej i mistycznej, tekstów historycznych i współczesnych) i podstawowych
opracowań naukowych w języku polskim, a także poprzez prezentacje na wybrane
zagadnienia (np. poezja arabska, recytacja koraniczna, imiona boskie w islamie,
wyprawy krzyżowe, święto Aszura, szyizm Irański i rewolucja ajatollahów, islam w
Azji) i debaty oksfordzkie związane z najbardziej kontrowersyjnymi tematami (jak
np. rola kobiet w islamie, islam a chrześcijaństwo, czy Islam a terroryzm) .

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium ustne lub pisemne z treści wykładu i literatury zależnie
od liczby uczestników
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
• prezentacja na zajęciach (50%) • aktywny udział w zajęciach
(50%)
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Główne problemy ﬁlozoﬁi II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.5cb09746bf8a2.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami ﬁlozoﬁi poprzez przybliżenie historii ﬁlozoﬁi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawy historii ﬁlozoﬁi, terminologię
ﬁlozoﬁczną, główne metody ﬁlozoﬁczne, rozumie
różnice pomiędzy kierunkami ﬁlozoﬁi

REL_K1_W08,
REL_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U04,
REL_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

krytycznie myśleć, samodzielnie pisać prace,
dyskutować, argumentować

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

studiowania znając główne zagadnienia ﬁlozoﬁczne,
terminologię, historię sporów ﬁlozoﬁcznych

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
REL_K1_K01,
REL_K1_K02, REL_K1_K03 zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

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.

Podczas wykładów i ćwiczeń omawiane są główne problemy ﬁlozoﬁczne od
starożytności po myśl współczesną.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny, zaliczenie pisemne

egzamin ustny, egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie

zaleczenie ustne, zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Wprowadzenie do metod jakościowych i ilościowych w badaniach religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.5cb09746da663.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wprowadzenie studentów do zagadnień metodologicznych w badaniu religii i religijności
z perspektywy nauk społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie religioznawstwa w relacji do nauk
oraz jego specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną

REL_K1_W02

egzamin pisemny
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W2

metody interpretacji tekstów naukowych z zakresu
nauk społecznych

REL_K1_W10

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować poznaną terminologię z zakresu metod
i metodologii nauk społecznych

REL_K1_U04

egzamin pisemny,
projekt

U2

rozwijać umiejętności badawcze kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego

REL_K1_U05

projekt

U3

formułować w mowie i na piśmie problemy badawcze
dotyczące religii i religijności

REL_K1_U07

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

20

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

1.

Studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi poznania
naukowego. Omówione zostaną założenia epistemologiczne i ontologiczne w
badaniach nad religią, klasyczne podejście do oceny rygoru badań naukowych
(problem generalizacji, trafność, rzetelność) i kryteria oceny badań jakościowych.

W1, W2, U1

2.

Studenci będą nabywać umiejętności stawiania właściwych pytań badawczych.

U2, U3

3.

Przedmiotem dyskusji będą również zagadnienia z zakresu etyki badań
naukowych.

U1, U2, U3

4.

Podczas lektury raportów z badań publikowanych w recenzowanych czasopismach
naukowych studenci będą rozwijać kompetencje krytycznych odbiorców literatury
naukowej.

W2

5.

Dokładnie omówione będą etapy planowania badań z wykorzystaniem metody
wywiadu i obserwacji, przygotowanie do wywiadów/obserwacji i dobór do próby,
rodzaje wywiadów, podstawowe umiejętności i techniki stosowane w wywiadach/
podczas obserwacji.

U1, U2, U3

Sylabusy
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W ramach kursu studenci poznają podstawowe założenia dotyczące badań
sondażowych i eksperymentalnych.

6.

U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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arabski I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.1558506746.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauka arabskiego języka literackiego (Modern Standard Arabic) na poziomie początkującym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna język arabski na poziomie początkującym.

REL_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

W2

student rozumie rolę języka arabskiego i jego związek
z innymi sferami życia społecznego oraz przemianami
kulturowymi w świecie arabskim.

REL_K1_W01

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

REL_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

REL_K1_K02

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

komunikować się w języku arabskim na poziomie
początkującym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student gotów jest do kompetentnego komunikowania
się w arabskojęzycznych społecznościach.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

Przygotowanie do sprawdzianów

20

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

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.

Alfabet – nauka pisania i czytania: poprawne łączenie liter, zasady wymowy,
łączenie międzywyrazowe, elizje, asymilacje.

W1

2.

Gramatyka: rzeczownik: liczba pojedyncza; zaimki: osobowe, wskazujące,
dzierżawcze, dopełnieniowe, pytajne; przyimki; grupy nominalne: rzeczownik,
przymiotnik, zaimki wskazujące; konstrukcje dzierżawcze: idafa; przysłówek;
zdania nominale: określające, wyrażające relacje i egzystencjalne; zdania
nominalne z łącznikiem czasownikowym ﻛﺎن ﻟﻴﺲ.

W1

Sylabusy
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3.

Słownictwo: geograﬁa świata arabskiego, dom, rodzina, szkoła/uniwersytet,
miasto, zawody.

W1

4.

Ćwiczenia ze słuchu: słuchanie prostych tekstów preparowanych realizowanych w
wolnym tempie.

W1

5.

Ćwiczenia na tekście pisanym: czytanie tekstów zawierających poznane
słownictwo.

W1, U1

6.

Rozmowa/prezentacja ustna: nauka poprawnego reagowania na wypowiedzi
rozmówcy (znajomość formułek sytuacyjnych: zapoznawanie się, powitanie,
pytanie o samopoczucie itp.); konstruowanie prostych wypowiedzi ustnych na
tematy związane z przerabianymi blokami tematycznymi oraz przygotowywanie
prostych prezentacji utrwalających poznane słownictwo (przygotowanie drzewa
genealogicznego, opowiadanie o rodzinie, mieszkaniu, mieście).

W1, U1, K1

7.

Konstruowanie tekstu: prace pisemne utrwalające struktury gramatyczne
(tłumaczenie zdań, transformacje, uzupełniania itp.); konstruowanie wypowiedzi
pisemnych dotyczących podejmowanych bloków tematycznych.

W1, U1, K1

8.

Wprowadzanie w obyczajowość i kulturę arabską.

W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, obserwacja i
ocena studentów w trakcie zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: aktywny
udział na zajęciach, wywiązywanie się z prac domowych,
pozytywna ocena z testów sprawdzających
przeprowadzanych po każdym bloku tematycznym,
obecność na zajęciach (dopuszcza się 5 nieobecności w
semestrze).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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hindi I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.1558508521.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami języka hindi - historia języka, alfabet, zasady zapisu, specyﬁka gramatyki
i podstawy komunikacji w zakresie słownictwa i gramatyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

komunikowania się w sposób kompetentny i kulturalny

REL_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

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.

Wprowadzenie do języka hindi

K1

2.

Nauka alfabetu - pisanie i czytanie

K1

3.

Namaste - powitania, przedstawianie się, odmiana czasownika być, podstawowe
pytania

K1

4.

Nasza rodzina - rodzaj, liczba, zwroty formalne i nieformalne

K1

5.

W pokoju - opis otoczenia (domu, pokoju), przypadki, postpozycje proste

K1

6.

Proszę napić się herbaty - tryb rozkazujący (polecenia, prośby), czasowniki
związane
z mówieniem, czas teraźniejszy prosty

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie bieżących zadań ustnych i pisemnych,
uczestnictwo w zajęciach, aktywność, zaliczenie testów
cząstkowych, zaliczenie testu końcowego po 1 semestrze
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hebrajski I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.1558510798.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wiedza: - student włada podstawowymi wiadomościami dotyczącymi fonologii, morfologii i składni języka
hebrajskiego w stopniu umożliwiającym analizę wybranych tekstów sakralnych [K_W07] - student zna w oryginale
wybrane teksty z biblijnej i pozabiblijnej sakralnej literatury żydowskiej [K_W01; K_W04] - student dysponuje
wiedzą na temat tradycji komentatorskich judaizmu [K_W01; K_W07] - student orientuje się w złożoności
hermeneutyki tekstu sakralnego [K_W07; K_W10] - student dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie
hebrajskiej terminologii gramatycznej [K_W10]

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedza: - student włada podstawowymi
wiadomościami dotyczącymi fonologii, morfologii
i składni języka hebrajskiego w stopniu
umożliwiającym analizę wybranych tekstów
sakralnych [K_W07] - student zna w oryginale wybrane
REL_K1_W01,
teksty z biblijnej i pozabiblijnej sakralnej literatury
REL_K1_W02,
żydowskiej [K_W01; K_W04] - student dysponuje
REL_K1_W03
wiedzą na temat tradycji komentatorskich judaizmu
[K_W01; K_W07] - student orientuje się w złożoności
hermeneutyki tekstu sakralnego [K_W07; K_W10] student dysponuje podstawowymi wiadomościami
w zakresie hebrajskiej terminologii gramatycznej
[K_W10]

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętności: - student dysponuje kompetencją
w zakresie porównawczej analizy przekładów
biblijnych oraz pozabiblijnych z ich hebrajskim
oryginałem [K_U01; K_U02] - student ma solidne
podstawy do dalszej nauki języka hebrajskiego
w zakresie poznawania tekstów źródłowych jak
i czytania współczesnej literatury naukowej [K_U02;
K_U05] - student posługuje się sprawnie
podstawowymi pomocami leksykograﬁcznymi [K_U01;
K_U04] - student dysponuje zdolnością różnicowania
jakości literatury badawczej [K__U02] - student
orientuje się w złożonych relacjach pomiędzy
badaniami religioznawczymi i językoznawstwem
[K_U06]

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetencje społeczne: - student dysponuje
możliwością głębszej partycypacji w odmiennym
systemie kulturowym[K_K01]

REL_K1_K01,
zaliczenie na ocenę
REL_K1_K02, REL_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Pochodzenie i systematyka języka hebrajskiego. Geneza alfabetu hebrajskiego i
jego budowa.
2. Podstawowe wiadomości z fonologii j. hebrajskiego, system lokalizacyjny
3. Wykładnik określoności, rodzaj i liczba
4. Zaimki osobowe z imiesłowem czynnym. Przypadki i status constructus.
5. Zaimki suﬁgowane i pytajne, negacja.
6. Stopniowanie przymiotnika.
7. Ogólne informacje o czasowniku i trybach koniugacyjnych
8. Zaimki wskazujące, przysłówek i zdania względne.
9. Liczebnik
10. Czasowniki regularne i nieregularne (binjany i gizry)
11. Gizry: lamed – He, lamed – alef
12. Gizry: ajin gardłowe, peh gardłowe
13. Gizry: peh – nun, peh – jud.
14. Gizry: ajin – waw, ajin – Nun; mediae geminata
15. Czasowniki: być I żyć

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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perski I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.1558510946.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z pismem persko-arabskim.

C2

Zapoznanie studentów z gramatyką współczesnego języka perskiego.

C3

Zapoznanie studentów z prostszymi tekstami o tematyce religijnej w języku perskim. Wypracowanie kompetencji
pozwalających na samodzielną pracę ze słownikiem języka perskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna terminologię religioznawczą w języku polskim
i obcych.

REL_K1_W03

zaliczenie pisemne

W2

student zna metody interpretacji tekstów religijnych i /
lub o tematyce religijnej / religioznawczej.

REL_K1_W10

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student czyta i interpretuje teksty religijne.

REL_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

samodzielnie tłumaczy z języka perskiego na język
polski prosty tekst religijny i / lub o tematyce religijnej
/ religioznawczej.

REL_K1_U08

zaliczenie pisemne

REL_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny na temat języka perskiego
i tekstów religijnych i / lub o tematyce religijnej /
religioznawczej w tym języku.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

przygotowanie do zajęć

45

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

wykonanie ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

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.

Typologia języka perskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Pismo persko-arabskie.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Podstawowe wiadomości z zakresu fonetyki języka perskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

Podstawowe wiadomości z zakresu morfologii języka perskiego: (1) rzeczownik
(kategoria wyróżnienia, konstrukcja izafetowa, kategoria liczby mnogiej); (2)
przymiotnik (stopniowanie); (3) przyimek (pierwotny, wtórny); (4) zaimek
(osobowy, dzierżawczy, wskazujący, zwrotny); (5) liczebnik (główny, porządkowy,
ułamkowy); (6) przysłówek; (7) czasownik (bezokolicznik, tematy czasowe, czas
teraźniejszy, czas przeszły prosty, czas przeszły złożony, czas przeszłoteraźniejszy prosty, czas przeszło-teraźniejszy złożony, czas zaprzeszły prosty,
czas zaprzeszły złożony, czas przyszły, czas nieświadka, imiesłów czasu
przeszłego, imiesłów czasu teraźniejszego, imiesłów czasu przyszłego, tryb
oznajmujący, tryb łączący prosty, tryb łączący złożony, tryb życzący, strona
czynna, strona bierna).

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Podstawowe wiadomości z zakresu składni języka perskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Podstawowe wiadomości z zakresu leksykograﬁi języka perskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Podstawowe wiadomości z zakresu słowotwórstwa języka perskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

"Mazhab-e irāniyān 1–2" (Religia Irańczyków) — krótkie teksty o mniejszościach
religijnych w Iranie.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

"Čahāršanbe-suri" (Wigilia ostatniej środy roku) — tekst omawiający jedno z
ważniejszych świąt noworocznych.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

"Nouruz" (Nowy rok) — tekst prezentujący obchody noworoczne (21 marca).

W1, W2, U1, U2, K1

11.

"Osul-o foruq-e din-e eslām" (Arkana i jasność religii muzułmańskiej) — krótki
tekst wprowadzający w podstawy islamu.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

"Foruq-e din-e eslām" (Blask islamu) — krótki tekst wprowadzający w podstawy
islamu.

W1, W2, U1, U2, K1

13.

"Ruze" (Post) — tekst prezentujący zagadnienie postu w islamie.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

"Hazrat-e Mohammad (s) ḫātem-e payāmbarān" (Muhammad – pieczęć proroków)
— krótki życiorys proroka Mohammada.

W1, W2, U1, U2, K1

15.

"Zakāt" (Jałmużna) — tekst prezentujący zagadnienie jałmużny w islamie.

W1, W2, U1, U2, K1

16.

"Hazrat-e Ali aleyh-os-salām" (Ali – niech będzie mu pokój) — krótki życiorys
Alego.

W1, W2, U1, U2, K1

17.

"Emām Hasan aleyh-os-salām" (Hasan – niech będzie mu pokój) — krótki życiorys
Hasana, syna Alego, wnuka Mohammada.

W1, W2, U1, U2, K1

18.

"Emām Hoseyn aleyh-os-salām" (Hosejn – niech będzie mu pokój) — krótki
życiorys Hosejna, brata Hasana, syna Alego, wnuka Mohammada.

W1, W2, U1, U2, K1

19.

"Azān – eqāme" (Wezwania na modlitwę) — tekst omawiający zagadnienie
wezwania na modlitwę.

W1, W2, U1, U2, K1

20.

"Ali" (Ali) — tekst propagandowy.

W1, W2, U1, U2, K1

21.

"Zendegināme-ye emām Ǧaʿfar-e Sādeq" (Życiorys imama Dżaʼfara Sadeqa) —
ilustrowany życiorys jednego z imamów szyickich.

W1, W2, U1, U2, K1

22.

"Zendegināme-ye emām Kāzem" (Życiorys imama Kazema) — ilustrowany
życiorys jednego z imamów szyickich.

W1, W2, U1, U2, K1

23.

"Zendegināme-ye emām Ali an-Naqi" (Życiorys imama Alego an-Naqiego) —
ilustrowany życiorys jednego z imamów szyickich.

W1, W2, U1, U2, K1

24.

"Zendegināme-ye emām Hasan-e Askari" (Życiorys imama Hasana Askariego) —
ilustrowany życiorys jednego z imamów szyickich.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs "Perski I" to praca z językiem, dlatego bardzo ważna jest regularna
obecność na każdym ze spotkań, przygotowanie do każdego spotkania i
systematyczność pracy. Z tego względu obecność jest obowiązkowa.
zaliczenie pisemne Dopuszczalne są 4 nieobecności, w przypadku 4 kolejnych
usprawiedliwionych nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje
prowadzący. 9 nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia
kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w kursie. Na pierwszych zajęciach (1) zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące treści
programowych oraz (2) zostaną podane/ustalone szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Język buddyjski – sanskryt I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.5cd5583d8922b.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności językowych studenta w zakresie sanskrytu klasycznego w zakresie
kompetencji gramatycznych, słownictwa, oraz zdobycie umiejętności tłumaczenia prostych tekstów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie tradycje religijne hinduizmu
i buddyzmu

REL_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
absolwent potraﬁ samodzielnie tłumaczyć z sanskrytu
na język polski proste teksty

U1

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

REL_K1_U08

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

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.

Nauka pisma: alfabet dewanagari, postawowe znaki i ligatury.

W1, U1

2.

Deklinacje samogłoskowe, funkcje przypadków deklinacyjnych.

U1

3.

System czasu teraźniejszego.

U1

4.

System czasu przeszłego imperfectum.

U1

5.

Imiesłów przeszły bierny.

U1

6.

Przysłówki.

U1

7.

Podstawowe informacje o składni sanskryckiej.

U1

8.

Podstawy fonetyki sanskryckiej.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

• Zaliczenie pisemne - test • warunki zaliczenia wykazanie się
znajomością zagadnień gramatycznych prezentowanych na
zajęciach oraz umiejętnością tłumaczenia prostych testów •
warunki dopuszczenia do zaliczenia: udział w zajęciach
zaliczenie testów śródsmestralnych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Język buddyjski – chiński I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.5cd5583dd2ca0.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z językiem jednej z tradycji religijnych - buddyzmu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

budować po chińsku poprawne zdania, dające się
wykorzystać w codziennej komunikacji

REL_K1_U05,
REL_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

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.

1. Nauka wymowy z naciskiem na poprawną wymowę tonów

U1

2.

2. Nauka podstaw pisma chińskiego

U1

3.

3. Nauka podstaw gramatyki języka mandaryńskiego

U1

4.

4. Nauka podstawowego słownictwa przydatnego w codziennej komunikacji

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieusprawiedliwione nieobecności) 45 % 2. Prace domowe
sprawdzające opanowanie materiału 20% 3. Pisemne
zaliczenie przedmiotu w formie okresowego testu oraz
sprawdzianu ustnego. 35 %
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Język łaciński I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.1588250047.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawami języka łacińskiego w zakresie gramatyki i leksyki oraz
nabycie kompetencji w zakresie umiejętności rozumienia tekstów źródłowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student posiada wiedzę o metodach odczytania
i intepretacji tekstów źródłowych koniecznych
do akademickich badań religioznawczych; jest
świadomy złożoności języka łacińskiego

W1

REL_K1_W03,
REL_K1_W04,
REL_K1_W10,
REL_K1_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

REL_K1_U02,
REL_K1_U03,
REL_K1_U04,
REL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
Samodzielnie i pod kierunkiem prowadzącego jest
w stanie dokonać przekładu wybranych tekstów
i inskrypcji łacińskich; wykorzystuje nowoczesne
metody intepretacji literatury źródowej do analizy
wybranych problemów religii starożytnych
i średniowiecznych

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
zaliczenie pisemne,
REL_K1_K01,
zaliczenie na ocenę,
REL_K1_K02, REL_K1_K03
zaliczenie

Wykorzystuje znajomość języka łacińskiego
do prezentacji i rozumienia kwestii dziedzictwa
kulturowego, zwłaszcza dot. zjawisk religii

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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.

Gramatyka i leksyka języka łacińskiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywność, zaliczanie
bieżących zadań, zaliczenie końcowe
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na kursie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Greka I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.1588250651.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nauka języka greckiego z okresu klasycznego. Student powinien nabyć kompetencję
do czytania i interpretacji tekstów religioznawczych w języku starogreckim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student nabywa wiedzy dotyczącą pisowni, fonetyki
i struktury klasycznego języka greckiego

W1

REL_K1_W03,
REL_K1_W04,
REL_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

REL_K1_U02,
REL_K1_U03,
REL_K1_U04,
REL_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

REL_K1_K01, REL_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student zdobywa umiejętność lektury podstawowych
tekstów klasycznego języka greckiego

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student potraﬁ adekwatnie wykorzystać swoje
umiejętności językowe w celu poprawnej komunikacji
międzykulturowej

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

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.

Praktyczna nauka języka starogreckiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie treści programowych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Język japoński I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.5cd424d9dc19f.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych w zakresie standardowego języka japońskiego (hyōjungo).
Podczas zajęć studenci pracują indywidualnie i w grupach na materiałach przygotowanych przez prowadzącego,
mających na celu 1) wprowadzanie nowego materiału oraz utrwalenie nabytych umiejętności w zakresie pisma
(sprawność receptywna i produktywna), wymowy, słownictwa, gramatyki oraz 2) kształcenie sprawności
mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Zastosowana metoda komunikacyjna gwarantuje kreatywne
podejście do języka, przygotowuje studentów do bezpośrednich lub pośrednich kontaktów z rodzimymi
użytkownikami, daje podstawy do dalszej, indywidualnej nauki. Zajęcia wprowadzają studentów we współczesną
społeczno-obyczajową rzeczywistość Japonii oraz akcentują kulturotwórcza rolę języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe zagadnienia z zakresu kultury Japonii,
kulturotwórczej roli języka japońskiego i jego związku
z innymi sferami życia społecznego oraz przemian
kulturowych w Japonii

REL_K1_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

kompleksową naturę języka japońskiego oraz jego
historycznej zmienności

REL_K1_W07

zaliczenie ustne

REL_K1_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

porozumieć się podstawowym poziiomie językowym
w ramach lektoratu języka japońskiego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej lub w ramach grupy realizacji
wyznaczonych zadań

REL_K1_K02

zaliczenie ustne

K2

rozumienia zróżnicowania i odmienności kulturowych
perspektyw Innych, potraﬁ działać w wielokulturowym
otoczeniu

REL_K1_K01

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie do specyﬁki języka japońskiego (układ gramatyczny S-O-V)
2. Nauka sylabariuszy hiragana i katakana
2a. Wprowadzenie do zasad pisania znaków kanji – pochodzenie, rodzaje czytań,
użycie, złożenia. Podstawowe 50 znaków.
3. Gramatyka: czasowniki, przymiotniki, rzeczowniki, partykuły, zaimki,
4. Słownictwo: dom, rodzina, szkoła/uniwersytet, miasto, praca,
5. Ćwiczenia ze słuchu
6. Tworzenie wypowiedzi pisemnej
7. Wypowiedź ustna
8. Rozumienie tekstu pisanego
9. Wprowadzenie do elementów kultury japońskiej manifestujących się w języku
(zwłaszcza stopień hierarchii)

1.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, słuchowisko,
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia przedmiotu: test (ustny i pisemny) Warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia jest: aktywny udział na zajęciach,
wywiązywanie się z prac domowych, pozytywna ocena z testów
sprawdzających, przeprowadzanych po każdym bloku
tematycznym, frekwencja (dopuszcza się 5 nieobecności w
semestrze).
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Komparatystyka religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.5cb5897f1a531.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą używanych w religioznawstwie metod
porównawczych, kluczowych dla dysycypliny. Studenci powinni rozpoznawać możliwości i ograniczenia
komparatystyki zgodnie z obecnym stanem wiedzy i świadomości metodologicznej. Ostatecznym efektem jest
opanowanie umiejętności analizy komparatystycznej różnych przejawów porównywanych systemów religijnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe metody porównawcze

REL_K1_W01,
REL_K1_W03

egzamin ustny

W2

potraﬁ wyodrębnić elementy analogiczne
i homologiczne zjawisk religijnych

REL_K1_W06,
REL_K1_W08

egzamin ustny

W3

potraﬁ krytycznie odnieść się do ustaleń
religioznawczej komparatystyki

REL_K1_W05

egzamin ustny

REL_K1_U06,
REL_K1_U09

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykrywać zależności między podobnymi zjawiskami
religijnymi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

gotów do rozpatrywania zjawisk religijnych
w perspektywie całej ich różnorodności

REL_K1_K02, REL_K1_K04 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

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

1.

Wczesne formy komparatystyki;

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Komparatystyka eliadowska i jej krytyka

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Komparatystyka jako badanie podobieństw (homologii i analogii) i różnic.

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Rola kontekstu w badaniach porównawczych

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Model podobieństwa rodzinnego i jego rola w religioznawstwie

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin weryﬁkujący stopień opanowania teorii i praktyki badań
porównawczych. Dopuszczenie do egzaminu wymaga obecności i
aktywności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metody ﬁlologiczno-historyczne w religioznawstwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.5cb5897f3b4f1.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs wprowadza do współczesnych metod ﬁlologicznych i historycznych wykorzystywanych w empirycznych
badaniach nad religiami. Podstawowym celem kursu jest wykształcenie umiejętności prowadzenia samodzielnych
badań naukowych w dziedzinie historii religii przy zachowaniu wysokich standardów naukowych w procesie
gromadzenia, porządkowania i analizowania zjawisk religijnych w ich kontekstach kulturowych. W czasie zajęć
student:

C2

• pozna podstawy teoretyczne analizy źródeł pisanych i ikonograﬁcznych

C3

• nauczy się rozpoznawać i formułować pytania badawcze w zakresie historii religii z wykorzystaniem wiedzy
źródłoznawczej

C4

• zdobędzie wiedzę źródłoznawczą wybranych tradycji religijnych

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

• zna metody interpretacji historycznej tekstów
źródłowych i naukowych

REL_K1_W10

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin pisemny / ustny

W2

• ma podstawową wiedzę o specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej historii religii jako dyscypliny
religioznawczej

REL_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

• rozpoznaje zależności między kontekstem
społeczno-kulturowym a treścią źródeł historycznych

REL_K1_W07

zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

• wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje
i wykorzystuje informacje ze źródeł historycznych

REL_K1_U01

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

• interpretuje teksty religijne z wykorzystaniem metod
ﬁlologicznych i historycznych

REL_K1_U03

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

U3

• poprawnie stosuje poznaną terminologię
religioznawczą w interpretacji źródeł historycznych

REL_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej,
egzamin pisemny / ustny

U4

• formułuje w problemy badawcze w zakresie
interpretacji ﬁlologicznej i historycznej tekstów
religijnych

REL_K1_U07

esej, egzamin pisemny /
ustny

U5

• prowadzi na poziomie podstawowym pracę
badawczą pod kierunkiem prowadzącego zajęcia

REL_K1_U11

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

15

przygotowanie eseju

30

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

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Filologia, historia, religioznawstwo. Dyscypliny i ich granice

W2

2.

Badania historyczne i porównawcze w religioznawstwie

W2

3.

Teoria wiedzy źródłowej i pozaźródłowej

W1

4.

Źródła historyczne: archiwa, wydawnictwa źródłowe, bazy danych. Heurystyka.

U1

5.

Źródła historyczne: problem przekładu

W1, U2, U4

6.

Projektowanie badania historycznego

W1, W2, U4, U5

7.

Filologia. Pojęcia podstawowe

W2

8.

Krytyka tekstu. Edycje krytyczne.

W1, W3, U2, U4

9.

Źródła ikonograﬁczne w warsztacie historyka

W1, W2, U3, U4, U5

10.

Konstruowanie narracji historycznej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w dyskusjach: 20% Pisemne
streszczenia lektur i kolokwia sprawdzające
wiedzę: 20% Esej: 30% Egzamin pisemny (analiza
tekstu źródłowego): 30%
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Przypowieść, mit, narracja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.120.60409e4936556.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student I roku po odbyciu kursu uzyska wiedzę pozwalającą umieścić religię na tle kulturowym oraz pozna wagę
i zasadność różnych metod religioznawczych przy poznawaniu dziedzictwa kulturowego od mitów, przez
opowieści religijne (maszale, przypowieści, bajki) po literaturę. Student stykając się z różnorodnymi tekstami
źródłowymi skonfrontuje religioznawstwo z wyniesioną z liceum wiedzą literacką co pozwoli mu dostrzec wagę
zjawisk religijnych dla kultury oraz różnorodność podejść do tych zjawisk począwszy od psychologicznej, przez
społeczną po ﬁlozoﬁczną i etyczną

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie rolę narracji religijnej w kulturze
(literaturze, ﬁlmie, teatrze) K1_W01 +++

REL_K1_W01,
REL_K1_W07,
REL_K1_W09

egzamin ustny

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U03,
REL_K1_U06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykrywać zależności między kształtowaniem się idei
religijnych w ich wymiarze narracyjnym a procesami
społecznymi i kulturalnymi w szczególności
w zawiązywaniu więzi społecznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

REL_K1_K01,
REL_K1_K02,
egzamin ustny
REL_K1_K03, REL_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs poświęcony będzie narracyjności i jej roli w różnych tradycjach religijnych.
Współczesne badanie religii powinno uwzględnić różne nowe szkoły odczytywania
jej symbolicznego wymiaru. Jedną z nich jest narratologia pochodząca od pojęcia
ukutego przez Tzvetana Tedorova w 1969. Narratologia bada narrację i moc jej
perswazji. W Durkheimowskim rozumieniu religii jako tego co społeczne owe
narracje polegają na współdzielonym wymiarze symbolicznym. Totemem jest tu
opowieść, która z jednej strony pozwala zmyć z siebie winę (Freud), z drugiej,
złagodzić prawo (hagada vs halacha), zrozumieć istoty Królestwa Bożego a
wreszcie przeżyć (zgodnie z techniką Szeherezady Derrida, Bielik-Robson,).
Przyjrzymy się trzem monoteistycznym tradycjom religijnym i zanalizujemy rolę
maszali, przypowieści i bajek dla judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Kurs będzie
przede wszystkim wprowadzeniem w metodologie nauk religioznawczych –
albowiem narracja jest tym elementem religii (religii traktowanej jako część
kultury) która wymaga wielorakich modeli interpretacyjnych od historycznych,
przez społeczne, fenomenologicznej, kulturoznawcze, hermeneutyczne czy
komparatystyczne. Każda perspektywa spojrzenia na religię czy jako na to co
społeczne, czy jako etos, czy jako rytuał, czy byt historyczny, wymaga struktur
narracyjnych by przedstawić te dane (Hayden White 1973). Każda naukowa
metodologia od historii po psychologię religii ma zawsze ten element „poetycki”
czy też ﬁkcjonalny (Berkhofer), który od czasów Foucaulta, Levi-Straussa,
Heideggera czy White’a trzeba uwzględnić i uwrażliwić nań młodego badacza
W1, U1, K1
religii. Ale przede wszystkim te narracje które są niejako metodologicznym
spoiwem nauk (historii, ﬁlozoﬁi, socjologii, antropologii etc) mają religijny
charakter. Opierają się bowiem na mitycznych archetypach takich jak: przeżycie
(pokonanie śmierci), upadek, zbawienie, transcendencja (White, Eliade) Będziemy
obierać różne metody (kognitywistyczne, pragmatyczne, hermeneutyczne,
komparatystyczne), by przyjrzeć się z wielu perspektyw naturze opowieści i
poprzez opowieść pokazywać różnicę w podejściu metodologicznym. Zanalizujemy
istotę właściwej dla niej kultury przekazu ustnego, którą trudno zrozumieć nam
wychowanym w typograﬁcznej wrażliwości. Przyjrzymy się pedagogicznym i
paradoksalnym wymiarom które wynikają z podobieństw rodzinnych bajki czy
przypowieści do zagadki (hiddoth) i przysłowia, które nie tylko oswaja obcość ale
również wskazuje na paradoksalną naturę sacrum.

1.

Interesować nas będzie związek między narracjami religijnymi a literaturą typu
„supernatural ﬁction” uwzględniając nie tylko elementy religijne naśladowane
przez literaturę, ale także idąc w drugim kierunku, rozważając co jest warunkiem
by literatura zrodziła religię (np. Dżedaizm wywodzący się z Gwiezdnych wojen,
czy The Church of All Worlds 1962). Wreszcie spróbujemy dostrzec w literaturze
ślady mistycznych i religijnych opowieści i zastanowić się jak przebiega ich
sekularyzacja, która w miejsce religii stawia literaturę (Agamben).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, czytanie lektur, aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Cywilizacje a religia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.140.5cb5897f98fcc.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach kursu studenci nabywają wiedzę o rozwoju społeczeństw od początków cywilizacji miejskiej
do nowożytności i analizują relacje między ewolucją społeczną a przekształceniami systemów religijnych. Celem
kursu jest rozpoznanie, zrozumienie i analiza czynników, które uruchomiły dynamikę cywilizacyjną i doprowadziły
do kluczowych przeobrażeń, zarówno w obrębie cywilizacji jak i religii. Z tej perspektywy omawiane są takie
punkty zwrotne w historii religii jak przejście od religii lokalnych do religii uniwersalnych, od dominacji społecznopolitycznych funkcji religii do prywatyzacji religii, od politeizmu do monoteizmu, etc. W czasie zajęć student
nauczy się:

C2

• analizować związki między rozwojem systemów społecznych i kulturowych a ewolucją religii

C3

• deﬁniować, klasyﬁkować i porównywać procesy historyczne w systemach społecznych i ideologicznych
zachodzące w cywilizacjach

C4

• oceniać teksty naukowe konfrontując argumentację historyczną z informacjami źródłowymi.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna schematy historycznego rozwoju cywilizacji i ich
wpływ na kształtowanie się systemów religijnych

REL_K1_W07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

ma elementarną wiedzę na temat współczesnych
badań nad strukturami i instytucjami społecznymi
cywilizacji i ich związków z systemami religijnymi

REL_K1_W01,
REL_K1_W08

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W3

porównuje konteksty kulturowe powstania głównych
tradycji religijnych oraz ﬁlozoﬁcznych świata

REL_K1_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować teksty źródłowe i interpretować wydobyte
z nich informacje wykorzystując wiedzę pozaźródłową

REL_K1_U03

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2

poprawnie stosować poznaną terminologię z zakresu
nauk humanistycznych wykazując zrozumienie pojęć
i teorii religioznawczych

REL_K1_U04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U3

formułować w mowie i na piśmie problemy badawcze
związane z analizą religii w kontekście zmiany
historycznej

REL_K1_U07

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie eseju

45

przygotowanie do zajęć

45

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.

Cywilizacja: historia długiego trwania i religia

W1, W2, U2

2.

Konsekwencje rewolucji neolitycznej: społeczeństwa rolnicze, wzrost złożoności i
zmiana religijna

W1, W2, U2

Sylabusy
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3.

Kultury miast-państw. Mezopotamia

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

Oralność i piśmienność. Pamięć kulturowa.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

5.

Epoka osiowa. Kultury miast-państw: grecka polis, religia, ﬁlozoﬁa

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

Imperialna polityka religijna. Chiny i Rzym

W1, W2, W3, U1, U2, U3

7.

Ekspansja religii światowych: chrześcijaństwo wschodnie (Bizancjum, Kościoły
tradycji syryjskiej)

W1, W2, W3, U1, U2, U3

8.

Ekspansja religii światowych: buddyzm, chrześcijaństwo i islam

W1, W2, W3, U1, U2, U3

9.

Cywilizacje Jedwabnego Szlaku. Kupcy, podróżnicy, misjonarze: transfer idei
religijnych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

10.

Cywilizacja europejska. Dynamika procesów chrystianizacyjnych i ekspansja
cywilizacyjna Europy

W1, W2, W3, U1, U2, U3

11.

Reformacja. Druk i dystrybucja idei religijnych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

12.

Rosja i cywilizacja prawosławna

W1, W2, W3, U1, U2, U3

13.

Idea Azji i „religie azjatyckie”

W1, W2, W3, U1, U2, U3

14.

Orientalizm, kolonializm i religia

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach: 40% Pisemne analizy
źródeł: 20% Praca pisemna: 40 %
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Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.140.5cb5897fb3e37.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z historią Kościołów chrześcijańskich (zachodnich i wschodnich) w starożytności
i średniowieczu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie rolę chrześcijaństwa w kulturze, , zna
dziedzictwo kulturowe starożytnego
i średniowiecznego chrześcijaństwa – potraﬁ określić
jego miejsce i znaczenie w procesie historycznokulturowym

REL_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

zna historię chrześcijaństwa w starożytności
i średniowieczu

REL_K1_W04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

Rozumie zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

REL_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje
i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych
i elektronicznych

REL_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

wykrywa zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi

REL_K1_U06

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

REL_K1_K01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnorodnych form

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Narodziny chrześcijaństwa – panorama epoki

W1, W2, W3, U2, K1

2.

Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Życie pierwszych gmin chrześcijańskich

W1, W2, W3, U2

4.

Kult i sztuka starożytnego Kościoła

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Historia Kościoła – przegląd najważniejszych wydarzeń od starożytności po
średniowiecze

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Doktryna chrześcijańska w dobie wielkich soborów ekumenicznych.
Średniowieczne sobory na Zachodzie

W1, W2, U1, U2

7.

Podziały w świecie chrześcijańskim - Historia i kultura Kościołów wschodnich
(orientalnych/przedchalcedońskich)

W1, W2, W3, U2, K1

8.

Podziały w świecie chrześcijańskim - Kościoły prawosławne

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Herezje średniowieczne i stanowisko Kościoła wobec nich

W1, W2, U2, K1

10.

Charakterystyka średniowiecznej pobożności

W1, W2, U2

11.

Ciało. Czystość i nieczystość cielesna we wczesnym chrześcijaństwie

W1, W2, W3, U1, U2

12.

Chrześcijaństwo w cieniu Apokalipsy

W1, W2, W3, U1, U2

13.

Chrześcijaństwo i gnostycyzm

W1, W2, W3, U1, U2

14.

Kult świętych

W1, W2, W3, U1, U2

15.

Kościół i cesarz. Władza w Kościele i państwie

W1, W2, W3, U1, U2, K1

16.

Monastycyzm

W1, W2, W3, U1, U2

17.

Obrazy Niewidzialnego (wizerunek, ikona, obraz)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

18.

Świątynia i jej symbolika

W1, W2, U1, U2, K1

19.

Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy

W1, W2, W3, U2

20.

Katarzy

W1, W2, W3, U1, U2

21.

Chrześcijaństwo i wojna

W1, W2, W3, U1, U2

22.

Święci i ich kult w średniowieczu

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

obecność na zajęciach, egzamin ustny z całości materiału

ćwiczenia

obecność na zajęciach, dwa kolokwia pisemne: (1) Nowy Testament zaliczenie na ocenę treść, historia powstawania ksiąg, historia kształtowania się kanonu; (2)
Ojcowie Kościoła - życie i dzieła.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowa obecność na zajęciach lub ustalenie z prowadzącym formy odpracowania ewentualnych nieobecności

Sylabusy
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Wstęp do socjologii religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.140.5cb5897fce69a.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do socjologii, jako dyscypliny naukowej i zapoznanie ich
z podstawowymi pojęciami i teoriami z zakresu socjologii ogólnej i socjologii religii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

miejsce i znaczenie religioznawstwa w relacji
do socjologii oraz jego specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną

REL_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

terminologię socjologiczną w języku polskim i obcych

REL_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W3

zależności między socjologią religii a innymi
subdyscyplinami religioznawstwa oraz zna koncepcje
wybranych klasycznych postaci socjologii religii

REL_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W4

zależności między kształtowaniem się idei religijnych
a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

REL_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W5

ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury
i instytucje społeczne oraz o rodzajach więzi
społecznych

REL_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i wykorzystywać informacje z publikacji
socjologicznych

REL_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę na temat religii
z perspektywy socjologicznej

REL_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U3

poprawnie stosować podstawową terminologię
socjologiczną

REL_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

U4

wykrywać zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi

REL_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

10

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

1.

W ramach kursu studenci są przygotowywani do ujmowania zagadnień
związanych z religią i religijnością z perspektywy socjologicznej.

W1, W2, U1, U3

Sylabusy
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2.

Pierwsza część kursu jest wprowadzeniem do socjologii ogólnej. Studenci
zapoznają się ze specyﬁką socjologii, jako dyscypliny naukowej. Poznają
podstawowe paradygmaty, teorie i pojęcia socjologiczne, oraz w ogólnym zarysie
myśl „ojców socjologii”.

W1, W2, W5, U1, U3

3.

W drugiej części kursu omawiana jest specyﬁka socjologii religii na tle socjologii
ogólnej i innych dyscyplin religioznawczych. W tej części studenci zapoznają się z
socjologicznymi deﬁnicjami religii. W dalszej kolejności omawiane są główne
perspektywy teoretyczne w socjologii religii i sposoby konceptualizacji takich
zjawisk jak sekularyzacja, ewolucja religijna, prywatyzacja i deprywatyzacja religii,
oraz związki religii z integracją i strukturą społeczną, globalizacją i modernizacją.

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach, wykonanie prezentacji na
zadany temat, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wstęp do psychologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.140.5cb5897fe9f2a.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi teoriami i metodami, jakimi posługuje się
psychologia. Kurs ten pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, która jest niezbędna dla
zrozumienia bardziej złożonych zjawisk, takich jak psychologia religii i religijności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie zna terminologię
psychologiczną w języku polskim i obcych

REL_K1_W03

egzamin pisemny

W2

absolwent zna i rozumie zna i rozumie główne kierunki
i szkoły współczesnej psychologii i jej relacji
do religioznawstwa

REL_K1_W06

egzamin pisemny

W3

absolwent ma elementarną wiedzę o poglądach
na struktury i instytucje społeczne oraz o rodzajach
więzi społecznych

REL_K1_W08

egzamin pisemny

W4

absolwent zna i rozumie metody interpretacji tekstów
naukowych z obszaru psychologii

REL_K1_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ poprawnie stosuje poznaną
terminologię psychologiczną

REL_K1_U04

egzamin pisemny

U2

absolwent wykrywa zależności między procesami
psychologicznymi a religią

REL_K1_U06

egzamin pisemny

REL_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do uczestniczenia w życiu
kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Koncepcje człowieka w psychologii

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Metodologia badań psychologicznych

W1, W4, U1, U2

3.

Percepcja

W1, W2, U1, K1

4.

Pamięć

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Uczenie się

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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6.

Świadomość i nieświadomość

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Psychologia kliniczna

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Osobowość

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Różnice indywidualne

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Emocje i motywacja

W1, W2, W3, U1, U2, K1

11.

Społeczne poznanie

W1, W2, W3, U1, U2, K1

12.

Relacje międzygrupowe

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunki dopuszczenia do egzaminu: udział w zajęciach. Forma egzaminu:
egzamin pisemny
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Politologia religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.140.5cb5898011f7a.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z relacjami jakie zachodziły i zachodzą pomiędzy sferą religijną
i polityczna. Student ma posiąść wiedzę na temat różnego rodzaju zależności i interakcji zachodzących pomiędzy
nimi. Zostanie również wyposażony w podstawową aparaturę naukową umożliwiającą analizowanie
i interpretowanie tego rodzaju relacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

eK1 Zna i rozumie rolę religii w kształtowaniu się idei
politycznych i życiu społeczno-politycznym

REL_K1_W01,
REL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

eK2 Ma wiedzę o normach konstytuujących
i regulujących struktury i instytucje społecznopolityczne oraz o źródłach tych norm i ich naturze

REL_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

eK3 Zna i rozumie główne kierunki i szkoły
współczesnego religioznawstwa, ze szczególnym
uwzględnieniem rozmaitych koncepcji teoretycznych
dotyczących związków pomiędzy religią i polityką

REL_K1_W05,
REL_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, wykorzystywać informacje
ze źródeł pisanych i elektronicznych

REL_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

wykrywa zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a procesami i ideami społecznymipolitycznymi

REL_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje odpowiedzi na krytykę

REL_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

REL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

diagnozowania i interpretowania niektórych
współczesnych problemów społeczno-politycznych
i ich związków z religią

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs dotyczy wszechstronnie rozumianych relacji zachodzących między religiami a
płaszczyzną życia politycznego. Charakter politologii religii jako dyscypliny
naukowej. Zagadnienia takie, jak: prorocy, reformatorzy i myśliciele religijni i ich
poglądy na państwo i władzę. Wpływ etyki religijnej na mentalność polityczną
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
narodów. Kwestia narodów „wybranych" i związanych z tym nacjonalizmów. Partie
K1
polityczne i ich relacje z religią. Problem państwa teokratycznego, sakralizacji
prawa i przyjmowania nowych religii. Teologia polityczna (instytucjonalna,
apelatywna i jurystyczna), koncepcje gnozy politycznej i religii obywatelskiej. Mit
polityczny i rytuał polityczny.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie

aktywność na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Tutorial
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1C0.5cb589802d1e6.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Tutorial jest w założeniu intensywną, zindywidualizowaną formą pracy ze studentami. Tutorial ma formę
regularnych, wpisanych do planu zajęć spotkań studenta z opiekunem naukowym, w czasie których (w
przeciwieństwie do wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń) całość spotkania jest poświęcona indywidualnemu
omówieniu samodzielnej pracy studenta: pisemnej, analitycznej; oraz wdrożeniu go do: realizacji prostych zadań
badawczych, systematycznego zbierania danych i informacji, selekcji informacji oraz źródeł. W przypadku prac
pisemnych nacisk kładziony jest na odpowiednie stawianie problemów, a głównym kryterium oceny jest jakość
argumentacji i podstawy merytoryczne tekstu.

C2

Tutorial jako forma proseminarium ma na celu przygotowanie studenta do, następującej w późniejszym etapie
studiów, pracy nad pracą licencjacką, która odbywa się podczas seminarium licencjackiego.

C3

Celem tutorialu jest praktyczne wprowadzenie studenta do pracy naukowej, poprzez naukę odpowiedniej
konstrukcji wypowiedzi pisemnej, pogłębienie umiejętności sporządzania notatek oraz pisania streszczeń. Tutorial
ma również na celu wstępną naukę sporządzania planów badawczych, sporządzania notatek z obserwacji,
zbierania materiałów badawczych, zbierania informacji, prowadzenia kwerendy bibliograﬁcznej, a także
rozwinięcie umiejętności właściwego stawiania pytań badawczych oraz argumentacji i naukę właściwej selekcji
źródeł i informacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić kwerendy bibliograﬁczne, poszukiwać
i selekcjonować informacje oraz dane, niezbędne
w pracy badawczej i analitycznej

REL_K1_U01

raport, esej, zaliczenie

U2

właściwie stawiać problem, argumentować oraz
przeprowadzić krytykę alternatywnych dla tezy
stanowisk i podejść badawczych. Student potraﬁ
formułować wypowiedzi w sposób problemowy oraz
przeprowadzić krytykę zastanych stanowisk.

REL_K1_U07,
REL_K1_U09

zaliczenie

U3

w stopniu podstawowym projektować badania, stawiać
tezy badawcze, realizować drobne zadania badawcze
REL_K1_U05
oraz analizować ich wyniki.

wyniki badań, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

w sposób jasny formułować problem oraz
przeprowadzić dyskusję, wykorzystując odpowiednią
argumentację.

REL_K1_K02

raport, esej, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

15
Liczba godzin
15

ECTS
3.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie prac pisemnych

100

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

pozyskanie danych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

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.

Tutorial ma charakter proseminarium i jest w założeniu intensywną,
zindywidualizowaną formą pracy ze studentami. Z tego względu treść i forma
zajęć są każdorazowo indywidualnie podbierane do poziomu i potrzeb studenta.

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
raport, wyniki badań, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęciach i realizacja zadań zlecanych przez
prowadzącego

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
raport, wyniki badań, esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęciach i realizacja zadań zlecanych
przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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arabski II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1C0.1558507410.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauka arabskiego języka literackiego (Modern Standard Arabic) na poziomie podstawowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
egzamin pisemny /
ustny, obserwacja i
ocena studentów w
trakcie zajęć

W1

student zna język arabski na poziomie podstawowym.

REL_K1_W04

W2

student rozumie kulturotwórczą rolę języka arabskiego
i jego związek z innymi sferami życia społecznego oraz REL_K1_W01
przemianami kulturowymi w świecie arabskim.

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

W3

student zna sytuację językową w świecie arabskim
oraz jej konsekwencje.

REL_K1_W04

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

W4

student zna podstawową terminologię stosowaną
w badaniach nad językiem arabskim.

REL_K1_W04

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

REL_K1_U08

egzamin pisemny /
ustny, obserwacja i
ocena studentów w
trakcie zajęć

REL_K1_K02

egzamin pisemny /
ustny, obserwacja i
ocena studentów w
trakcie zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się w języku arabskim na poziomie
podstawowym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

kompetentnego komunikowania się
w arabskojęzycznych społecznościach.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

35

Przygotowanie do sprawdzianów

25

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

115 / 230

Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

35

Przygotowanie do sprawdzianów

25

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
190

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Gramatyka: rzeczownik: liczba podwójna i mnoga; zaimki: osobowe, wskazujące,
dzierżawcze, dopełnieniowe, pytajne cd.; grupy nominalne: rzeczownik,
przymiotnik, zaimki wskazujące cd.; konstrukcje dzierżawcze: idafa cd.;
przysłówek cd.; stopniowanie przymiotnika i przysłówka; liczebniki główne i
porządkowe od 1-100.; odmiana czasownika: czas teraźniejszy, przeszły i przyszły; W1, W4
tryb łączący czasownika; rzeczowniki odczasownikowe; masdary; zdanie
czasownikowe proste, szyk zdania w języku arabskim: neutralizacja liczby w
orzeczeniu; zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie (dopełnieniowe,
okolicznikowe).

2.

Słownictwo: dom cd., rodzina cd., życiorys, sklep, restauracja, codzienne
aktywności, środki transportu, zainteresowania, rozrywka, pogoda, słownictwo
prasowe, religijne.

W1, U1

3.

Ćwiczenia ze słuchu: słuchanie prostych tekstów preparowanych realizowanych w
wolnym tempie; słuchanie dłuższych wypowiedzi realizowanych w naturalnym
tempie (np. fragmenty wypowiedzi rodzimych użytkowników języka, telewizyjna
prognoza pogody).

W1

4.

Ćwiczenia na tekście pisanym: czytanie tekstów zawierających poznane
słownictwo; znajdywanie w tekście potrzebnej informacji (fragmenty tekstów
prasowych, ogłoszenia).

W1, U1, K1

5.

Rozmowa/prezentacja ustna: nauka poprawnego reagowania na wypowiedzi
rozmówcy (znajomość formułek sytuacyjnych); wykorzystywanie poznanego
słownictwa w praktyce (dialogi: sklep, restauracja itp.); konstruowanie prostych
wypowiedzi ustnych na temat własnych doświadczeń, zainteresowań, edukacji;
przygotowywanie prostych prezentacji utrwalających poznane słownictwo
(przygotowanie prognozy pogody, wiadomości prasowej itp.).

W1, U1, K1

6.

Konstruowanie tekstu: prace pisemne utrwalające struktury gramatyczne
(tłumaczenie zdań, krótkie opowiadania); konstruowanie wypowiedzi pisemnych
dotyczących podejmowanych bloków tematycznych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Obyczajowość i kultura arabska.

W2, W3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obserwacja i ocena studentów w trakcie zajęć -

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny,
obserwacja i ocena studentów
w trakcie zajęć

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie z egzaminu
pisemnego min. 60% punktów oraz zaliczenie egzaminu w
formie ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
uzyskanie zaliczenia na podstawie: aktywnego udziału na
zajęciach, wywiązywania się z prac domowych pisemnych oraz
ustnych, pozytywnej oceny z testów sprawdzających
przeprowadzanych po każdym bloku tematycznym, frekwencja
(dopuszcza się 10 nieobecności w ciągu roku).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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hindi II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1C0.1558508757.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapozanie studentów z gramatyką i słownictwem języka hindi na poziomach: podstawowym
i średniozaawansowanym.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikowania się w sposób kompetentny i kulturalny

REL_K1_K02

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

przygotowanie do zajęć

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
12.0

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.

Czego pan potrzebuje - konstrukcje z postpozycją को (lubić, potrzebować,
wiedzieć, być dostępnym), przypadek zależny

K1

2.

Jaką pracę pan wykonuje - posiadanie, wiek, czasowniki móc, chcieć, pozwolić
komuś coś zrobić

K1

Sylabusy
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3.

Czas przeszły, wyrażenia wzmacniające, pisanie listów

K1

4.

Czasy ciągłe, porównania, rozmowa telefoniczna, rozmowa o pracę, przysłówki,
określenia czasu i miejsca - postpozycje złożone

K1

5.

Czas przyszły, tryb przypuszczający, określenia czasu - ile czasu to zajmie

K1

6.

Wyrażanie przeszłości - czas przeszły dokonany, imiesłów uprzedni

K1

7.

Strona bierna, czasownik लगना, poruszanie się po mieście, musieć coś zrobić
(चािहए, होना, पड़ना)

K1

8.

Zdrowie, wizyta u lekarza, zaimki względne, kauzatyw, czasowniki złożone

K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe, analiza tekstów, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie bieżących zadań, zaliczenie testów cząstkowych (w tym testu
semestralnego), obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

lektorat

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe, analiza tekstów, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie bieżących zadań, zaliczenie testów cząstkowych, obecność i
aktywne uczestnictwo w zajęciach; 60% z egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu hindi I lub kursu równoważnego
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hebrajski II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1C0.1558511091.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student zyska podstawowe wiadomości w zakresie gramatyki biblijnego i pozabiblijnego języka hebrajskiego
tekstów sakralnych, dzięki czemu będzie w stanie dokonać samodzielnej oceny dostępnych przekładów tych
tekstów.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedza: - student włada podstawowymi
wiadomościami dotyczącymi fonologii, morfologii
i składni języka hebrajskiego w stopniu
umożliwiającym analizę wybranych tekstów
sakralnych [K_W07] - student zna w oryginale wybrane
REL_K1_W01,
teksty z biblijnej i pozabiblijnej sakralnej literatury
REL_K1_W02,
żydowskiej [K_W01; K_W04] - student dysponuje
REL_K1_W03
wiedzą na temat tradycji komentatorskich judaizmu
[K_W01; K_W07] - student orientuje się w złożoności
hermeneutyki tekstu sakralnego [K_W07; K_W10] student dysponuje podstawowymi wiadomościami
w zakresie hebrajskiej terminologii gramatycznej
[K_W10]

egzamin ustny,
zaliczenie ustne, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętności: - student dysponuje kompetencją
w zakresie porównawczej analizy przekładów
biblijnych oraz pozabiblijnych z ich hebrajskim
oryginałem [K_U01; K_U02] - student ma solidne
podstawy do dalszej nauki języka hebrajskiego
w zakresie poznawania tekstów źródłowych jak
i czytania współczesnej literatury naukowej [K_U02;
K_U05] - student posługuje się sprawnie
podstawowymi pomocami leksykograﬁcznymi [K_U01;
K_U04] - student dysponuje zdolnością różnicowania
jakości literatury badawczej [K__U02] - student
orientuje się w złożonych relacjach pomiędzy
badaniami religioznawczymi i językoznawstwem
[K_U06]

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U03

egzamin ustny,
zaliczenie ustne, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetencje społeczne: - student dysponuje
możliwością głębszej partycypacji w odmiennym
systemie kulturowym[K_K01]

egzamin ustny,
REL_K1_K01,
zaliczenie ustne, brak
REL_K1_K02, REL_K1_K03
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

90

przygotowanie do egzaminu

180

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
12.0

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.

1. Księga Jonasza 1
2. Księga Jonasza 2
3. Księga Jonasza 3
4. Księga Jonasza 4
5. Psalm 22
6. Psalm 139
7. Księga Koheleta 1
8. księga Koheleta 2
9. Księga Koheleta 3
10. Księga Ezechiela 1
11. Oﬁarowanie Izaaka i córki Jeftego.
12. Pirkej d’raw Eliezer o stworzeniu człowieka
13. Maimonides o Księdze Wyjścia 24, 9 – 11
14. Cimcum w kabale luriańskiej
15. Mojżesz Luzatto – dwa rodzaje proroctwa

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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perski II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1C0.1558511220.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie znajomości gramatyki współczesnego języka perskiego.

C2

Zapoznanie studentów z trudniejszymi tekstami o tematyce religijnej w języku perskim. Poszerzenie kompetencji
pozwalających na samodzielną pracę ze słownikiem języka perskiego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna terminologię religioznawczą w języku polskim
i obcych.

REL_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

student zna metody interpretacji tekstów religijnych i /
lub o tematyce religijnej / religioznawczej.

REL_K1_W10

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student czyta i interpretuje teksty religijne.

REL_K1_U03

egzamin pisemny /
ustny, kontrola obecności

U2

samodzielnie tłumaczy z języka perskiego na język
polski prosty tekst religijny i / lub o tematyce religijnej
/ religioznawczej.

REL_K1_U08

egzamin pisemny /
ustny, kontrola obecności

REL_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny na temat języka perskiego
i tekstów religijnych i / lub o tematyce religijnej /
religioznawczej w tym języku.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

45

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

wykonanie ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

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

126 / 230

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

45

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

wykonanie ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
12.0

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.

Poszerzenie wiadomości z zakresu składni języka perskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Poszerzenie wiadomości z zakresu leksykograﬁi języka perskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Poszerzenie wiadomości z zakresu słowotwórstwa języka perskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

"Arfaʿ, Āmuzeš-e namāz" (Nauka modlitwy) — przewodnik po praktycznych
aspektach modlitwy, przygotowaniach do niej, jej przebiegu, rodzajach i
okolicznościach odmawiania.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

"Attār, Mantiq-ot-tayr" (Rozmowy ptaków) — poemat mistyczny o podróży i samoodnalezieniu.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

"Bā āšeqān-e allah" (Razem z zakochanymi w Bogu) — zbiór krótkich tekstów
propagandowych m.in. na temat męczeństwa (šahādat).

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Mollā Sadrā, "Si asl" (Trzydzieści zagadnień) — zbiór tematów poświęconych
kwestiom moralnym i edukacyjnym / przykład ﬁlozoﬁi iluminacyjnej (motaʿāli).

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Nasaﬁ, "Maǧmuʿe-ye rasāʾel-e mašhur be al-ensān-ol-kāmel" (Zbiór słynnych pism
znanych jako Człowiek Doskonały) — omówienie wyobrażeń na temat człowieka,
jego stworzenia, roli i losu przez pryzmat podstaw suﬁzmu (tasavvuf) i
mistycyzmu (erfān).

W1, W2, U1, U2, K1

9.

"Resāle-ye touzih-ol-masāʾel-e šeš marǧaʿ" (Zbiór objaśnień sześciu uczonych
prawników) — komentarze na różne zagadnienia religijne, moralne, obyczajowe
czy społeczno-polityczne przygotowane przez 6 uczonych uprawnionych do
interpretacji Koranu.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Sohravardi, fragment wybranego traktatu ﬁlozoﬁcznego — przykład ﬁlozoﬁi
iluminacyjnej (eštāqi).

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Šariʿati, "Horr" (Wolno urodzony) — krytyczne omówienie wydarzeń spod Karbali
(860) w kontekście kształtowania szyizmu i tożsamości irańskiej.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Šariʿati, "Tašayyoʿ-e alavi va tašayyoʿ-e safavi" (Szyizm alawidzki i szyizm
safawidzki) — krytyczne omówienie dwóch form szyizmu – walczącego (w okresie
zmagań o prawo do przewodzenia wspólnocie religijnej po śmierci Muhammada) i
rządzącego (ogłoszonego oﬁcjalną wersją islamu w Iranie).

W1, W2, U1, U2, K1
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13.

Šariʿati, "Eslāmšenāsi: darshā-ye dānešgāh-e mašhad" (Islamoznawstwo: wykłady
wygłoszone na Uniwersytecie Maszhadzkim) — seria wykładów islamoznawczych.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Šariʿati, "Fāteme fāteme ast" (Fatima to Fatima) — krytyczne omówienie stałości
wzorca kobiecości w zmieniających się uwarunkowaniach polityczno-kulturowych
na przykładzie Fatimy.

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Šariʿati, "Šahādat. Hoseyn – vāres-e Ādam" (Męczeństwo. Hosejn – spadkobierca
Adama) — omówienie podstaw ideologicznych oﬁarności człowieka.

W1, W2, U1, U2, K1

16.

Xameneʾi, "Ali va solh-e ǧahāni" (Ali i pokój na świecie) — teologiczne komentarze
W1, W2, U1, U2, K1
do zagadnień globalnych, m.in. pokoju, sprawiedliwości, wojny, wolności osobistej.

17.

Xameneʾi, "Falsafe-ye zan budan" (Filozoﬁa bycia kobietą) — teologiczne
komentarze do zagadnień feministycznych.

W1, W2, U1, U2, K1

18.

Xomeyni, "Vasiyatnāme-ye elahi-ye siyāsi-ye hazrat-e emām Xomeyni"
(Testament religijno-polityczny Imama Chomejniego) — wola polityczna ajatollaha
Chomejniego.

W1, W2, U1, U2, K1

19.

Xomeyni, "Kašf-ol-asrār" (Odkrycie tajemnic) — omówienie podstaw
ideologicznych m.in. monoteizmu, ciągłości imamów, tradycji hadisowej.

W1, W2, U1, U2, K1

20.

Xomeyni, "Velāyat-e faqih" (Władza prawnika) — omówienie podstaw prawnoreligijnych systemu państowego opartego na zwierzchniej władzy autorytetu
religijnego w postaci prawnika.

W1, W2, U1, U2, K1

21.

Xomeyni, "Resāle-ye touzih-ol-masāʾel" (Zbiór objaśnień) — komentarze na różne
zagadnienia religijne, moralne, obyczajowe czy społeczno-polityczne
przygotowane przez Chomejniego.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs "Perski II" to praca z językiem, dlatego bardzo ważna jest regularna
obecność na każdym ze spotkań, przygotowanie do każdego spotkania i
systematyczność pracy. Z tego względu obecność jest obowiązkowa.
kontrola obecności Dopuszczalne są 4 nieobecności, w przypadku 4 kolejnych
usprawiedliwionych nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje
prowadzący. 9 nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia
kursu.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe

Sylabusy

128 / 230

Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs "Perski II" to praca z językiem, dlatego bardzo ważna jest
regularna obecność na każdym ze spotkań, przygotowanie do
każdego spotkania i systematyczność pracy. Z tego względu
egzamin pisemny / ustny obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 4 nieobecności, w
przypadku 4 kolejnych usprawiedliwionych nieobecności formę
odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. 9 nieobecności i więcej
stanowi podstawę niezaliczenia kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w kursie. Na pierwszych zajęciach (1) zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące treści
programowych oraz (2) zostaną podane/ustalone szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy

129 / 230

Język buddyjski – sanskryt II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1C0.5cd5583e48ba8.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest pogłębienie umiejętności językowych studenta w zakresie sanskrytu klasycznego
w zakresie kompetencji gramatycznych, słownictwa, oraz zdobycie umiejętności tłumaczenia tekstów.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent zna i rozumie tradycje religijne hinduizmu
i buddyzmu

REL_K1_W04

egzamin ustny, brak
zaliczenia

REL_K1_U08

egzamin ustny, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ samodzielnie tłumaczy z wybranego
języka obcego na język polski średnio trudny tekst
religijny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Złożenia nominalne.

W1, U1

2.

Reguły sandhi, fonetyka sanskrycka.

U1

3.

Deklinacje samogłoskowe i spółgłoskowe.

U1

4.

Druga koniugacja.

U1

5.

System perfectum.

U1

6.

System futurum.

U1

7.

Liczba podwójna (dualis).

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie testów śródsmestralnych

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
• warunki zaliczenia: wykazanie się znajomością zagadnień
gramatycznych prezentowanych na zajęciach oraz umiejętnością
tłumaczenia tekstów • warunki dopuszczenia do egzaminu: udział w
zajęciach zaliczenie testów śródsemestralnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony przedmiot Język buddyjski - sanskryt I, obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Język buddyjski – chiński II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1C0.5cd5583e927d3.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

znajomość podstaw gramatyki języka chińskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student posiada zasób słownictwa niezbędny
do odnalezienia się w przestrzeni języka chińskiego.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, brak
zaliczenia

REL_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania prostych konwersacji w środowisku
kulturowym

zaliczenie pisemne,
REL_K1_K01, REL_K1_K03 zaliczenie ustne, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Nauka wymowy z naciskiem na poprawną wymowę tonów

U1, K1

2.

2. Nauka pisma chińskiego

U1

3.

3. Nauka gramatyki języka mandaryńskiego

U1, K1

4.

4. Nauka słownictwa przydatnego w codziennej komunikacji

U1, K1

5.

5. Zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i
pozawerbalne obowiązujące w chińskim obszarze kulturowo-językowym.

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, wykonywanie bieżących zadań,
końcowe zaliczenie pisemne

Semestr 4
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, wykonywanie
bieżących zadań, końcowe zaliczenie pisemne
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Język łaciński II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1C0.1588250831.22
Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawami języka łacińskiego w zakresie gramatyki i leksyki oraz
nabycie kompetencji w zakresie umiejętności rozumienia tekstów źródłowych

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę o metodach odczytywania
i intepretacji tekstów źródłowych koniecznych
do akademickich badań religioznawczych; jest
świadomy złożoności języka łacińskiego

REL_K1_W03,
REL_K1_W04,
REL_K1_W10,
REL_K1_W11

egzamin pisemny

REL_K1_U02,
REL_K1_U03,
REL_K1_U04,
REL_K1_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Samodzielnie i pod kierunkiem prowadzącego jest
w stanie dokonać przekładu wybranych tekstów
i inskrypcji łacińskich; wykorzystuje nowoczesne
metody intepretacji literatury źródowej do analizy
wybranych problemów religii starożytnych
i średniowiecznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wykorzystuje znajomość języka łacińskiegodo
prezentacji i rozumienia kwestii
dziedzictwakulturowego, zwłaszcza dot. zjawisk religii

REL_K1_K01,
egzamin pisemny
REL_K1_K02, REL_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
12.0

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.

Gramatyka i leksyka języka łacińskiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

lektorat

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kolokwium pisemnego lub ustnego

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie treści programowych, egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Greka II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1C0.1588250750.22
Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nauka języka greckiego z okresu klasycznego. Student powinien nabyć kompetencję
do czytania i interpretacji tekstów religioznawczych w języku starogreckim

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student nabywa wiedzy dotyczącą pisowni, fonetyki
i struktury klasycznego języka greckiego

REL_K1_W01,
REL_K1_W03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U03,
REL_K1_U04

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student zdobywa umiejętność lektury podstawowych
tekstów klasycznego języka greckiego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ adekwatnie wykorzystać swoje
umiejętności językowe w celu poprawnej komunikacji
międzykulturowej

REL_K1_K01,
zaliczenie, egzamin
REL_K1_K02, REL_K1_K03 pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

90
Liczba godzin
90

ECTS
12.0
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Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyczna nauka języka starogreckiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

lektorat

Warunki zaliczenia przedmiotu
-

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie treści programowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Język japoński II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1C0.5cd424db4fd58.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych w zakresie japońskiego (hyōjungo). Podczas zajęć studenci
pracują indywidualnie i w grupach na materiałach przygotowanych przez prowadzącego, mających na celu 1)
wprowadzanie nowego materiału oraz utrwalenie nabytych umiejętności w zakresie pisma (sprawność
receptywna i produktywna), wymowy, słownictwa, gramatyki oraz 2) kształcenie sprawności mówienia, czytania,
pisania i rozumienia ze słuchu. Zastosowana metoda komunikacyjna gwarantuje kreatywne podejście do języka,
przygotowuje studentów do bezpośrednich lub pośrednich kontaktów z rodzimymi użytkownikami, daje podstawy
do dalszej, indywidualnej nauki. Zajęcia wprowadzają studentów we współczesną społeczno-obyczajową
rzeczywistość Japonii i akcentują kulturotwórcza rolę języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe zagadnienia z zakresu kultury Japonii,
kulturotwórczej roli języka japońskiego i jego związku
z innymi sferami życia społecznego oraz przemian
kulturowych w Japonii

REL_K1_W08

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

W2

podstawy kompleksowej natury języka japońskiego
oraz jego historycznej zmienności

REL_K1_W07

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

REL_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

porozumiewać się w granicach podstawowych
umiejętności językowych w ramach lektoratu języka
japońskiego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej lub w ramach grupy realizacji
wyznaczonych zadań

REL_K1_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, brak
zaliczenia

K2

rozwoju świadomości na temat roli języka w kulturze

REL_K1_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny, brak
zaliczenia

K3

rozumienia zróżnicowania i odmienności kulturowych
perspektyw Innych, potraﬁ działać w wielokulturowym
otoczeniu

REL_K1_K01, REL_K1_K03

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

45

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
135

ECTS
0.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do sprawdzianu

40

uczestnictwo w egzaminie

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Gramatyka (zagadnienia N5 - N4):
Rzeczowniki
Czasowniki
Czasowniki nieprzechodnie i przechodnie
Przymiotniki typu na
Zaimki
Przysłówki
Partykuły spójnikowe oraz spójniki
Klasyﬁkatory
Przyimki
Zmiany eufoniczne (upodobnienia)
Tryby warunkowe
Tryby rozkazujące
Forma potencjalna
Honoryﬁkatywność
2. Słownictwo: dom cd., rodzina cd., życiorys, uniwersytet i szkoła, sklep,
restauracja, słownictwo geograﬁczne, codzienne aktywności, środki transportu,
zainteresowania, rozrywka, choroby i zdrowie, pogoda
3. Ćwiczenia ze słuchu: materiały audiowizualne, multimedialne, reklamy,
piosenki, fragmenty ﬁlmów, programów TV
4. Rozumienie tekstu pisanego: teksty preparowane dla uczących się języka
japońskiego
5. Prezentacja ustna: tworzenie dialogów i wypowiedzi indywidualnej na wybrany
temat
6. Prezentacja pisemna: umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej na zadany
temat
7. Umiejętność opisu wybranych zagadnień dotyczących kultury Japonii
8. Pismo japońskie

1.

W1, W2, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe, słuchowisko
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność,

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe, słuchowisko
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, egzamin
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia
na podstawie: aktywnego udziału na zajęciach, wywiązywania
się z prac domowych, pozytywnej oceny z testów
sprawdzających, przeprowadzanych po każdym bloku
tematycznym, frekwencja (dopuszcza się 10 nieobecności w
ciągu roku).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Język Japoński I lub 90h zajęć lektoratowych.

Sylabusy
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Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.180.5cb5898090baa.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią chrześcijaństwa począwszy od wybuchu Reformacji po czasy
współczesne. Student po zakończeniu kursu ma posiadać wiedzę na temat dziejów Kościoła katolickiego,
Kościołów wschodnich oraz głównych nurtów reformacji. Powinien również znać różnice doktrynalne pomiędzy
poszczególnymi nurtami reformacji, jak i pomiędzy doktryną Kościoła katolickiego czy Kościoła prawosławnego,
a nimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rolę chrześcijaństwo w kulturze i społeczeństwie

REL_K1_W01,
REL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

zależności między kształtowaniem się
i funkcjonowaniem różnych nurtów chrześcijaństwa,
a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

REL_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

główne odłamy i nurty chrześcijaństwa
we współczesnym świecie

REL_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czyta, wyszukuje i interpretuje teksty religijne
z zakresu chrześcijaństwa

REL_K1_U01,
REL_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

identyﬁkuje poszczególne teksty wyznaniowe
z określonymi odłamami chrześcijaństwa

REL_K1_U03,
REL_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

wykrywa zależności między kształtowaniem się
rozmaitych nurtów chrześcijaństwa a procesami
społecznymi i kulturalnymi

REL_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

potraﬁ konstruować krytyczne argumenty czy
formułować odpowiedzi na krytykę

REL_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

REL_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat
chrześcijaństwa do diagnozowania i rozwiązywania
problemów współczesności

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
136

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs przedstawia w sposób syntetyczny dzieje chrześcijaństwa począwszy od
czasów Reformacji do dziś. Pierwsza reformacje i jej odłamy, kontrowersje wśród
pierwszych reformatorów. II Reformacja przyczyny pojawienia się i
charakter.Geograﬁa religijna nowożytnej Europy. Kontrreformacja w Kościele
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
katolickim, Sobór Trydencki, reforma Kościoła, nowe zakony, działalność misyjna.
U4, K1
Chrześcijaństwo wschodnie ze szczególnym uwzględnieniem prawosławia
moskiewskiego. Jansenizm, kwietyzm, gallikanizm, febronianizm, józeﬁnizm.
Kościół a rewolucja francuska. Wiek XIX i pierwsza połowa XX w. w dziejach
Kościoła. Sobór watykański II, ekumenizm. Rozwój katolicyzmu i protestantyzmu w
głównych państwach świata. Katolicka doktryna społeczna w XIX i XX w.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie

a/ kolokwium końcowe sprawdzające wiedzę b/ aktywność na zajęciach w
postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska c/
przygotowanie i wygłoszonie referatu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metodologia badań humanistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.180.5cb58980ae689.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami metodologii nauk humanistycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu
religioznawstwa w relacji do nauk oraz o jego
specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej

REL_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

zna metody interpretacji tekstów naukowych

REL_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje
i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych
i elektronicznych

REL_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu
nauk humanistycznych

REL_K1_U04

zaliczenie na ocenę

REL_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnorodnych form

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Struktura rewolucji naukowych

W1, U2

2.

Deﬁniowanie pojęć

W1, U1, U2, K1

3.

Rodzaje twierdzeń

W1, U1, U2, K1

4.

Uzasadnianie twierdzeń. Empiryczna weryﬁkacja hipotez

W1, U1, U2, K1

5.

Wyjaśnianie i przewidywanie w badaniach naukowych

W1, U1, U2

6.

Teorie naukowe

W1, U1, U2, K1

7.

Teoria wiedzy źródłowej w naukach historycznych

W1, W2, U1, U2

8.

Fakt historyczny w toposie tradycyjnego historyka i współczesnej humanistyce

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Metodologia praktyczna

W1, W2, U1, U2, K1

10.

„Chowanka” za parawanem metodologii, czyli jak nie uprawiać nauki

W1, U1, U2, K1

11.

Triki metodologiczne

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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12.

Logika w badaniach naukowych

W1, W2, U1, U2, K1

13.

Gatunki "zmącone" we współczesnej humanistyce

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, aktywność, zaliczenie kolokwium końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Socjologia religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.180.5cb58980d0f90.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi i instrumentarium pojęciowym socjologii
religii.

C2

Studenci zdobędą wiedzę o przemianach religii w epoce nowoczesności.

C3

Studenci zdobędą umiejętność posługiwania się narzędziami umożliwiających interpretację współczesnych
zjawisk religijnych. możliwość poprawienia swoich umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności krytycznej
lektury i analizy tekstów, a także pisania krótkich tekstów naukowych.

C4

Studenci zdobędą możliwość poprawienia swoich umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności krytycznej
lektury i analizy tekstów, a także pisania krótkich tekstów naukowych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie rolę religii w kulturze nowożytnej

REL_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

zna zależności między socjologią religii a innymi
subdyscyplinami religioznawstwa oraz zna koncepcje
wybranych klasycznych socjologów religii P6S_WG_H2

REL_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

rozumie zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie
w epoce nowoczesności P6S_WG/K_H5

REL_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

- Zna metody interpretacji tekstów socjologicznych
P6S_WG/K_H5

REL_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych
i elektronicznych P6S_UW_H1 P6S_UW_S1

REL_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę P6S_UW_H2

REL_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

poprawnie stosować poznaną terminologię
socjologiczną P6S_UW_H1

REL_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

rozwijać umiejętności badawcze kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego P6S_UW_H2

REL_K1_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U5

wykrywać zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi
P6S_UW_H2, P6S_UW_S1

REL_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U6

formułować w mowie i na piśmie problemy badawcze
P6S_UW_H3

REL_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

U7

dobierać strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruować krytyczne argumenty,
formułować odpowiedzi na krytykę P6S_UW_H3

REL_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

REL_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania
z jego różnorodnych form P6S_KR_H1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

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.

Socjologia religii jako dyscyplina naukowa

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, K1

2.

Religia jako przedmiot badań socjologicznych

W2, W3, W4

3.

Religijność jako przedmiot badań socjologicznych

W1, W2, W3, W4

4.

Religia jako przedmiot badań socjologicznych. Ujęcia klasyczne II

W1, W2, W3, W4

5.

Ujęcia klasyczne III: Max Weber

W1, W2, W3, W4

6.

Ujęcia klasyczne IV: Max Weber (c.d.) i Ernst Troeltsch. Typy organizacji
religijnych

W1, W2, W3, W4

7.

Ujęcia klasyczne V: Georg Simmel. Religia, nowoczesność, jednostka

W1, W2, W3, W4

8.

Paradygmat sekularyzacyjny

W1, W2, W3, W4

9.

Religia jako przedmiot badań socjologicznych: ujęcia neoklasyczne I

W1, W2, W3, W4

10.

Religia jako przedmiot badań socjologicznych: ujęcia neoklasyczne II

W1, W2, W3, W4

11.

Religia w sferze publicznej

W1, W3

12.

Fundamentalizm religijny

W1, W3

13.

Współczesne przemiany religii i religijności

W1, W3

14.

Ruch New Age i religijność Nowej Ery

W1, W3

15.

Nowa duchowość i socjologia duchowości

W1, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

znajomość treści wykładów i ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie

obecność i aktywność na zajęciach, pozytywny wynik sprawdzianu

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Wstęp do socjologii religii"
Obecność w zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Psychologia religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.180.5cb58980ee2ef.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią rozwoju psychologii religii oraz ze współczesnym stanem badań
w tej dziedzinie. Ważnym akcentem kształcenia w ramach modułu będzie wspólna dyskusja nad możliwymi
praktycznymi aplikacjami badań z zakresu psychologii religii: do psychoterapii, sztuki, nauk o zarządzaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie rolę religii w kontekście interfejsu
psycho-kulturowego

REL_K1_W01,
REL_K1_W03,
REL_K1_W07,
REL_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

W2

zna i rozumie główne kierunki badawcze i teorie
współczesnej psychologii religii

REL_K1_W02,
REL_K1_W03,
REL_K1_W05,
REL_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

W3

rozumie procesy psychologiczne odpowiedzialne
za kształtowanie się idei religijnych w kontekście
interfejsu psycho-kulturowego

REL_K1_W01,
REL_K1_W03,
REL_K1_W07,
REL_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

W4

ma elementarną wiedzę na temat psychologii
procesów grupowych oraz regulacyjnego charakteru
tych procesów w odniesieniu do produkcji i reprodukcji
więzi społecznych, stratyﬁkacji społecznej oraz
instytucji społecznych

REL_K1_W01,
REL_K1_W02,
REL_K1_W06,
REL_K1_W07,
REL_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

U1

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje
i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych
i elektronicznych z dziedziny psychologii religii

REL_K1_U01,
REL_K1_U04,
REL_K1_U07,
REL_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

U2

poprawnie stosuje poznaną terminologię
psychologiczną

REL_K1_U01,
REL_K1_U04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

U3

rozwija umiejętności badawcze w dziedzinie
psychologii religii kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

REL_K1_U02,
REL_K1_U04,
REL_K1_U07,
REL_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

U4

prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą
w dziedzinie psychologii religii pod kierunkiem
opiekuna naukowego lub kierownika zespołu
badawczego

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U07,
REL_K1_U09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnorodnych form; jest gotów
do podejmowania i mediowania dyskusji z zakresu
psychologii religii

egzamin ustny,
REL_K1_K01,
zaliczenie na ocenę,
REL_K1_K02, REL_K1_K04
raport, wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań empirycznych

15

przygotowanie raportu

20

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

10

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.

Zarys koncepcji kursu

W1

2.

Powstanie i historia psychologii religii

W2, U2

3.

Metody badań w psychologii religii

W2, U1, U2

4.

Doświadczenie religijne a przekonania religijne

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

5.

Poznawcze aspekty doświadczenia religijnego

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

6.

Motywacje i emocje w kontekście badań z zakresu psychologii religii

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

7.

Wyobrażenia religijne. Rola wyobraźni w religii

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

8.

Sny, wizje, halucynacje: zmienione stany świadomości (ASC) z perspektywy
psychologii religii

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

9.

Rozwój religijności u dzieci i młodzieży

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

10.

Starzenie się i radzenie sobie ze śmiercią

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

11.

Kryzysy religijne i duchowa przemiana

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

12.

Religia i patologia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

13.

Psychologia duchowości

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

14.

Psychologia ateizmu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

15.

Podsumowanie zajęć

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin sprawdzać będzie wiedzę, kompetencje i
umiejętności związane z zastosowaniem wiedzy nabytej w
trakcie kursu.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, raport,
wyniki badań

Prezentacje (raporty z badań) pozwolą ocenić umiejętność
projektowania i realizacji badań w obszarze psychologii
religii przy wykorzystaniu różnorodnej metodologii.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z zakresu psychologii

Sylabusy
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Warsztat badawczy religioznawcy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.180.5cd9629e5723b.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki socjologiczne
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowy: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami badań jakościowych nauk społecznych
oraz wprowadzenie do badań terenowych.

C2

Kurs ma na celu dwa zadania. Z jednej strony studenci zostaną wprowadzeni w zagadnienia związane
z możliwościami i technikami socjologicznych badań empirycznych. W trakcie kursu zostaną zaprezentowane
teorie i dostępne metody badań empirycznych jak i przedyskutowane warunki ich aplikacji, wady oraz zalety.
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wykorzystanie metod badań empirycznych do przypadku badań nad
religią. Druga część zajęć poświęcona będzie przeprowadzeniu własnego projektu badawczego, który pozwoli
wykorzystać poznane techniki i metody badawcze w praktyce. Badania zostaną zrealizowane podczas obozu
badawczego, którego miejsce i tematyka zostanie ustalona na początku kursu. Umiejętności uzyskane podczas
kursu pozwolą studentom na konceptualizację własnych projektów badawczych, prowadzenie indywidualnych
badań empirycznych oraz analizę i prezentację ich wyników. Schemat warsztatów odzwierciedla proces
przygotowań i prowadzenia badań terenowych, a jego szczegółowy charakter wynika z obranego problemu
badawczego w trakcie pierwszej części zajęć.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu
badań jakościowych nauk społecznych.

REL_K1_U04

projekt, raport, wyniki
badań

U2

rozwija umiejętności badawcze z zakresu badań
jakościowych nauk społecznych kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego.

REL_K1_U05

projekt, raport, wyniki
badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent rozumie znaczenie badań nad dziedzictwem
REL_K1_K03
kulturowym i religijnym

projekt, raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowy

60

przygotowanie projektu

40

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

Zebranie informacji - projekt badań.

U2, K1

2.

Omówienie najważniejszych terminów i zagadnień badawczych. Hipotezy,
struktura badań, przygotowanie schematu wywiadów.

U1, U2, K1

3.

Nawiązanie kontaktów, znalezienie potencjalnych respondentów, źródeł informacji
w miejscu badań.

U1, U2, K1

4.

Wyjazd i przeprowadzenie badań.

U1, U2, K1

5.

Analiza i interpretacja danych.

U1, U2, K1

6.

Prezentacja wyników badań podczas dyskusji prowadzonej podczas zajęć po
powrocie z obozu.

U1, U2, K1

7.

Dostarczenie zapisu wywiadu i raportu z badań - dyskusja wyników i procedur.

U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
obóz naukowy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, raport, wyniki badań Zaliczenie: zadania domowe 30% + raport z badań 70%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

163 / 230

Historia religioznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1100.5cb589817f01c.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie rozwoju myśli religioznawczej i najważniejszych podejść do religii poprzez interpretację klasycznych
tekstów religioznawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna historię kształtowania się terminologii w językach
kongresowych oraz ich odpowiedników w języku
polskim

REL_K1_W03

zaliczenie na ocenę, esej

W2

zna podstawowe problemy teoretyczne współczesnego REL_K1_W05,
religioznawstwa w ich powiązaniu z historią dyscypliny REL_K1_W06

zaliczenie na ocenę, esej

W3

potraﬁ krytycznie interpretować klasyczne teksty
religioznawcze ze szczególnym uwzględnieniem
założeń teoretycznych

REL_K1_W10

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ interpretować wybrane zjawiska religijne
i kulturowe wykorzystując terminy i teorie klasyków
religioznawstwa

REL_K1_U04,
REL_K1_U09

zaliczenie na ocenę, esej

U2

samodzielnie zdobywa wiedzę poprzez posługiwanie
się narzędziami pracy badawczej

REL_K1_U02

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

1.

Kształtowanie się pojęć religia, religie, religijny w epoce nowożytnej

W1, W2, W3, U2

2.

Max Müller i porównawcze badania nad religią. Metoda porównawcza

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Ewolucjonizm w badaniach nad religią XIX wieku. Szkoła religijno-kulturowa.

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Cornelis Peter Tiele: teologia i mit założycielski religioznawstwa w kontekście
holenderskiej kultury religijnej

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Narodziny nowoczesnego aparatu pojęciowego (mit, rytuał, sacrum/profanum).
William Robertson Smith oraz szkoła mitu i rytuału (James Frazer, E.O. James,
neorytualiści)

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Émile Durkheim i francuska szkoła antropologii religii. Psychologia historyczna.

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Świętość Rudolfa Otto i podejścia fenomenologiczne

W1, W2, W3, U1, U2

Sylabusy
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8.

Max Weber i podejście socjologiczne

W1, W2, W3, U1, U2

9.

Zygmunt Freud i psychoanalityczne podejścia do religii (C.G. Jung, E. Fromm)

W1, W2, W3, U1, U2

10.

Antropologia kulturowa. Bronisław Malinowski, badania terenowe i funkcjonalizm

W1, W2, W3, U1, U2

11.

Fenomenologia religii. Gerardus van der Leeuw

W1, W2, W3, U1, U2

12.

Mircea Eliade i "szkoła Chicago"

W1, W2, W3, U1, U2

13.

Antropologia religii okresu dekolonizacji (1950 - 1970): C. Geertz, V. Turner, E.
Leach

W1, W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
• esej (40%) • aktywny udział w zajęciach (60%)
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1300.5ca756a3de0d9.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności dotyczących
metod pisania pracy dyplomowej, systematyczna praca nad tekstem/projektem i w efekcie złożenie pracy
dyplomowej spełniającej kryteria ustalone przez jednostkę

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu
religioznawstwa w relacji do nauk oraz o jego
specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej

REL_K1_W02

projekt, wyniki badań

W2

zna terminologie religioznawczą w języku polskim
i obcych

REL_K1_W03

projekt, wyniki badań

W3

zna zależności między głównymi subdyscyplinami
religio-znawstwa oraz zna koncepcje wybranych
klasycznych postaci religioznawstwa

REL_K1_W05

projekt, wyniki badań

W4

zna i rozumie główne kierunki i szkoły współczesnego
religioznawstwa

REL_K1_W06

projekt, wyniki badań

W5

zna metody interpretacji tekstów naukowych

REL_K1_W10

projekt, wyniki badań

W6

zna zasady publikacji tekstów naukowych i ma
podstawowe informacje o odbiorcach literatury
religioznawczej

REL_K1_W11

projekt, wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje
i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych
i elektronicznych - czyta i interpretuje teksty religijne

REL_K1_U01

projekt, wyniki badań

U2

czyta i interpretuje teksty religijne

REL_K1_U03

projekt, wyniki badań

U3

poprawnie stosuje poznaną terminologię

REL_K1_U04

projekt, wyniki badań

U4

rozwija umiejętności badawcze kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego

REL_K1_U05

projekt, wyniki badań

U5

formułuje w mowie i na piśmie problemy badawcze

REL_K1_U07

projekt, wyniki badań

U6

dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje odpowiedzi na krytykę

REL_K1_U09

projekt, wyniki badań

U7

potraﬁ porównywać wybrane tradycje religijne zgodnie
ze współczesną metodologią religioznawstwa

REL_K1_U10

projekt, wyniki badań

U8

prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą
pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika
zespołu badawczego

REL_K1_U11

projekt, wyniki badań

REL_K1_K01

projekt, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnorodnych form

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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.

Seminarium obejmuje etapy związane z przygotowaniem pracy licencjackiej:
przedstawienie wzorcowej pracy tego typu i proces wsparcia studenta w pracy
nad tekstem/projektem w trakcie seminarium/konsultacji, w trakcie których
prezentowane są i krytycznie omawiane kolejne partie powstającej pracy

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, analiza przypadków, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie seminarium odbywa się̨ dwustopniowo: 1. Zaliczenie modułu po
I semestrze (30h) następuję na podstawie: a. frekwencji b. oceny
przedstawionego tematu pracy b. oceny przedstawionego planu i
bibliograﬁi pracy c. oceny zaawansowania pracy dyplomowej 2. Zaliczenie
modułu po II semestrze (60h)następuje na podstawie: a. frekwencji b.
przedstawienia gotowej pracy licencjackiej c. pozytywnej oceny pracy
licencjackiej
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Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie seminarium po II semestrze (60h) następuje na podstawie: a.
projekt, wyniki badań frekwencji na konsultacja i dotrzymywania terminów b. przedstawienia
gotowej pracy licencjackiej c. pozytywnej oceny pracy licencjackiej
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Religie Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1100.5cd424eb09b45.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do religii antycznych Bliskiego Wschodu od początku rewolucji miejskiej do późnej starożytności

C2

Zrozumienie kontekstu kulturowego powstania religii Abrahamowych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu

C3

Kształcenie myślenia krytycznego o religiach poprzez umieszczenie tekstów sakralnych w kontekście
historycznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student_ka rozumie rolę religii w kulturach
starożytnych Bliskiego Wschodu

REL_K1_W04

esej, egzamin pisemny /
ustny

W2

Student_ka rozumie zależności między kształtowaniem
REL_K1_W01,
się idei religijnych a zmianami kulturowo-społecznymi
REL_K1_W07
na Bliskim Wschodzie

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student_ka potraﬁ analizować mity i rytuały religii
Bliskiego Wschodu w kontekście historycznym

REL_K1_U03

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

Student_ka interpretuje teksty źródłowe rozpoznając
ich kontekst historyczny oraz konwencję literacką
i funkcję w kulturze i źyciu społecznym

REL_K1_U01,
REL_K1_U03,
REL_K1_U04,
REL_K1_U05,
REL_K1_U06,
REL_K1_U09

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3

Student_ka krytycznie ocenia wartość tekstów
naukowych

REL_K1_U01,
REL_K1_U09

esej, egzamin pisemny /
ustny

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie pracy semestralnej

15

analiza źródeł historycznych

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.

Rewolucja miejska: religie kultury miast-państw w Mezopotamii

W1, W2, U1, U2, U3

2.

Teogonie: Enuma Elisz i mit sukcesyjny

W1, W2, U1, U2, U3

3.

Cykl Gilgamesza. Epos sumeryjski. Epos o Gilgameszu

W1, W2, U1, U2, U3

4.

Czas i przestrzeń w religiach Bliskiego Wschodu: święta i kalendarze obrzędowe

W1, W2, U1, U2, U3

5.

Kapłani, personel świątynny i grupy kultowe

W1, W2, U1, U2, U3

6.

Oﬁary, dary wotywne

W1, W2, U1, U2, U3

Sylabusy
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7.

Hymny, modlitwy, zaklęcia

W1, W2, U1, U2, U3

8.

Wróżbiarstwo i proroctwo

W1, W2, U1, U2, U3

9.

Choroba, zaraza i nieurodzaj: religia i kryzys

W1, W2, U1, U2, U3

10.

Śmierć i zaświaty w religiach starożytnego Bliskiego Wschodu

W1, W2, U1, U2, U3

11.

Historia religijna Izraela w kontekście kulturowym Bliskiego Wschodu

W1, W2, U1, U2, U3

12.

Tradycja wynaleziona w starożytnym Izraelu

W1, W2, U1, U2, U3

13.

Święte teksty i kanony

W1, W2, U1, U2, U3

14.

Jezus, ruch Jezusa i mitologia zmartwychwstania

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna (esej) Czynny udział w zajęciach i dyskusji
Pisemna analiza źródeł
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Wprowadzenie do religii społeczności tradycyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1100.60420525b59fa.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs stanowi uzupełnienie i pogłębienie syntetycznej wiedzy oferowanej na kursie Etnologia religii I i Etnologia
religii II. Jego celem jest uzyskanie przez uczestników orientacji w bogactwie zjawisk religijnych społeczności
tradycyjnych badanych metodami antropologicznymi i historycznymi. W tym celu zapoznają się oni
z poszczególnymi konkretnymi religiami „plemiennymi” rozpatrywanymi pod kątem istotnych dla religoznawców
kwestii. Poszczególne tradycje stanowić będą „case studies”, reprezentatywne dla różnych kontynentów
i środowisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ulokowanie religii tradycyjnych w kontekście zjawisk
religijnych badanych przez religioznawstwo

REL_K1_W01,
REL_K1_W04

egzamin ustny

W2

zna podstawową faktograﬁę dotyczącą wybranych
tradycyjnych systemów religijnych

REL_K1_W04

egzamin ustny

W3

zna w stopniu podstawowym zróżnicowanie idei
i praktyk religijnych społeczności „plemiennych”

REL_K1_W04

egzamin ustny

W4

potraﬁ interpretować wybrane mity i rytuały

REL_K1_W03,
REL_K1_W10

egzamin ustny

W5

zna i potraﬁ wyprowadzić wspólne cechy symboliki
i aktywności religijnej społeczności tradycyjnych

REL_K1_W10

egzamin ustny

U1

- student/ka umie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i wykorzystywać informacje na temat
kultury, historii i zjawisk oraz procesów społecznych
ze źródeł pisanych i elektronicznych

REL_K1_U01

egzamin ustny

U2

poprawnie stosuje poznaną terminologię dotyczącą
badań antropologicznych religii tradycyjnych

REL_K1_U04

egzamin ustny

U3

wykrywa zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a procesami społecznymi i kulturowymi

REL_K1_U06

egzamin ustny

U4

dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje odpowiedzi na krytykę

REL_K1_U04,
REL_K1_U09

egzamin ustny

U5

- potraﬁ porównywać wybrane tradycje religijne
zgodnie ze współczesną metodologią religioznawstwa

REL_K1_U10

egzamin ustny

REL_K1_K01

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest świadom/a wpływu kultur tradycyjnych na kulturę
uniwersalną

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przedstawienie specyﬁki religii tradycyjnych, oraz sposobów ich różnicowania
(typologizacji). Przedstawienie 12 przypadków konkretnych religii „plemiennych”
reprezentatywnych dla różnych kontynentów i środowisk. religoznawców kwestii w
W1, W2, W3, W4, W5,
ich obrębie, takich jak: forma reprezentatywności dla danej grupy społeczności;
U1, U2, U3, U4, U5, K1
historia i etnograﬁczny kontekst (np. przynależność do grupy językowej i jej
konsekwencje); formy sił sakralnych, osobowych i bezosobowych; główne mity i
rytuały; funkcje i instytucje religijne. Analiza cech: unikatowych, specyﬁcznych dla
typu oraz uniwersalnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: 1/ zaliczenie na postawie
obecności, 2/ egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kulty posesyjne w Indiach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1100.6042079a6417c.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie fenomenu posesji (owładnięcia) oraz kultów posesyjnych w Indiach,
w szczególności w kontekście kultury hinduistycznej. W części wstępnej kursu zostaną przedstawione wybrane
klasyczne i współczesne konceptualizacje stanów posesyjnych w antropologii, psychologii i psychiatrii. W dyskusji
poruszymy takie tematy, jak np.: kulturowe ramy dyskusji na temat normy i patologii psychicznej, religijnie
i niereligijnie pojmowane stany posesji, kulturowe opracowania stanu posesji w formie kultów posesyjnych. W
dalszej części kursu przedstawimy przykładowe opisy i konceptualizacje owładnięć zaczerpnięte z mitologii,
literatury religijnej i medycznej Indii, jak też omówimy przykłady współczesnych kultów posesyjnych
zakorzenionych w religijnej tradycji hinduizmu oraz wskażemy na ich możliwy związek z kultami posesyjnymi
ludności autochtonicznej Indii, ādivāsī. W końcowej części kursu zaproponujemy i przedyskutujemy psychospołeczny model kultów posesyjnych w Indiach.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ulokowanie zjawiska posesji w kontekście religijnym

REL_K1_W01,
REL_K1_W02,
REL_K1_W04

egzamin ustny

W2

zna wybrane teorie psychologiczne i antropologiczne
wyjaśniające zjawisko posesji

REL_K1_W02,
REL_K1_W03,
REL_K1_W05

egzamin ustny

W3

zna i rozumie związek pomiędzy instytucjami
społecznymi w Indiach a kultami posesyjnymi

REL_K1_W07,
REL_K1_W08

egzamin ustny

W4

zna w stopniu podstawowym różne formy posesji
i kultów posesyjnych w Indiach

REL_K1_W04

egzamin ustny

U1

samodzielnie zdobywać wiedzę oraz używać naukowej
terminologii adekwatnej do omawiania i analizy
literatury naukowej z zakresu badań nad kultami
posesyjnymi

REL_K1_U02,
REL_K1_U04

egzamin ustny

U2

analizować i porównywać wybrane formy kulturowego
opracowania stanów posesyjnych w Indiach zgodnie
ze współczesną metodologią

REL_K1_U06,
REL_K1_U10

egzamin ustny

REL_K1_K02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikowania się w sposób kompetentny i kulturalny
wykorzystując nabytą wiedzę na temat specyﬁki
kultów posesyjnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

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

Sylabusy

178 / 230

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie. Posesja, owładnięcie, opętanie, kulty posesyjne: deﬁnicje,
typologie.

W1, W4, U1, K1

2.

Medycyna i antropologia: patologizujące i niepatologizujące rozumienie zjawiska
owładnięcia.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Halucynacje, wizje, sny a stany posesyjne.

W1, W2, U1, K1

4.

Wybrane konceptualizacje stanów posesyjnych w antropologii i psychologii.
Szamanizm a fenomen posesji.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Obraz owładnięć w literaturze religijnej okresu wedyjskiego i w upaniszadach.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

6.

Opisy epizodów posesji w Mahabharacie i Ramajanie.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

7.

Stany posesyjne a joga.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

8.

Bhakti: owładnięcia przez bóstwo.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

9.

Posesja a medytacja w kultach tantrycznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

10.

Posesja w dyskursie i praktykach tradycyjnej medycyny indyjskiej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

11.

Kobiety, dzieci i stany posesyjne.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

12.

Rdzenni mieszkańcy Indii, hinduizacja a kulty posesyjne.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

13.

Owładnięcia przez duchy i rytuały egzorcystyczne we współczesnych Indiach.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

14.

Indyjscy uzdrowiciele, egzorcyści i psychiatrzy: stany posesyjne, dysocjacja,
dystres.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

15.

Psycho-społeczny model kultów posesyjnych w Indiach.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, zaliczenie ćwiczeń. Ocena końcowa jest sumaryczną
oceną następujących składowych: egzamin końcowy 70%, udział w
dyskusji na zajęciach 30%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z zakresu hinduizmu, psychologii religii oraz antropologii religii

Sylabusy

179 / 230

Główne problemy współczesnego katolicyzmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1100.6040a626e2cb5.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z przemianami dokonującymi się w Kościele katolickim począwszy
od drugiej polowy XX wieku. Za punkt wyjściowy można uznać obrady Vaticanum II i różnorakie reformy
podejmowane w tym czasie w Kościele katolickim. Student ma zdobyć wiedzę na temat głównych orientacji
funkcjonujących w dzisiejszym Kościele katolickim, problemów z którymi się on boryka oraz najważniejszych
sporów i kontrowersji toczących się w jego łonie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

180 / 230

W1

rolę katolicyzmu w kulturze życiu społecznym oraz
zależności między przemianami dokonującymi się
w jego łonie a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

REL_K1_W01,
REL_K1_W07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

charakter współczesnego katolicyzmu, główne
orientacje w nim funkcjonujące oraz dynamikę zmian
w nim zachodzących

REL_K1_W01,
REL_K1_W04

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać
informacje na temat katolicyzmu ze źródeł pisanych
i elektronicznych

REL_K1_U01,
REL_K1_U03,
REL_K1_U11

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

czyta i interpretuje na poziomie podstawowym
dokumenty emitowane przez Kościół katolicki

REL_K1_U01,
REL_K1_U03,
REL_K1_U05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

wykrywać i interpretować zależności między
charakterem współczesnego katolicyzmu a procesami
społecznymi i kulturalnymi

REL_K1_U05,
REL_K1_U06,
REL_K1_U09

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

REL_K1_K04

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
religioznawczą do diagnozowania problemów
współczesności

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

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.

Sobór Watykański II. Przyczyny, przebieg. Kontrowersje. Dokumenty.

W2

2.

Vaticanum II jako wydarzenie przełomowe. Reformy, przemiany w Kościele, nowa
wizja Kościoła i jego roli w świecie.

W1, W2, U2, U3

3.

Reforma liturgiczna i jej konsekwencje

W2, U2

Sylabusy

181 / 230

4.

Konsekwencje Vaticanum II w Kościele katolickim. Schizmy i kontestacje
posoborowe

W1, W2, U1

5.

Modernizm katolicki, główni krytycy Kościoła katolickiego. Bunt teologów. Ks.
Edward Schillebeeckx. Hans Kung, Charles Curran i inni.

W1, W2, U1, U3

6.

Encyklika Humanae vitae Pawła VI i reakcje na jej nauczanie tam zawarte. Główne
problemy współczesnej katolickiej etyki seksualnej

W1, U3, K1

7.

Główne środowiska „modernistyczne” w ramach Kościoła katolickiego i ich
postulaty: Wir sind Kirche, BASIC. Ruch 8 Maja, Kirche von Unten, Catholic for
Choice, The Association of Catholic Priests, The Association of U.S. Catholic Priests
i in.

W1, W2, U3, K1

8.

Teologia wyzwolenia w perspektywie współczensej katolickiej nauki spolecznej.
Powstanie, główni przedstawiciele i nurty. Idee i działalność praktyczna.

W1, W2, U3, K1

9.

"Heterodksyjne" i emancypacyjne nurty współczesnej teologii. Teologia
feministyczna, black theology, teologia ekologiczna, teologia queer i inne.

W1, W2, U1, K1

10.

Abp Marcel Lefebvre i Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. Powstanie, dzieje,
przyczyny kontestacji Soboru Watykańskiego.

W2, U3, K1

11.

Tradycjonalizm radykalny. Sedewakantyzm. Powstanie, rozwój, podziały. Różnice
pomiędzy lefebvryzmem a sedewakantyzmem.

W1, W2

12.

Ekumenizm i dialog międzyreligijny na Soborze Watykańskim II i po jego
zakończeniu. Działalność. Inicjatywy. Ośrodki. Główni promotorzy.

W1, W2, U2

13.

Działalność misyjna Kościoła. Dynamika procesu. Charakter współczesnej
działaności misyjnej: inkulturacja (indygenizacja, akomodacja, akulturacja) – rola
Kościoła lokalnego i paraﬁi w procesie inkulturacji.

W1, W2, U2, U3

14.

Kościół wobec problemów współczesności: kwestie społeczne, gospodarcze,
polityczne, ekologiczne w nauczaniu papieży posoborowych.

W1, U2, U3, K1

15.

Główne problemy współczesnego Kościoła. Kościół wobec zjawiska laicyzacji i
sekularyzacji, strategie przeciwdziałania. Nadużycia seksualne w Kościele
katolickim i ich konsekwencje

W1, W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, egzamin pisemny / ustny x

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

182 / 230

Islam współczesny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1100.5cd424eb9dcc6.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie w zagadnienia współczesnego islamu poprzez omówienie i charakterystykę
procesów dyferrencjacji oraz globalizacji idei muzułmańskich, zróznicownia kulturowego i społecznego świata
muzułmańskiego oraz dystrybucji geograﬁcznej muzułmanów w świecie.

C2

Kurs ma celu ukazanie napięć konﬂiktów, negocjaji rodzących się na styku tego, co w islamie lokalne
i uwarunkowane kulturowo (religia przeżywana) a globalnymi wyzwaniami i uniwersalistycznymi roszczeniami
islamu, do których odwołują się organizacje ponadnarodowe (fundamentalistyczne, pomocowe), bądź
współczesne państwa muzułmańskie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

183 / 230

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podziały w obrębie islamu oraz
zróżnicowanie kulturowe, polityczne, geograﬁczne
współczesnego islamu.

REL_K1_W01,
REL_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W2

Student rozumie procesy warunkujące rozwój
i dystrybucję idei muzułmańskich we współczesnym
świecie.

REL_K1_W01,
REL_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ swobodnie posługiwać się właściwą
terminologią z zakresu treści związanych z islamem
współczesnym.

REL_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ samodzielnie wyszukiwać materiały,
analizować dokumenty, krytycznie oceniać procesy
związane z islamem współczesnym.

REL_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ w sposób kompetentny wypowiadać
się oraz prowadzić dyskusje w zakresie współczesnego
islamu.

REL_K1_K01,
egzamin pisemny / ustny
REL_K1_K02, REL_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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

1.

Islam globalny, islam lokalny: zróżnicowanie etniczne, kulturowe, geograﬁczne
islamu we współczesnym świecie.

W1

2.

Nowoczesność i islam. Reformatorzy świata muzułmańskiego i idea globlanej
wspólnoty muzułmańskiej (koniec XIX - początek XX wieku).

W1, U1, U2, K1

Sylabusy

184 / 230

3.

Historia, tradycja, islam. Doświadczenie kolonializmu (zależności) w kontekście
procesow redeﬁniowania islamu oraz tworzenia ponadregionalnych organizacji
muzułmańskich (I polowa XX wieku).

W1, U1, U2, K1

4.

Autorytet i władza w islamie. Powstanie, rozwój oraz aktywność państw
muzułmańskich (II połowa XX - początek XXI wieku).

W1, U1, U2, K1

5.

Idee świeckie, kontestacja i bunt: procesy sekularyzacji oraz laicyzacji w
społeczeństwach muzułmańskich.

W1, U1, U2, K1

6.

Konkutujące wizje odnowy świata muzułmańskiego: fundamentalizm, ekstremizm
i globalny dżihad.

W1, U1, U2, K1

7.

Przemiany demograﬁczne w świecie muzułmańskim: zmiana modelu rodziny,
redeﬁniowanie pozycji kobiet w islamie.

W1, U1, U2, K1

8.

Teologia feministyczna w islamie.

W1, U1, U2, K1

9.

Migracje muzułmanów: negocjowanie wartości muzułmańskich w diasporach.

W1, U1, U2, K1

10.

Imperatyw pomocy: współpraca i kooperacja muzułmanów w kontekście kryzysów
humanitarnych.

W1, U1, U2, K1

11.

Islam i ekologia.

W1, U1, U2, K1

12.

Codzienność muzułmanów. Kultura konsumpcyjna, kultura popularna.

W2, U2, K1

13.

Media w świecie muzułmańskim.

W1, W2, U2, K1

14.

Islam on-line. Wirtualne społeczności muzułmanów.

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczania przedmiotu jest: 1) udział w zajęciach
(możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności); 2) samodzielne
egzamin pisemny / ustny
przygotowanie analizy na jeden z omawianych tematów (ok. 30 tys.
znaków); 3) pozytywne zaliczenie pisemnego testu końcowego;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca lekturę tekstów.
Podstawowe informacje o islamie.

Sylabusy

185 / 230

Psychologia nowych ruchów religijnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1100.5cb589836ad3f.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest syntetyczna prezentacja zjawiska nowych ruchów religijnych z perspektywy religioznawczej
i psychologicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem badań psychologicznych
i religioznawczych w obszarze nowych ruchów religijnych, a następnie zaprojektowania badań własnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

186 / 230

W1

rozumie procesy psychologiczne odpowiedzialne
za kształtowanie się idei religijnych w kontekście
interfejsu psycho-kulturowego, w szczególności
w odniesieniu do fenomenu nowych ruchów religijnych

REL_K1_W01,
REL_K1_W02,
REL_K1_W03,
REL_K1_W06,
REL_K1_W07,
REL_K1_W08,
REL_K1_W10,
REL_K1_W11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

W2

ma elementarną wiedzę na temat psychologii
procesów grupowych oraz regulacyjnego charakteru
tych procesów w odniesieniu do produkcji i reprodukcji
więzi społecznych, stratyﬁkacji społecznej oraz
instytucji społecznych, w szczególności w odniesieniu
do fenomenu nowych ruchów religijnych

REL_K1_W01,
REL_K1_W02,
REL_K1_W05,
REL_K1_W06,
REL_K1_W07,
REL_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

W3

REL_K1_W02,
REL_K1_W03,
zna metody interpretacji tekstów naukowych z zakresu
REL_K1_W05,
psychologii religii, w szczególności w odniesieniu
REL_K1_W06,
do fenomenu nowych ruchów religijnych
REL_K1_W10,
REL_K1_W11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

potraﬁ wskazać i dyskutować psychologiczne aspekty
zależności między kształtowaniem się idei religijnych
a procesami społecznymi i kulturalnymi,
w szczególności w odniesieniu do fenomenu nowych
ruchów religijnych

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U06,
REL_K1_U09,
REL_K1_U10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

formułuje w mowie i na piśmie problemy badawcze
z zakresu psychologii nowych ruchów religijnych

REL_K1_U02,
REL_K1_U03,
REL_K1_U04,
REL_K1_U05,
REL_K1_U07,
REL_K1_U09,
REL_K1_U10,
REL_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą
z zakresu psychologii nowych ruchów religijnych pod
kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika
zespołu badawczego

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U04,
REL_K1_U05,
REL_K1_U06,
REL_K1_U07,
REL_K1_U09,
REL_K1_U10,
REL_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do podejmowania i mediowania dyskusji
oraz działania na rzecz społecznej akceptacji
pluralizmu religijnego i rozumienia specyﬁki nowych
ruchów religijnych

REL_K1_K01,
egzamin ustny,
REL_K1_K02,
zaliczenie na ocenę,
REL_K1_K03, REL_K1_K04 raport, wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30

187 / 230

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań empirycznych

15

przygotowanie raportu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

10

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.

Zarys koncepcji kursu

W1

2.

Nowe ruchy religijne: deﬁnicje, obszary badań. Podejście socjologiczne i
psychologiczne

W1, W2, U1

3.

Metodologia badań nowych ruchów religijnych: badania jakościowe

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Metodologia badań nowych ruchów religijnych: badania ilościowe

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Synkretyzm religijny i nowe religie w Azji. Konceptualizacyjne granice nowych
ruchów religijnych

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Seksualność i płeć w kontekście nowych ruchów religijnych

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Kłopoty z (nową) duchowością

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

„Invented religions” i dyskusja nad ‘autentycznością’ religii

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Zmienione stany świadomości w kontekście nowych ruchów religijnych
(medytacja, trans, posesja

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Konwersja czy pranie mózgu?

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Dekonwersja i ruchy antykultowe

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Przemoc, śmierć i sacrum

W1, W2, W3, U1, U2, K1

13.

From server to sermon. Internet – nowe źródło religii

W1, W2, W3, U1, U2, K1

14.

Recepcja nowych ruchów religijnych

W1, W2, W3, U1, U2, K1

15.

Podsumowanie zajęć

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

Sylabusy

188 / 230

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin sprawdzać będzie wiedzę, kompetencje i
umiejętności związane z zastosowaniem wiedzy nabytej w
trakcie kursu.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, raport,
wyniki badań

Prezentacje (raporty z badań) pozwolą ocenić umiejętność
projektowania i realizacji badań w obszarze psychologii
nowych ruchów religijnych przy wykorzystaniu różnorodnej
metodologii.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z zakresu psychologii, psychologii religii oraz religioznawstwa

Sylabusy
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Warsztaty analizy danych ilosciowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1100.5cb58982ea3f3.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i technikami analizy danych ilościowych
przy wykorzystaniu programu SPSS. Studenci nabędą umiejętności pozwalające im na przygotowanie danych
do liczenia, dobór adekwatnych narzędzi statystycznych, przeprowadzenie analiz oraz interpretację ich wyników,
a także opis danych na potrzeby publikacji lub prezentacji konferencyjnej. Kurs jest przeznaczony dla osób
początkujących, które nie mają wcześniejszego doświadczenia w zakresie statystycznej analizy danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

190 / 230

W1

absolwent ma podstawową wiedzę o specyﬁce analizy
danych ilościowych w obszarze religioznawstwa

REL_K1_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent samodzielnie zdobywa wiedzę w obszarze
ilościowej analizy danych

REL_K1_U02

zaliczenie

U2

rozwija umiejętności badawcze w zakresie analizy
danych, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

REL_K1_U05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

analiza problemu

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.

Wprowadzenie do SPSS – podstawowe funkcje programu

W1, U1, U2

2.

Przygotowanie danych do analizy

W1, U1, U2

3.

Statystyki opisowe

W1, U1, U2

4.

Testy istotności różnicy

W1, U1, U2

5.

Analiza korelacji

W1, U1, U2

6.

Analiza regresji

W1, U1, U2

7.

Techniki nieparametryczne

W1, U1, U2

8.

Analiza moderacji i mediacji

W1, U1, U2

9.

Opis wyników

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach, praca zaliczeniowa
(analiza i opis wyników zadanego zbioru danych)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zrealizowany kurs „Wprowadzenie do metod jakościowych i ilościowych w badaniach religii”

Sylabusy

192 / 230

Hermeneutyka i religia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1100.5cb589838a835.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość hermeneutycznego podejścia do zjawiska religii. Zapoznanie się z głównymi nurtami hermeneutyki
religii. Nabycie umiejętności interpretacji tekstów poświęconych problematyce hermeneutycznej analizy religii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie podstawowe kategorie hermeneutyczne
stosowane w analizie zjawiska religii

REL_K1_W01,
REL_K1_W03,
REL_K1_W05,
REL_K1_W06,
REL_K1_W07

W2

zna dzieje hermeneutyki i jej związki z egzegezą
biblijną.

REL_K1_W02,
REL_K1_W06,
REL_K1_W07

egzamin ustny

W3

rozróżnia główne nurty hermeneutyki oraz rozumie
różnicę pomiędzy hermeneutką tekstu
a hermeneutyką podmiotu

REL_K1_W02,
REL_K1_W05,
REL_K1_W06,
REL_K1_W07

egzamin ustny

W4

ma gruntowną znajomość metody hermeneutycznej
i rozumie jak może być zastosowana w badaniach nad
religią

REL_K1_W02,
REL_K1_W03,
REL_K1_W10

egzamin ustny

W5

zna zastosowania metody hermeneutycznej
w obszarze religijnego namysłu nad kwestią
początków (symbole i mity początków)

REL_K1_W04,
REL_K1_W07

egzamin ustny

U1

twórczo wykorzystuje posiadaną wiedzę
w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych
argumentacji.

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U05,
REL_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez
dla badanego problemu lub argumentacji

REL_K1_U03,
REL_K1_U04,
REL_K1_U07,
REL_K1_U10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

identyﬁkuje podstawowe kategorie hermeneutyczne.

REL_K1_U01,
REL_K1_U04,
REL_K1_U07,
REL_K1_U08

zaliczenie na ocenę

precyzyjnie formułuje złożone problemy badawcze,
stawia tezy i krytycznie je komentuje.

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U05,
REL_K1_U06,
REL_K1_U07,
REL_K1_U09

zaliczenie na ocenę

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma pogłębioną świadomość znaczenia reﬂeksji
humanistycznej dla formowania się więzi społecznych

REL_K1_K01,
egzamin ustny,
REL_K1_K03, REL_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Sylabusy

194 / 230

przygotowanie do egzaminu

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, czym jest hermeneutyka i jakie miejsce
zajmuje ona w badaniach nad religią, Na kursie są analizowane cztery
podstawowe kwestie. Po pierwsze zostanie przeanalizowane to, co Gadamer
nazywa „problemem hermeneutycznym” i związane a nim podstawowe kategorie
hermeneutyczne, takie jak rozumienie, interpretacja, wyjaśnianie, koło
hermeneutyczne, przedrozumienie, itd. Po drugie zostanie przedstawiony zarys
dziejów hermeneutyki, związek hermeneutyki z egzegezą biblijną oraz prezentacja
głównych nurtów myślenia hermeneutycznego. Zostanie także podjęta kwestia
W1, W2, W3, W4, W5,
„napięcia” pomiędzy hermeneutyką tekstu a hermeneutyką podmiotu oraz
U1, U2, U3, U4, K1
ewentualnej różnicy między nauką a hermeneutyką. Po trzecie kurs stawia sobie
za cel prezentację metody hermeneutycznej w badaniach nad religiami,
sformułowanie jej podstawowych reguł badawczych. Wreszcie po czwarte, na
kursie zbędą analizowane teksty pokazujące praktyczne zastosowanie metody
hermeneutycznej w obszarze religijnego namysłu nad kwestią początków
(symbole początków i mity kosmogoniczne) – hermeneutyka religijnych
początków.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści
przekazywane podczas ćwiczeń , - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Do egzaminu
dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

wykład

egzamin ustny

ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na
zaliczenie na ocenę podstawie aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania
udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska,

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach

Sylabusy
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Filozoﬁa religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1200.5cb58981e0598.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość głównych nurtów uprawiania ﬁlozoﬁi religii. Zapoznanie się z ﬁlozoﬁczną problematyką związaną
z reﬂeksją nad religią. Nabycie umiejętności interpretacji tekstów poświęconych problematyce religijnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

zna głównie kierunki badań z zakresu ﬁlozoﬁi religii

REL_K1_W01,
REL_K1_W02,
REL_K1_W03,
REL_K1_W05,
REL_K1_W06,
REL_K1_W07

egzamin ustny

rozumie konieczność otwarcia ﬁlozoﬁi religii na różne
tradycje religijne

REL_K1_W01,
REL_K1_W02,
REL_K1_W03,
REL_K1_W04,
REL_K1_W05,
REL_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

analizuje i interpretuje wydarzenie religijne jako
podstawową kategorię ﬁlozoﬁi religii

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U03,
REL_K1_U04,
REL_K1_U05,
REL_K1_U06,
REL_K1_U07,
REL_K1_U09,
REL_K1_U10,
REL_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

wykorzystuje klasyczne teksty z zakresu ﬁlozoﬁi religii
w celu samodzielnej interpretacji

REL_K1_U03,
REL_K1_U04,
REL_K1_U05,
REL_K1_U06,
REL_K1_U07,
REL_K1_U09,
REL_K1_U10

zaliczenie na ocenę

identyﬁkuje podstawowe kategorie ﬁlozoﬁi religii

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U04,
REL_K1_U05,
REL_K1_U07,
REL_K1_U09,
REL_K1_U10,
REL_K1_U11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ analizować zjawiska religijne w szerszym
kontekście społecznym

REL_K1_K02,
egzamin ustny,
REL_K1_K03, REL_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

Sylabusy

197 / 230

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.

Proponowany projekt ﬁlozoﬁi religii wyrasta z konieczności coraz szerszego
otwarcia ﬁlozoﬁi religii na religię w całej jej różnorodności, a jednocześnie pragnie
być wyrazem poznawczego szacunku dla tego, co inne. Filozoﬁa religii chce
uwzględniać, tak szeroko jak tylko jest to możliwe, wszystkie, dające się poznać,
przejawy religijnego życia ludzkości; całe duchowe bogactwo, tak pracowicie
zgromadzone przez badaczy, zwłaszcza w ciągu dwóch ostatnich stuleci.
Różnorodność religijnych „przejawów” człowieka, która została ujawniona przez
nauki religioznawcze, takie jak historia religii, psychologia religii, socjologia religii,
etnologia religii, itp., stanowi bezprecedensowe wyzwanie także dla reﬂeksji
ﬁlozoﬁcznej. Filozoﬁa religii podejmując to wyzwanie będzie pojmowała całość
zjawisk religijnych jako tekst wymagający ﬁlozoﬁcznej interpretacji, będzie
hermeneutyką skupioną na człowieku w jego religijnym sposobie bycia.
Filozoﬁczna hermeneutyka religii wychodzi od religijnego wydarzenia, na które
składają się trzy wyróżnione w nim elementy: doświadczenie, wysłowienie,
odniesienie. Te trzy elementy tworzą swoisty trójkąt wzajemnego oddziaływania.
Interpretacja wydarzenia religijnego chce objąć swoją reﬂeksją nie tylko trzy
wyróżnione elementy, ale także odsłonić dynamikę ich wzajemnego
oddziaływania.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści
przekazywane podczas ćwiczeń , - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Do egzaminu
dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

wykład

egzamin ustny

ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na
zaliczenie na ocenę podstawie aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania
udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska,

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Teoria religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1200.5cb5898207e1b.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z szerokim spektrum teoretycznych ujęć religii przy położeniu
szczególnego akcentu na koncepcje nowsze.

C2

Moduł dostarczy studentom możliwości poprawienia umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności krytycznej
lektury i analizy tekstów, a także przeprowadzania publicznych prezentacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie rolę religii w kulturze

REL_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

relację religioznawstwa do innych dyscyplin oraz jego
specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną
P6S_WG_H1, P6S_WG_S2

REL_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

zależności między głównymi subdyscyplinami
religioznawstwa oraz koncepcje wybranych
klasycznych postaci religioznawstwa P6S_WG_H2

REL_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W4

terminologię religioznawczą w języku polskim i obcych
P6S_WG_H2, P6S_WG_S2

REL_K1_W03

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W5

zależności między kształtowaniem się idei religijnych
a zmianami w kulturze i w społeczeństwie
P6S_WG/K_H

REL_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W6

metody interpretacji tekstów religioznawczych

REL_K1_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych
i elektronicznych P6S_UW_H1 P6S_UW_S1

REL_K1_U01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę P6S_UW_H2

REL_K1_U02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U3

poprawnie stosować poznaną terminologię
P6S_UW_H1

REL_K1_U04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U4

rozwijać umiejętności badawcze kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego P6S_UW_H2

REL_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U5

formułować w mowie i na piśmie problemy badawcze
P6S_UW_H3

REL_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U6

dobierać strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruować krytyczne argumenty,
formułować odpowiedzi na krytykę P6S_UW_H3

REL_K1_U09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

REL_K1_K01

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania
z jego różnorodnych form P6S_KR_H1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

40

Sylabusy
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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.

Co to jest teoria? Pojęcie paradygmatu. Koncepcja „zmiany paradygmatu”
Thomasa Kuhna i pytanie o jej relewancję dla nauk o człowieku

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

2.

„Zwrot kulturowy” jako konsekwencja zwrotów zainicjowanych w poszczególnych
dziedzinach badań. Zwroty: interpretacyjny, performatywny, reﬂeksyjny i
postkolonialny w antropologii. „Zwrot kulturowy” w religioznawstwie jako reakcja
na hegemonię szkoły fenomenologicznej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

3.

Rekapitulacja założeń tzw. fenomenologii religioznawczej (szkicowa prezentacja
ujęć R. Otto, G. van der Leeuwa, J. Wacha) i chicagowskiej szkoły historii religii (M.
Eliade). Pojęcie „religii” a pojęcie „świętości”; religia jako kategoria sui generis i
metodologiczne konsekwencje tego założenia.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

4.

Główne punkty krytyki ujęć teoretycznych dominujących do lat 80tych XX w.:
kwestia ﬁkcjonalności analizy naukowej (religioznawca jako pisarz);
postkolonializm: krytyczna rewizja konceptualnego instrumentarium
religioznawstwa; perspektywa genderowa.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

5.

Postulat „zwrotu kulturowego” w religioznawstwie jako próba przebudowy
teoretycznych podstaw dziedziny (program „totalnej hermeneutyki” Eliadego
contra program „hermeneutyki społecznej”).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

6.

Religia jako społeczna rekonstrukcja subiektywnych doświadczeń transcendencji:
Alfred Schütz i Thomas Luckmann.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

7.

Religia w perspektywie konstruktywizmu: Thomas Luckmann a James Beckford.
Religia jako komunikacja: Niklas Luhmann.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

8.

Cliﬀord Geertz i odwrót od fenomenologii, funkcjonalizmu i strukturalizmu:
postulat „interpretatywnego wyjaśniania” i hasło „kultura jako tekst”.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

9.

Religia jako pamięć: Jan Assmann. Koncepcje transmisji form kulturowych i
pamięci kulturowej jako elementy nośne postulowanego nowego paradygmatu
nauk o kulturze.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

10.

Pierre Bourdieu i koncepcja „pola religijnego”. Bourdieu jako „mistrz
hermeneutycznej podejrzliwości. Geneza i struktiura pola religijnego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

11.

Przemoc jako ukryta podstawa religii i kategorii świętości: Walter Burkert

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

12.

Przemoc jako ukryta podstawa religii i kategorii świętości:Rene Girard

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

Sylabusy
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13.

Religia w perspektywie kognitywistycznej

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

14.

Od neuronu do Koranu”: neuroreligioznawstwo i neuroteologia

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

znajomość treści przedmiotowych

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę znajomość treści przedmiotowych, obecność i aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstepnych.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy

202 / 230

Religie antyczne Morza Śródziemnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1200.5cd424eadd516.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do religii antycznych Morza Śródziemnego od epoki brązu do późnego Antyku

C2

Ćwiczenie myślenia historycznego, czyli umiejętność umieszczania tekstów, przedmiotów oraz źródeł
ikonograﬁcznych w kontekście historycznym

C3

Uzyskanie umiejętności krytycznego rozumienia tekstów naukowych, zwłaszcza umiejętność syntetycznego
przedstawiania głównych tez autora i śledzenie logiki argumentacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

1) Student_ka rozumie rolę religii w kulturach
starożytnych Morza Śródziemnego

REL_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

2) Student_ka potraﬁ analizować mity i rytuały religii
greckiej i rzymskiej

REL_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

3) Student_ka rozumie zależności między
kształtowaniem się idei religijnych antyku a zmianami
kulturowo-społecznymi w basenie Morza
Śródziemnego pomiędzy 1500 p.n.e. a 500 n.e.

REL_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W4

4) Student_ka zna i wykorzystuje metody analizy
tekstów naukowych w krytycznym przedstawieniu
stanu badań wybranego zagadnienia

REL_K1_W10

egzamin pisemny / ustny

U1

5) Student_ka krytycznie ocenia jakość tekstów
naukowych oraz zarządza informacją (w tym również
redukcji nadmiaru informacji) z wykorzystaniem
zasobów internetowych i bibliotecznych

REL_K1_U01,
REL_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

6) Student_ka interpretuje teksty źródłowe
rozpoznając ich kontekst historyczny oraz konwencję
literacka i funkcję w kulturze i życiu społecznym

REL_K1_U01,
REL_K1_U03,
REL_K1_U04,
REL_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Co to jest "religia śródziemnomorska"? Morze Śródziemne jako przestrzeń historii
religii.

W1, W3

2.

Początki. Religie basenu Morza Śródziemnego późnej epoki brązu i wczesnej epoki
żelaza: 1500 – 700 p.n.e.

W1, W3, U1

3.

Religia polis okresu archaicznego i klasycznego.

W1, W3, W4, U1, U2

Sylabusy
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4.

Poza polis: tożsamość Greków i sanktuaria panhelleńskie. Epos homerycki.

W1, W3, W4, U2

5.

Teogonia Hezjoda.

W2, U2

6.

Oﬁara krwawa: mit i rytuał

W2, W4, U2

7.

Ateny: mity i rytuały Akropolu

W1, W2, U2

8.

Kult Dionizosa i teatr ateński

W1, W2, W3, W4, U1, U2

9.

Misteria eleuzyńskie

W1, W2, W3, W4, U2

10.

Orﬁcy i misteria bakchiczne

W1, W2, W3, W4, U2

11.

Rzym: mit założycielski

W1, W2, W3, W4, U1, U2

12.

Organizacja kultu w starożytnym Rzymie: kolegia kapłańskie

W1, W3, U2

13.

Polityka religijna Augusta

W1, W3, U2

14.

Chrześcijaństwo jako religia śródziemnomorska

W1, W2, W3, W4, U1, U2

15.

Przemiany religijne późnego Antyku

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin ustny obejmujący treść podręczników obowiązkowych i
opracowania zadane na konwersatorium - 50% Analiza pisemna
egzamin pisemny / ustny
źródeł: każdy student przygotowuje analizę pisemną źródeł
omawianych na zajęciach - 50%
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Religie Polski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1200.5cd424eb56b37.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dziejami i sposobami koegzystencji głównych religii funkcjonujących
na ziemiach polskich począwszy od średniowiecza oraz ich roli i znaczenia w historii i kulturze Polski nowożytnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę religii w dziejach i kulturze Polski

REL_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

rolę rożnych wyznań i kościołów w dziejach Polski

REL_K1_W04,
REL_K1_W09

egzamin pisemny

W3

faktograﬁę dotyczącą obecności idei religijnych
w dziejach i kulturze Polski

REL_K1_W09

egzamin pisemny

U1

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje
i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych
i elektronicznych dotyczące dziejów religii na ziemiach
polskich

REL_K1_U01

egzamin pisemny

U2

wykrywa zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi
zachodzącymi na ziemiach polskich

REL_K1_U06

egzamin pisemny

REL_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie referatu

8

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs przedstawia w sposób syntetyczny dzieje i metody koegzystencji
koegzystencji głównych religii funkcjonujących na ziemiach polskich począwszy od
średniowiecza oraz ich roli i znaczenia w historii i kulturze Polski nowożytnej.
Kościół katolicki w czasach średniowiecza. Reformacja w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem polskiego antytrynitaryzmu. Prawosławie w Koronie i na Litwie
W1, W2, W3, U1, U2, K1
przed 1596 r. Unia brzeska, rozwój oraz ewolucja Kościoła unickiego na ziemiach
polskich. Współzawodnictwo prawosławia i unii w I RP. Sarmatyzacja polskiego
katolicyzmu. Kościół ormiański, staroobrzędowcy, karaimizm, islam, judaizm w
Polsce do czasów współczesnych. Kościół i katolicyzm w okresie zaborów.
Mariawityzm i Kościół polskokatolicki. Przegląd współcześnie zarejestrowanych
Kościołów i związków wyznaniowych.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny
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Hinduizm w okresie kolonialnym i we współczesności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
pierwszego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1200.5cd424eb794e1.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem kursu jest zaznajomienie studentów z rozwojem i przemianami hinduizmu w okresie
kolonialnym i we współczesności. Kurs rozpocznie się omówieniem sytuacji w okresie kolonialnym, od upadku
dawnych indyjskich form państwowości (imperium Mogołów, dynastie hinduistyczne). charakteryzującą się
wzrastającą obecność państw zachodnich na subkontynencie indyjskim. Dalej omówiony zostanie właściwy okres
kolonialny, gdzie najważniejszym wydarzeniem jest tzw. renesans bengalski oraz wyłonienie się nowych form
organizacji hinduizmu i powstanie pierwszych misji hinduistycznych, początkowo w samych Indiach, później
również na Zachodzie. Kluczowe znaczenie dla zrozumienia i interpretacji procesów ewolucji i ekspansji
hinduizmu będą odniesienia do kolonializmu, zmiennych warunków społeczno-ekonomicznych w okresie
kolonialnym i w niepodległych Indiach, przemiany kulturowe w XX wieku oraz dynamika relacji hinduizmu
z innymi tradycjami religijnymi. Głównym przedmiotem analizy będą przemiany tradycji religijnych hinduizmu
w Indiach, hinduistyczne Nowe Ruchy Religijne w Indiach i na Zachodzie oraz różnorakie formy jogi.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie ulokowanie hinduizmu w kontekście
religii Indii

REL_K1_W01,
REL_K1_W04

egzamin pisemny, esej

W2

zna podstawowe doktryny religijne hinduizmu
w okresie kolonialnym i we współczesności

REL_K1_W04

egzamin pisemny, esej

W3

zna w stopniu średniozaawansowanym historię
rozwoju idei i praktyk religijnych hinduizmu oraz
zróżnicowanie jego form

REL_K1_W04

egzamin pisemny, esej

W4

zna metody interpretacji wybranych tekstów
sakralnych hinduizmu

REL_K1_W03,
REL_K1_W10

egzamin pisemny, esej

W5

zna metody interpretacji czynności kultowych
i symboliki religijnej hinduizmu

REL_K1_W03,
REL_K1_W10

egzamin pisemny, esej

U1

potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i wykorzystywać informacje na temat
kultury, historii i zjawisk oraz procesów społecznych
w Indiach ze źródeł pisanych i elektronicznych

REL_K1_U01,
REL_K1_U02

esej

U2

poprawnie stosuje poznaną terminologię dotyczącą
hinduizmu

REL_K1_U04

egzamin pisemny, esej

U3

wykrywa zależności między kształtowaniem się idei
hinduizmu a procesami społecznymi i kulturowymi
w Indiach

REL_K1_U06

egzamin pisemny, esej

U4

potraﬁ dyskutować problemy religijno-ﬁlozoﬁczne
charakterystyczne dla doktryn hinduistycznych;
dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje odpowiedzi na krytykę

REL_K1_U04,
REL_K1_U09

egzamin pisemny, esej

U5

potraﬁ porównywać wybrane tradycje religijne
hinduizmu zgodnie ze współczesną metodologią
religioznawstwa

REL_K1_U10

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest świadom/a wpływu obcych kultur,
a w szczególności kultury indyjskiej i hinduizmu
na procesy enkulturacji w Polsce i na świecie

REL_K1_K01, REL_K1_K04 egzamin pisemny, esej

K2

potraﬁ w sposób kompetentny i kulturalny
komunikować się używając terminologii swoistej dla
hinduizmu

REL_K1_K02

egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

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.

Wprowadzenie do problematyki studiów nad hinduizmem w epoce
wczesnonowożytnej i nowożytnej. Wczesny okres kolonialny

W1, W2, W3, W4, W5,
U3, U4, U5, K1

2.

Hinduizm tradycyjny, nurty ascetyczne i synkretyczne. Bhakti i tantra jako osnowa
średniowiecznego i kolonialnego hinduizmu

W1, W2, W3, W5, U2, U3,
U4, K2

3.

Okres kolonialny – kierunki rozwoju hinduizmu, początki zachodnich studiów
orientalistycznych i religioznawczych a koncepcja hinduizmu

W1, W2, W3, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

4.

Renesans bengalski: główne prądy, reformatorzy i konsekwencje dla rozwoju
hinduizmu

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

5.

Nowe formy organizacji hinduizmu w okresie kolonialnym

W2, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K1

6.

Hinduizm misyjny: od Wiwekanandy i Jogananandy do Swamiego Prabhupady i
Osho

W1, W2, W3, W4, W5,
U2, U3, U4, U5, K1, K2

7.

Przemiany tradycji hinduistycznej jako przedmiot studiów postkolonialnych

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

8.

Joga jako tradycja ascetyczna, nowe formy jogi w Indiach i na Zachodzie

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

9.

Hinduizm we współczesnych Indiach i Azji południowo-wschodniej

W2, W3, W5, U2, U4, U5,
K1

10.

Hinduizm i polityka: hindutwa, nacjonalizm indyjski a religia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

11.

Hinduizm i NRR na Zachodzie: misje hinduistyczne, kontrkultura, hinduizm i
kultura popularna, diaspora hinduska na Zachodzie

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

12.

Hinduistyczne Nowe Ruchy Religijne na przykładzie Międzynarodowego
Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON). Hinduistyczne NRR w Polsce

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U4, U5, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu jest uwarunkowane uzyskaniem zaliczenia
egzaminu pisemnego i przestawieniem eseju na wybrany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Wprowadzenie do badań nad szamanizmem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1200.6042043baf064.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest ukazanie historii i aktualnego stanu badań nad kompleksem szamańskim wraz z przeglądem
preferowanych metod badawczych. Pośród analizowanych fenomenów szczególną rolę odegrają zagadnienia
tożsamości płciowej oraz technologii stanów transowych wraz z interpretacją ich treści.

C2

Celem kursu jest ukazanie historii i aktualnego stanu badań nad kompleksem szamańskim wraz z przeglądem
preferowanych metod badawczych. Pośród analizowanych fenomenów szczególną rolę odegrają zagadnienia
tożsamości płciowej oraz technologii stanów transowych wraz z interpretacją ich treści.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Wiedza: 1. student rozumie rolę szamanizmu
w genezie kultury [REL_K1_W01] 2.s. widzi zależności
funkcjonalno-genetyczne między szamanizmem
i innymi tradycjami religijnymi [REL_K1_W04] 3. s.
rozumie psychospołeczne funkcje szamanizmu
[REL_K1_W08] :

REL_K1_W01,
REL_K1_W02,
REL_K1_W03

prezentacja

REL_K1_U01,
REL_K1_U02,
REL_K1_U03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętności: 1. S. rozpoznaje elementy szamanizmu
w NRR [REL_K1_W08] 2. S. diagnozuje błędne użycie
pojęcia szamanizmu [REL_K1_U02]

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kompetencje: 1. S. może podjąć badania nad
neoszamanizmem

REL_K1_K01,
prezentacja
REL_K1_K02, REL_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

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

1.

Szamanizm - kategoryzacja, periodyzacja i dystrybucja zjawiska

W1, U1

2.

Paradygmaty w badaniach nad szamanizmem

W1, U1, K1

3.

Cybernetyka, transdukcja informacji, synestezja i skuteczność semiotyczna w
badaniach nad szamanizmem

W1, U1, K1

4.

Antropologiczny model terapii szamańskiej

W1, U1, K1

5.

Trans rytualny i jego legitymizacja mityczna w szamanizmie ludów uralskich

W1, U1, K1

6.

Trans rytualny i jego legitymizacja mityczna u ludów paleoazjatyckich

W1, U1, K1

7.

Trans rytualny i jego legitymizacja mityczna w kulturze mazateckiej

W1, U1, K1

8.

Trans rytualny i jego legitymizacja mityczna u Indian Tukano

W1, U1, K1

9.

Heksagonalne uniwersum Indian Tukano

W1, U1, K1

10.

Inicjacja i transformacja teriomorﬁczna u Indian Tukano

W1, U1, K1

Sylabusy
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11.

Dymorﬁzm płciowy w szamanizmie

W1, U1, K1

12.

Pozycja kobiety w szamanizmie

W1, U1, K1

13.

Zjawisko transgresji płciowej w kontekście szamanizmu

W1, U1, K1

14.

Androgynia endo i egzogenna oraz jej konotacje mityczne

W1, U1, K1

15.

Szamanizm i mesjanizm

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny, prezentacja na zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Spory wokół ateizmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1200.6040a82527bac.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów z historią i problematyką ateizmu, różnymi typami argumentacji ateistycznej
i odpowiedziami teistycznymi. Historia ateizmu rzuca światło na historię religii monoteistycznych. Celem zajęć
jest ukazanie charakterystycznego napięcia myśli nowożytnej i nowoczesnej, przybliżającego rozumienie
przemian myślowych, naukowych i religijnych oraz ich konsekwencji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna i rozumie rolę religii w kulturze.

REL_K1_W01

egzamin ustny, esej

W2

Rozumie zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie.

REL_K1_W07

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje
i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych
i elektronicznych.

REL_K1_U01

egzamin ustny, esej

U2

Samodzielnie zdobywa wiedzę.

REL_K1_U02

egzamin ustny, esej

U3

Wykrywa zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a procesami społecznymi i kulturalnymi.

REL_K1_U06

egzamin ustny, esej

U4

Formułuje w mowie i na piśmie problemy badawcze.

REL_K1_U07

egzamin ustny, esej

U5

Dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje odpowiedzi na krytykę.

REL_K1_U09

egzamin ustny, esej

REL_K1_K04

egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
religioznawczą do diagnozowania i rozwiązywania
problemów współczesności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: skąd się bierze ateizm? I jakie może mieć
znaczenie dla rozumienia fenomenu religii. Jakie są rodzaje ateizmu i jakie rodzaje
odpowiedzi teistycznych. Ateizm budził i budzi kontrowersje. Stanowiska teista,
deista, agnostyk, ateista ujmujące odmienne podejście do kwestii istnienia Boga
nie są proste znaczeniowo. Georges Minois wyróżnił ateizm materialistyczny,
sceptyczny, praktyczny, antropologiczny, historycystyczny, psychologiczny,
psychoanalityczny, polityczny, egzystencjalistyczny i inne, przywołując poglądy
różnych postaci. Obecnie mówi się o „nowym ateizmie”, którego
przedstawicielami są tak zwani „czterej jeźdźcy”: R. Dawkins, D. Dennett, S.
Harris i Ch. Hitchens. Podejście nowych ateistów (New Atheists) charakteryzuje
się powoływaniem na autorytet nauki. Wybitny ewolucjonista S. J. Gould twierdził
jednak, że nauka nie ma nic do powiedzenia w kwestii Boga. Spotkania umożliwią
pogłębienie reﬂeksji na temat prowadzonych obecnie sporów, ukażą różne
uwarunkowania historyczne argumentacji ateistów zestawione z poglądami ich
oponentów, którzy najczęściej są teistami lub deistami. Temat ateizmu łącząc
zagadnienia religioznawcze z ﬁlozoﬁą i problemami współczesnych nauk, rzuca
inne światło na tradycje religijne.

1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna semestralna, egzamin ustny: obrona pracy wraz ze
znajomością materiału omawianego na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaznajomienie studentów z historią i problematyką ateizmu, różnymi typami argumentacji ateistycznej i odpowiedziami
teistycznymi. Historia ateizmu rzuca światło na historię religii monoteistycznych. Celem zajęć jest ukazanie
charakterystycznego napięcia myśli nowożytnej i nowoczesnej, przybliżającego rozumienie przemian myślowych,
naukowych i religijnych oraz ich konsekwencji.

Sylabusy
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Religia Słowian - wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1200.6042072d8ae67.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest uzupełnienie religioznawczej wiedzy i umiejętności uczestników poprzez zademonstrowanie
możliwości rekonstrukcyjnych analiz religioznawczych. Dokonane to zostanie poprzez prezentację różnych
sposobów odczytania niepełnych danych źródłowych historycznych i archeologicznych dotyczących religii Słowian
z użyciem klucza komparatystycznego, interpretacji semiotyczno-fenomenologicznej oraz uwzględnienie struktur
długiego trwania. Uczestnicy uzyskają znajomość słowiańskiego modelu świata, istotną także dla zrozumienia
obecnego kształtu religii w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ulokowanie religii Słowian w kontekście zjawisk
religijnych badanych przez religioznawstwo

REL_K1_W01,
REL_K1_W03

egzamin ustny

W2

zna podstawową faktograﬁę dotyczącą zjawisk
religijnych w świecie słowiańskim

REL_K1_W04

egzamin ustny

W3

zna w stopniu podstawowym zróżnicowanie idei
i praktyk religijnych

REL_K1_W04

egzamin ustny

W4

potraﬁ interpretować wybrane mity i rytuały

REL_K1_W03,
REL_K1_W10

egzamin ustny

W5

zna i potraﬁ wyprowadzić wspólne cechy symboliki
i aktywności religijnej Słowian

REL_K1_W09,
REL_K1_W10

egzamin ustny

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i wykorzystywać informacje na temat kultury, historii
i zjawisk oraz procesów społecznych ze źródeł
pisanych i elektronicznych

REL_K1_U01

egzamin ustny

U2

poprawnie stosuje poznaną terminologię dotyczącą
badań antropologicznych, semiotycznych
i hisotrycznych religii Słowian

REL_K1_U04

egzamin ustny

U3

wykrywa zależności między kształtowaniem się idei
religijnych a procesami społecznymi i kulturowymi

REL_K1_U06

egzamin ustny

U4

dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie
elementarnym konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje odpowiedzi na krytykę

REL_K1_U04,
REL_K1_U09

egzamin ustny

U5

potraﬁ stosować komparatystykę zgodnie
ze współczesną metodologią religioznawstwa

REL_K1_U10

egzamin ustny

REL_K1_K01

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- student/ka jest świadom/a wpływu kultur
tradycyjnych na kulturę uniwersalną

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krótka charakterystyka problemów związanych z rekonstrukcją
przedchrześcijańskiej religii Słowian.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

2.

Problem etnogenezy Słowian;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

3.

Próba rekonstrukcji mitu kosmogonicznego;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

4.

Dualizm” słowiański i jego interpretacje;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

5.

Kosmologia jako rozwinięcie procesu kosmogonicznego;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

6.

sanktuaria słowiańskie w świetle modelu świata;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

7.

Osobowe siły sakralne: główne bóstwa (Perun, Wołos, Swarog, Świętowit,
Swarożyc) i interpretacje panteonu, demonologia ludowa;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

8.

Główne formy zachowań obrzedowych i problem kalendarza sakralnego;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

9.

Antropologia słowiańska, teoria duszy i zaświatów;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

10.

Problematyczność mitologii słowianskiej w kontekście epiki heroicznej;

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: 1/ zaliczenie na postawie
obecności i aktywności, 2/ ustny egzamin zaliczający

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do współczesnego pogaństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1200.604207fe38c4e.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z najbardziej popularnymi współczesnymi pogańskimi religiami (w tym:
rodzimowierstwo germańskie i słowiańskie, wicca, druidyzm) w kontekście kultury Zachodu. Studenci poznają
historię, doktrynę i rytualne praktyki wybranych religii. Szerszą perspektywę zapewni analiza powiązanych
z wybranymi religiami zjawisk, takich jak duchowość kobieca jako znaczący aspekt neopogaństwa i czarostwa czy
wpływ internetu na rozwój współczesnego pogaństwa. Problematyka podejmowana w trakcie zajęć zostanie
zarysowana w oparciu o teksty źródłowe publikowane przez współczesnych pogan, naukowe opracowania
przedmiotu oraz o materiał badawczy, zgromadzony przez prowadzącą kurs w trakcie badań terenowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna i rozumie ulokowanie współczesnego pogaństwa
w historii i kulturze Zachodu.

REL_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2

Zna i potraﬁ interpretować podstawy wierzeń,
czynności kultowe i symbolikę religijną
we współczesnych pogańskich religiach.

REL_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Zna podstawową faktograﬁę dotyczącą rozwoju
i współczesnej obecności pogańskich religii
w krajobrazie religijnym Polski.

REL_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zna i rozumie ulokowanie współczesnego pogaństwa
w historii i kulturze Zachodu.

REL_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ interpretować współczesne pogańskie teksty
religijne oraz poszerzać wiedzę dotyczącą
poszczególnych religii.

REL_K1_U02,
REL_K1_U03

zaliczenie na ocenę

REL_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ wykorzystać wiedzę do zdiagnozowania
miejsca współczesnych pogańskich religii
we współczesnym świecie, w tym w Polsce.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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

1.

Czym jest współczesne pogaństwo? Tradycja, rekonstrukcja i inne podstawowe
pojęcia.

W1, W3

2.

Pagan studies jako dyscyplina naukowa.

W1, U2

3.

Druidyzm.

W1, W2, U1

4.

Wicca i współczesne czarostwo.

W1, W2, U1

5.

Rodzimowierstwo słowiańskie.

W1, W2, U1

Sylabusy
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6.

Rodzimowierstwo germańskie i hellenizm.

W1, W2, U1

7.

Cyberhenge: wpływ rozwoju technologii na rozwój współczesnego pogaństwa.

U2, K1

8.

Konwersja a powrót do domu: narracje konwersyjne neopogan.

U1, K1

9.

Pogaństwo a gender: duchowość kobieca, nurty boginiczne, seksualność.

W1, U2

10.

Pogańska kultura materialna.

W2, U2

11.

Święta i rytuały: analiza wybranych przypadków.

W2, U2

12.

Magia we współczesnym pogańskim kontekście.

W2, U2

13.

Pogańskie środowisko w Polsce XXI wieku.

W3, K1

14.

Pogańskie wątki w kulturze popularnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Sposób zaliczenia: 85% obecności na zajęciach oraz przysłanie eseju
zaliczeniowego w wyznaczonym terminie. Forma eseju: studium
zaliczenie na ocenę
przypadku wybranego zagadnienia. Objętość pracy: 10-15 tysięcy
znaków.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Fenomenologia religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1200.5cb58982cfacd.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student będzie dysponował znajomością podstaw metodologii i wyników badawczych fenomenologii ﬁlozoﬁcznej
w powiązaniu z metodologią i wynikami badawczymi fenomenologii religioznawczej. W oparciu o tę wiedzę
student dostrzega różnicę pomiędzy jawnymi lub ukrytymi tendencjami metaﬁzycznymi fenomenologicznych
projektów badawczych w religioznawstwie a ujęciami deskryptywno-typologizującymi programowo (często
wyłącznie postulatywnie) rezygnującymi z rozstrzygnięć o charakterze ontologicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wiedza: - student dysponuje wglądem w złożoność
relacji pomiędzy fenomenologią religioznawczą
i ﬁlozoﬁczną [R7_W01; R7_W05] - student rozumie
zależności pomiędzy fenomenologią religioznawczą
i metodologią komparatystyczną [R7_W05; R7_U02] student uświadamia sobie rolę fenomenologii religii
pośród innych subdyscyplin religioznawstwa [R7_U02]
- student rozumie konieczność uzupełnienia programu
fenomenologicznego przez perspektywę semiotyczną
[R7_W05] - student zna reprezentatywny przykład
kluczowego dzieła nurtu fenomenologicznego
w religioznawstwie [R_W01; R7_U02]

REL_K1_W05,
REL_K1_W06,
REL_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

REL_K1_U04,
REL_K1_U06,
REL_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętności: - student dysponuje możliwością
twórczego rozwijania fenomenologii religii
uzupełnionej ujęciami semiotycznymi [R7_U01;
R7_U02] - student posługuje się metodologią
fenomenologiczną [R7_U01; R7_K04] - student włada
zasobem stosownej, fenomenologicznej terminologii
[R7_K04] - student wykorzystuje metodologiczną
problematykę metajęzyka i języka przedmiotowego
(kategoryzacja, typologia, klasyﬁkacja, esencjalizm, ,
prototypy, podobieństwo rodzinowe, ﬂuid concepts) student zdaje sobie sprawę z krytyki i ograniczeń
metody fenomenologicznej w religioznawstwie
[R7_U02]

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetencje społeczne: - student rozumie głębiej
problematykę aksjologicznych wymiarów kultury
[R7_K01]

egzamin ustny,
REL_K1_K01, REL_K1_K02 zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

100

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem kursu jest ukazanie zależności pomiędzy fenomenologią ﬁlozoﬁczną (w jej
różnych odmianach) i metodologią badań z zakresu fenomenologii religii. W
zakresie wykładu kurs zawiera następujące zagadnienia:
1. Koncepcje fenomenologii jako nauki przed E. Husserlem.
2. Przełom transcendentalny (M. Scheler, A. Pfänder), Badania logiczne E.
Husserla
3. Droga Husserla od psychologii opisowej do fenomenologii transcendentalnej
(Idee I): ejdologia i redukcja ejdetyczna
4. Naturalne nastawienie a epoche – redukcja fenomenologiczna i redukcja
transcendentalna. Korelat noetyczno-noematyczny. Fenomenologia a ontologia
5. Wewnętrzna świadomość czasu. Fenomenologia statyczna i genetyczna.
6. Intersubiektywność i zbiorowa konstytucja świata.
7. Fenomenologia a semiotyka w koncepcji U. Eco
8. Levinas i Sartre o intersubiektywności. Twarz i spojrzenie.
9. Doświadczenia graniczne, wstręt, interioryzacja i sakralna geneza
samoświadomości reﬂeksyjnej.
10. Samowiedza i samo widzenie – nicość świadomości i meandry doświadczenia
mistycznego.
11. Sposoby tworzenia rzeczywistości wg N. Goodmana
12. Wielość rzeczywistości wg C. Geertza i A. Schütza
13. Wokół-światy w modelu J. von Uexkülla i ich potencjalna aplikacja w
fenomenologii religii.
14. Rozpad świata podmiotowego w psychopatologii fenomenologicznej i
psychoanalitycznej.
15. Studium przypadku Grega wg O. Sacksa.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny z dopuszczeniem w oparciu o
wymaganą obecność i aktywność na ćwiczeniach.
odnotowywanie obecności i aktywności na każdych
zajęciach (ćwiczeniach).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs ze wstępu do ﬁlozoﬁi i wstępu do religioznawstwa

Sylabusy
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Warsztaty analizy danych jakościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.1200.5cb5898310824.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputerowego
programu do analizy danych jakościowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

samodzielnie zdobywać wiedzę na temat funkcji
programów do analizy danych jakościowych

REL_K1_U02

zaliczenie
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U2

rozwijać umiejętności badawcze w zakresie analizy
danych jakościowych kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego

REL_K1_U05

zaliczenie

U3

poprawnie stosować poznaną terminologię opisującą
programy do jakościowej analizy danych i ich funkcje

REL_K1_U04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie raportu

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.

Wprowadzenie do zasad analizy jakościowej i prezentacja ogólnych zastosowań
QDA miner / Nvivo do tego celu

U1, U2, U3

2.

Instalowanie programu, licencje

U1, U2, U3

3.

Terminologia QDA miner

U3

4.

Konstruowanie „projektów”, planowanie struktury danych odpowiadającej
stosowanej metodzie badawczej

U1, U2, U3

5.

Zapis, kopiowanie i zabezpieczanie plików QDA Miner

U1, U2, U3

6.

Importowanie i organizowanie danych, praca ze zmiennymi (integrowanie
zmiennych demograﬁcznych z analizą jakościową)

U1, U2, U3

7.

Analiza: kodowanie (kodowanie otwarte, tworzenie ram kodowania, kodowanie invivo), interpretacja, tworzenie podsumowań, modyﬁkacja struktury kodów

U1, U2, U3

8.

Narzędzia analizy tekstowej: wyszukiwanie, graﬁczne reprezentacje wyników
analizy, eksport wyników analizy

U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Sylabusy

229 / 230

Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie raportu z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy

230 / 230
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

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 o kulturze i religii 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Unikalne w Polsce studia II stopnia na kierunku religioznawstwo są skierowane do absolwentów studiów prowadzonych w
dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych pragnących zdobyć wiedzę o religiach i różnych formach światopoglądu w
przeszłości i współczesności. Program studiów twórczo wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia studentów wzbogacając
je i pogłębiając o najnowsze badania w zakresie religioznawstwa światowego. Religioznawstwo (Study of Religion/s, Religious
Studies) rozwija doświadczenia międzynarodowo uznanej, autonomicznej dyscypliny naukowej uprawianej na czołowych
uniwersytetach świata. Strategiczny cel UJ zakładający integrację działalności Uniwersytetu w dydaktyce i badaniach
naukowych realizujemy poprzez włączanie studentów do prowadzonych w Instytucie Religioznawstwa projektów naukowych,
dokumentacyjnych oraz wspierania aktywności studentów w otoczeniu społecznym i kulturowym uniwersytetu.
Dla Instytutu Religioznawstwa prowadzenie studiów religoznawczych jest podstawową misją, której celem jest zapewnienie
społeczeństwu rzetelnej wiedzy dotyczącej natury i przejawów jednego z najistotniejszych fenomenów życia ludzkiego.
Instytut Religioznawstwa dąży do wyposażenia absolwentów studiów magisterskich w wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne niezbędne do osiągnięcia założonych celów.
I rok studiów magisterskich wyposaża studentów w wiedzę o najnowszych kierunkach badawczych współczesnego
religioznawstwa oraz metodach badania zjawisk religijnych w ramach bloku zajęć obowiązkowych. Ponadto studenci mają
możliwość wyboru zajęć fakultatywnych z tradycji religijnych i współczesnych problemów religii. Na II roku studenci
wybierają jedną z czterech ścieżek specjalizacyjnych: Antropologia religii, Mity i idee religijne, Współczesne badania religii,
oraz Religia, kultura, media. Ścieżki specjalizacyjne realizowane w postaci bloków kursów, w ramach których należy zdobyć
26 punktów ECTS. Zróżnicowanie treści kształcenia pozwala na wykształcenie specjalistów wyposażonych w unikalną wiedzę
ekspercką niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w ramach współczesnego społeczeństwa i kształtowania życia
kulturalnego. Absolwent ścieżki specjalizacyjnej „Antropologia religii" zyskuje umiejętność identyﬁkowania, opisywania i
interpretowania zjawisk religijnych w perspektywie kulturowej, oraz znajomość mechanizmów rządzących kształtowaniem
modeli symbolicznych świata. Ukończenie ścieżki specjalizacyjnej „Mity i idee religijne” pozwala na prowadzenie badań
ﬁlologiczno-historycznych w zakresie historii mitów, przekazów i idei religijnych. Zapewnia też dodatkową wiedzę i
umiejętności wskazane przy profesjonalnym wykonywaniu zawodu publicysty, krytyka, czy twórcy. Absolwenci ścieżki
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specjalizacyjnej „Współczesne problemy religii” przygotowani będą do pracy w środowiskach mniejszości religijnych, w
obszarze działalności organizacji pozarządowych bądź w mediach w zakresie tematycznym obejmującym współczesne
problemy religii.
Studenci w ramach ścieżki specjalizacyjnej „Religia, kultura, media” zyskują umiejętność nieszablonowego, elastycznego,
kreatywnego myślenia o religii i kulturze oraz aktywnego współuczestnictwa w wytwarzaniu wiedzy i oddziaływania na
procesy społeczne poprzez różne formy zaangażowania.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na studiach II stopnia jest zgodna z misją i celami strategicznymi UJ
Cele szczegółowe wyznaczone w Strategii Rozwoju Uniwersytetu realizujemy poprzez:
• stały monitoring, reﬂeksję i korektę programów kształcenia w celu zwiększenia atrakcyjności oferty dydaktycznej w ramach
systemu poprawy jakości dydaktyki;
• doskonalenie systemu rekrutacji poprzez działania promocyjne instytutu połączone z podwyższaniem wymagań od
kandydatów;
• realizację postulatu kształcenia się przez całe życie poprzez prowadzenie programu 30+;
• stałą poprawę skuteczności wewnętrznego systemu doskonalenia.
Realizując misję Uniwersytetu Jagiellońskiego wytyczania nowych kierunków myśli poprzez najwyższej jakości badania i
nauczania koncepcja studiów religioznawczych wypracowana w Instytucie Religioznawstwa bierze pod uwagę charakter
współczesnego religioznawstwa jako:
• multi-/interdyscyplinarnego pola badawczego integrującego podejścia empiryczne do religii i innych form światopoglądów
(duchowość, ateizm, agnostycyzm);
• dyscypliny naukowej stosującej metody jakościowe i ilościowe z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, której
celem jest opis, rozumienie i wyjaśnianie zjawisk charakteryzowanych jako religijne oraz porównywanie ich i klasyﬁkowanie
w ramach teorii religii.
W warunkach polskich należy uwzględnić dodatkowe czynniki:
• brak nauki o religii jako samodzielnego przedmiotu w programach szkolnych;
• dominacja dyskursu teologicznego o religii w polskiej przestrzeni publicznej.
Z tych uwarunkowań wynika:
• brak specjalizacji nauczycielskiej, a w zamian za to skupienie się na kształceniu wysokiej klasy ekspertów o ugruntowanej
świadomości metodologicznej; studenci mają możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych w ramach odrębnego
programu Studium Pedagogicznego UJ
• społeczna potrzeba rozwijania niekonfesyjnej, empirycznej nauki o religii oﬁcjalnie uznana przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego poprzez przypisanie religioznawstwa do dyscypliny Nauki o kulturze i religii odrębnej od dziedziny
Nauk teologicznych.
Uwzględniając międzynarodowe doświadczenia studiów religioznawczych oraz uwarunkowania polskiego systemu
szkolnictwa przyjmujemy założenie, że program studiów religioznawczych wymaga:
• interdyscyplinarnego i wszechstronnego wykształcenia w zakresie wiedzy empirycznej o religiach,
• stosowania różnych podejść teoretycznych do przedmiotu
• umiejętności aplikowania metod jakościowych i ilościowych oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych.
Celem studiów II stopnia na kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata jest
wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do:
• przygotowanie do kształcenia w szkole doktorskiej
• podjęcia pracy w obszarze nauki, edukacji, kultury i administracji, na stanowiskach wymagających samodzielności,
odpowiedzialności i gotowości do podejmowania decyzji, a także pełnienia funkcji kierowniczych, tak na polskim, jak i na
zagranicznym rynku pracy, w charakterze specjalisty w zakresie popularyzacji wiedzy i edukacji, doradztwa i ekspertyz w
kwestiach związanych z różnorodnością religijną i kulturową oraz zapobieganiem konﬂiktom światopoglądowym i ich
rozwiązywaniem
Instytut Religioznawstwa dąży do wyposażenia absolwentów studiów magisterskich w wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne niezbędne do osiągnięcia założonych celów.
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Cele kształcenia
Cel 1: Uzyskanie pogłębionej wiedzy i rozumienia zjawisk religijnych w kontekście społecznym i kulturowym z perspektywy
nauk humanistycznych i społecznych.
Cel 2: Zdobycie umiejętności samodzielnego uczenia się i prowadzenia badań naukowych, w tym twórczego formułowania i
rozwiązywania problemów z wykorzystaniem odpowiednich metod jakościowych i ilościowych.
Cel 3: Zdobycie pogłębionej wiedzy o najważniejszych stanowiskach teoretycznych współczesnego religioznawstwa.
Cel 4: Przygotowanie do życia zawodowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Zadaniem religioznawstwa jako nauki jest badanie, wyjaśnianie i rozumienie zjawisk religijnych jako najważniejszych i
najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, wywierających ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka w
skali globalnej. W konsekwencji religioznawstwo jest kierunkiem zapewniającym szerokie horyzonty humanistyczne i
orientację w najistotniejszych zjawiskach ludzkiej kultury. Efekty kształcenia studiów religioznawczych wyposażają
absolwentów w zdolność poruszania się w świecie zróżnicowanych wartości i zasad, ułatwiają działania w wielokulturowym i
wielowyznaniowym świecie współczesnym. Studia II stopnia pozwalają na dostarczenie społeczeństwu ekspertów
potraﬁących diagnozować problemy związane z interakcjami sfer religijnych, kulturowych i społecznych oraz poprawnie
identyﬁkować zjawiska religijne i ich specyﬁkę. Znajmość mechanizmów kreowania i funkcjonowania religijnych modeli
symbolicznych świata pozwala im podejmować pracę w dziedzinach związanych z aktywnością symboliczną.
W instytucie podejmowane są już różnorodne formy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przykładem może
być wydziałowy program PAIDAGOGOS PRO - Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i
Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału
Zawodowego. W efekcie tej współpracy powstają wdrożeniowe prace magisterskie, których wyniki mogą być wykorzystane
przez podmioty gospodarcze. Obok samego programu prac wdrożeniowych, studentom uczestniczący w programie,
oferowany jest cykl szkoleń doskonalących kompetencje niezbędne przy wchodzeniu na obecny rynek pracy. W chwili
obecnej w programie uczestniczy 34 studentów/studentek z całego wydziału, w tym z Instytutu Religioznawstwa. W ramach
programu udało się nawiązać współpracę z prawie 40 jednostkami/ﬁrmami (m.in. BP Europa SE, Stacja RMF FM, Szpital
Kliniczny im. Babińskiego w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manghha itd.). W opracowanie modelu
zaangażowani byli pracownicy instytutu, występują też tam w roli ekspertów.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się podporządkowane są uzyskaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zrealizowania celów kształcenia.
Zostały one sformułowane w oparciu dotychczasową współpracę Instytutu Religioznawstwa z instytucjami kultury,
organizacjami pozarządowymi, oraz organami administracyjnymi i sądowniczymi.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
• semiotyczne i kognitywne badania religijnych aspektów kultury;
• mit jako zjawisko uniwersalne dla ludzkich kultur, jego relacje z religią;
• mistycyzm i doświadczenia religijne w religiach świata (historycznych i tradycyjnych);
• rewaloryzacja metodologii religioznawczych w oparciu o współczesny stan wiedzy.
teoretyczne podstawy społecznych badań religii, współczesne formy religijności i duchowości, procesy sekularyzacji, religijne
aspekty śmierci, umierania i żałoby, religia a tożsamość kulturowa, narodowa i jednostkowa, religia w warunkach
wielokulturowości i wzmożonych procesów migracji.
• kulturowa psychologia religii
• psychodynamiczne podejście do psychologii religii
• Społeczno-poznawcza psychologia religii
• Nowe ruchy religijne i kulturowe w perspektywie psychologicznej
• Kliniczne aspekty religijności
badania szczegółowe na temat współczesnego katolicyzmu, prawosławia, Kościołów orientalnych, greko-katolicyzmu,
Reformacji czy herezji średniowiecznych ; • historia religii oraz idei ﬁlozoﬁczno-teologicznych w wybranych kręgach
kulturowych
• archeologia religii ze szczególnym uwzględnieniem religii starożytnej Grecji
• rytuał religijny, antropologia oﬁary
• historiograﬁa religioznawstwa w kontekście rozwoju nauk humanistycznych
• literatura i religia, teoria literatury i mediów – epos homerycki, mitologia klasyczna i jej recepcja
badania nad metodologią badań humanistycznych. Po pierwsze rozwijana jest fenomenologiczno-hermeneutyczna tradycja
badań nad religią, ﬁlozoﬁi mitu, zwrotu teologicznego i lingwistycznego ﬁlozoﬁi XX wieku

Związek badań naukowych z dydaktyką
Dydaktyka prowadzona jest przede wszystkim przez pracowników Instytutu Religioznawstwa,
nauczycieli akademickich o dużym doświadczeniu dydaktycznym i bogatej wiedzy specjalistycznej w zakresie
religioznawstwa. Przydział zajęc dydaktycznych odzwierciedla zainteresowania badawcze prowadzących kursy oraz ich
posadowienie w obrębie subdyscyplin religioznawczych pozwalające na dzielenie się reﬂeksją faktograﬁczną i
metodologiczną ze studentami. Prowadzone w IR badania mają bezpośredni wpływ na modyﬁkacje oferty dydaktycznej i
wprowadzanie ich elementów do wykładanych przedmiotów ogólnych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia dla studentów kierunku Religioznawstwo odbywają się w budynku Collegium Broscianum, należącym do
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Grodzkiej 52.
Na infrastrukturę dydaktyczną składa się 5 sal na parterze budynku (co stanowi ułatwienie dla studentów
niepełnosprawnych), które łącznie pomieścić mogą ok. 200 osób.
Sale dydaktyczne wyposażone są w system przesuwanych tablic, w każdej sali znajduje się sprzęt multimedialnych w tym
m.in. zestaw komputerowy, projektor multimedialny, rzutnik pisma i ekran do prezentacji multimedialnych. W zasobach
infrastruktury dydaktycznej znajdują się też tablice interaktywne. Na terenie Uniwersytetu działa bezprzewodowa sieć WiFi,
do której dostęp mają także studenci.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0221

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
I rok poświęcony jest przede wszystkim zdobyciu wiedzy i umiejętności ogólnoreligioznawczych.
Studenci na I roku realizują kursy obowiązkowe, dajace im w sumie 48 punktów ECTS, oraz wybierają z oferty kursów
fakultatywnych dwa kursy o wartości co najmniej 12 punktów ECTS.
Niezależnie muszą zrealizować szkolenie BHK.
II rok pozwala na uzyskanie bardziej wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do przygotowania pracy
magisterskiej o wybranym proﬁlu.
Studenci realizują obowiązkowo:
- kurs języka angielskiego w wymiarze 2 semestrów (4 ECTS)
- seminarium magisterskie w wymiarze dwóch semestrów (I semestr 4 punkty ECTS, II semestr 8 ECTS) w wybranej przez
siebie tematyce z oferty seminariów prowadzonych przez samodzielnych pracowników IR UJ. W przypadku niezorganizowania
grupy seminaryjnej, seminaria odbywają się jako indywidualne konsultacje na ustalonych przez prowadzącego zasadach.
- muszą zrealizować zajęcia w wybranej przez siebie ścieżce specjalizacyjnej w wymiarze minimum 26 punktów ECTS
- pozostałe punkty (minimum 30 ECTS) zdobywane są dowolnie z oferty kursów fakultatywnych.
W ciągu całego procesu dydaktycznego studenci mają obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku angielskim

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

110

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

56

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

3

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1144

Program
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Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

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

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

REL_K2_W01

Absolwent zna i rozumie • w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
religią a kulturą i społeczeństwem

P7S_WG,
P7S_WK

REL_K2_W02

Absolwent zna i rozumie • posiada pogłębioną wiedzę o wybranych tradycjach
religijnych oraz zbiorowych formach życia religijnego i duchowości

P7U_W

REL_K2_W03

Absolwent zna i rozumie • posiada pogłębioną wiedzę na temat doświadczenia
religijnego oraz jednostkowych form życia religijnego

P7U_W

REL_K2_W04

Absolwent zna i rozumie • zna i rozumie specyﬁkę różnych religijnych form wyrazu
oraz metod ich analizy

P7U_W

REL_K2_W05

Absolwent zna i rozumie • rozpoznaje, interpretuje i klasyﬁkuje zjawiska religijne

P7U_W

REL_K2_W06

Absolwent zna i rozumie • ma rozszerzoną wiedzę o specyﬁce przedmiotowej i
metodologicznej religioznawstwa oraz jego relacji do innych nauk

P7S_WG

REL_K2_W07

Absolwent zna i rozumie • zna i rozumie w stopniu zaawansowanym główne
stanowiska teoretyczne współczesnego religioznawstwa

P7S_WG

Kod

Treść

PRK

REL_K2_U01

Absolwent potraﬁ • samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia oraz planuje i realizuje projekty badawcze

P7U_U, P7S_UU

REL_K2_U02

Absolwent potraﬁ • precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy
badawcze, stawia tezy i krytycznie je komentuje w języku polskim i obcym,
wykorzystując specjalistyczną terminologię religioznawczą

P7S_UW

REL_K2_U03

Absolwent potraﬁ • pisze opracowania monograﬁczne na podstawie samodzielnie
dobranej literatury, uwzględniając współczesny stan wiedzy w zakresie
religioznawstwa

P7U_U

REL_K2_U04

Absolwent potraﬁ • potraﬁ współpracować z innymi osobami i kierować pracą zespołu P7S_UO

REL_K2_U05

Absolwent potraﬁ • umie w sposób pogłębiony analizować teksty religijne i inne
media z wykorzystaniem różnych metod interpretacji

P7S_UW

REL_K2_U06

Absolwent potraﬁ • ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zodnie z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ ESOKJ

P7S_UK

REL_K2_U07

Absolwent potraﬁ • postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz przyjmuje
odpowiedzialność za skutki własnych decyzji i działań

P7S_UK

Umiejętności

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

REL_K2_K01

Absolwent jest gotów do • jest gotowy do komunikowania się w sposób kompetentny
i kulturalny

P7S_KK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

REL_K2_K02

Absolwent jest gotów do • jest gotowy do zaangażowania w działania społeczne i
rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego i jego aktualizacji

P7U_K, P7S_KO

REL_K2_K03

Absolwent jest gotów do • potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę religioznawczą
do diagnozowania i rozwiązywania problemów współczesności

P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Informacje dodatkowe:
1. Studenci realizują z grupy przedmiotów fakultatywnych kursy za min. 30 ECTS ( na I roku 12 ECTS, na II roku 18 ECTS )
2. Kursy fakultatywne: Hinduizm II, Buddyzm II, Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II , Chrześcijaństwo nowożytne i
współczesne II przeznaczone są dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa.
3. Lista kursów fakultatywnych realizowanych w danym roku akademickim ogłaszana jest przez Dyrektora
Instytutu/Kierownika Studiów na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.
4. Student powinien zrealizować przynajmniej jeden przedmiot kierunkowy w języku angielskim za min 30 godzin.
5. W przypadku nieuruchomienia specjalizacji, po decyzji Dyrektora lub Kierownika Studiów kursy oferowane w danej
specjalizacji będą dołączone do oferty kursów fakultatywnych dla I i II roku studiów II stopnia.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy Religioznawstwa

60

6,0

egzamin

O

Lektury religioznawcze

15

4,0

zaliczenie

O

Antropologia religii

60

5,0

egzamin

O

Religioznawstwo historyczne

60

5,0

egzamin

O

Metody jakościowe i ilościowe w badaniach religii

30

3,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Hinduizm II

60

6,0

egzamin

F

Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II

60

6,0

egzamin

F

Protestantyzm

60

5,0

egzamin

F

Odkrycia nad Morzem Martwym

30

3,0

egzamin

F

Ancient Mediterranean religion: Greece

60

6,0

egzamin

F

Tantra - religious phenomena in the past and in the contemporary
India

30

5,0

egzamin

F

Tradycje mistyczne nurtu bhakti

30

3,0

egzamin

F

Greek ways to honour the gods: the rituals

60

6,0

egzamin

F

Greek ways to honour the gods: the festivals

60

6,0

egzamin

F

Herezje średniowieczne

60

5,0

egzamin

F

Filozoﬁa mitu

30

3,0

egzamin

F

Religia i nauka

30

3,0

egzamin

F

Psychoanalysis and religion

30

4,0

egzamin

F

Kosmologia i antropologia kabały luriańskiej

30

3,0

egzamin

F

Suﬁzm i joga w dziele Dara Shikuha (1615-1659)

30

3,0

egzamin

F

Psychologia ateizmu

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Informacje dodatkowe:

Plany studiów
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1. Studenci realizują z grupy przedmiotów fakultatywnych kursy za min. 30 ECTS ( na I roku 12 ECTS, na II roku 18 ECTS )
2. Kursy fakultatywne: Hinduizm II, Buddyzm II, Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II , Chrześcijaństwo nowożytne i
współczesne II przeznaczone są dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa.
3. Lista kursów fakultatywnych realizowanych w danym roku akademickim ogłaszana jest przez Dyrektora
Instytutu/Kierownika Studiów na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.
4. Student powinien zrealizować przynajmniej jeden przedmiot kierunkowy w języku angielskim za min 30 godzin.
5. W przypadku nieuruchomienia specjalizacji, po decyzji Dyrektora lub Kierownika Studiów kursy oferowane w danej
specjalizacji będą dołączone do oferty kursów fakultatywnych dla I i II roku studiów II stopnia.

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Struktura sacrum

60

5,0

egzamin

O

Wyznania religijne wspólczesnej Polski

60

5,0

egzamin

O

Religia a nowoczesność

60

5,0

egzamin

O

Etyka

60

5,0

egzamin

O

Psychospołeczne wymiary religijności

60

5,0

egzamin

O

Buddyzm II

60

6,0

egzamin

F

Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II

60

6,0

egzamin

F

Wprowadzenie do Biblii Hebrajskiej i apokryfów judaistycznych

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do Nowego Testamentu i apokryfów
judeochrześcijańskich

30

3,0

egzamin

F

Koran

30

3,0

egzamin

F

Ziemia święta Żydów, chrześcijan i muzułmanów - przeszłość i
współczesność

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa muzułmańska

30

3,0

egzamin

F

Yoga in theory and practise

30

4,0

egzamin

F

Between Athens and Mecca, premodern Philisophy in the Eastern
Mediterranean

30

4,0

egzamin

F

Kościoły tradycji prawosławnej

60

5,0

egzamin

F

New Age

60

5,0

egzamin

F

Judaism and gender

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo mentiens

30

3,0

egzamin

F

Religion and the city

30

5,0

egzamin

F

Współczesne pogaństwo

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Informacje dodatkowe:
1. Studenci realizują z grupy przedmiotów fakultatywnych kursy za min. 30 ECTS ( na I roku 12 ECTS, na II roku 18 ECTS )
2. Kursy fakultatywne: Hinduizm II, Buddyzm II, Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II , Chrześcijaństwo nowożytne i
współczesne II przeznaczone są dla studentów bez licencjatu z religioznawstwa.
3. Lista kursów fakultatywnych realizowanych w danym roku akademickim ogłaszana jest przez Dyrektora
Instytutu/Kierownika Studiów na stronie internetowej Instytutu przed rozpoczęciem roku akademickiego.
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4. Student powinien zrealizować przynajmniej jeden przedmiot kierunkowy w języku angielskim za min 30 godzin.
5. W przypadku nieuruchomienia specjalizacji, po decyzji Dyrektora lub Kierownika Studiów kursy oferowane w danej
specjalizacji będą dołączone do oferty kursów fakultatywnych dla I i II roku studiów II stopnia.

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie

30

4,0

zaliczenie

O

Protestantyzm

60

5,0

egzamin

F

Odkrycia nad Morzem Martwym

30

3,0

egzamin

F

Tantra - religious phenomena in the past and in the contemporary
India

30

5,0

egzamin

F

Tradycje mistyczne nurtu bhakti

30

3,0

egzamin

F

Greek ways to honour the gods: the rituals

60

6,0

egzamin

F

Herezje średniowieczne

60

5,0

egzamin

F

Greek ways to honour the gods: the festivals

60

6,0

egzamin

F

Hinduizm II

60

6,0

egzamin

F

Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II

60

6,0

egzamin

F

Ancient Mediterranean religion: Greece

60

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa mitu

30

3,0

egzamin

F

Religia i nauka

30

3,0

egzamin

F

Psychoanalysis and religion

30

4,0

egzamin

F

Kosmologia i antropologia kabały luriańskiej

30

3,0

egzamin

F

Suﬁzm i joga w dziele Dara Shikuha (1615-1659)

30

3,0

egzamin

F

Psychologia ateizmu

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Religious Studies B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Religious Studies C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Antropologia religii
Student ma obowiązek zrealizowania 26 pkt ECTS w ramach swojej ścieżki na II roku studiów.
Student zobowiązany jest do realizacji jednego kursu z grupy A.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Body in Tantric tradition

30

4,0

egzamin

O

Religia w afrykańskim doświadczeniu społeczmym

30

4,0

egzamin

O

Szamanizm w myśli S. M. Shirokogoroﬀa

30

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Plany studiów

13 / 281

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Potoczne modele sacrum

30

3,0

egzamin

O

Elementy szamanizmu w judaizmie

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Grupa A: Religie społeczności tradycyjnych różnych kontynentów

O

Kursy z grupy A: Religie społeczności tradycyjnych różnych kontynentów realizowane są naprzemiennie w cyklu
czteroletnim.
Szamanizm

60

4,0

egzamin

F

Religie Australii i Oceanii

60

4,0

egzamin

F

Religie Czarnej Afryki

60

4,0

egzamin

F

Religie Indian Ameryki

60

4,0

egzamin

F

Ścieżka: Mity i idee religijne
Student ma obowiązek zrealizowania 26 pkt ECTS w ramach swojej ścieżki na II roku studiów.
Student zobowiązany jest do realizacji jednego kursu z grupy B oraz C.

Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Grupa B: Rekonstrukcje mitologiczne

O

Kursy z grupy B: Rekonstukcje mitologiczne realizowane są naprzemiennie w cyklu dwuletnim.
Religie Słowian

30

3,0

egzamin

F

Tolkien, mit, religia

30

3,0

egzamin

F

Grupa C: przedmiot w języku angielskim

O

Kursy z grupy C: Przedmioty w języku angielskiem realizowane są naprzemiennie w cyklu dwuletnim.
Animal symbolism in world religions

30

4,0

egzamin

F

Migration and Religion

30

4,0

egzamin

F

Ścieżka: Religia kultura media
Student ma obowiązek zrealizowania 26 pkt ECTS w ramach swojej ścieżki na II roku studiów.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Religia kultura media

30

3,0

zaliczenie

O

Homo spectator. Religion and the Visual

30

4,0

egzamin

O

Religia i literatura

30

3,0

egzamin

O

Warsztaty dokumentacji audiowizualnej dla potrzeb badań
religioznawczych

60

-

-

O

Projekt studencki

15

-

-

O

Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Współczesne problemy religii
Student ma obowiązek zrealizowania 26 pkt ECTS w ramach swojej ścieżki na II roku studiów.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Religijność i duchowość współczesna

60

5,0

egzamin

O

Pentecostalism and charismatic movements

30

4,0

egzamin

O

Dialog katolicko-judaistyczny

30

3,0

egzamin

O

Katolicyzm współczesny

30

3,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie

30

8,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do Biblii Hebrajskiej i apokryfów judaistycznych

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do Nowego Testamentu i apokryfów
judeochrześcijańskich

30

3,0

egzamin

F

Koran

30

3,0

egzamin

F

Ziemia święta Żydów, chrześcijan i muzułmanów - przeszłość i
współczesność

30

3,0

egzamin

F

Filozoﬁa muzułmańska

30

3,0

egzamin

F

Yoga in theory and practise

30

4,0

egzamin

F

Between Athens and Mecca, premodern Philisophy in the Eastern
Mediterranean

30

4,0

egzamin

F

Kościoły tradycji prawosławnej

60

5,0

egzamin

F

Buddyzm II

60

6,0

egzamin

F

Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II

60

6,0

egzamin

F

New Age

60

5,0

egzamin

F

Judaism and gender

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo mentiens

30

3,0

egzamin

F

Religion and the city

30

5,0

egzamin

F

Współczesne pogaństwo

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Religious Studies B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Religious Studies C1+

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Ścieżka: Antropologia religii
Student ma obowiązek zrealizowania 26 pkt ECTS w ramach swojej ścieżki na II roku studiów.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Religion and the mind

30

4,0

egzamin

O

Strukturalizm w religioznawstwie

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Mity i idee religijne
Student ma obowiązek zrealizowania 26 pkt ECTS w ramach swojej ścieżki na II roku studiów.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teoria mitu

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Topos boskości

60

5,0

egzamin

O

Act of religion - Oath, Prayer, Parable in contemporary philosophy

30

4,0

egzamin

O

Teologiczny zwrot postmodernizmu

30

2,0

egzamin

O

Religia – literatura - ﬁlozoﬁa

30

3,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mitologia marketingu

30

3,0

egzamin

O

Filozoﬁa kultury

30

3,0

egzamin

O

Warsztaty dokumentacji audiowizualnej dla potrzeb badań
religioznawczych

60

6,0

zaliczenie

O

Projekt studencki

15

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Religia kultura media
Przedmiot

Ścieżka: Współczesne problemy religii
Student ma obowiązek zrealizowania 26 pkt ECTS w ramach swojej ścieżki na II roku studiów.
Student zobowiązany jest do realizacji jednego kursu z grupy D.
Przedmiot
"Roots of all Evil?"- social consequences of religiosity

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

New religious phenomena in contemporary world

O
O

Przedmioty realizowane są naprzemiennie w cyklu dwuletnim.
New religious phenomena in contemporary world: Invented
religons

30

3,0

egzamin

F

New religious phenomena in contemporary world: Satanism

30

3,0

egzamin

F

Grupa D: Przedmiot w języku angielskim

O

Kursy z grupy D: Przedmioty w języku angielskim realizowane są naprzemiennie w cyklu dwuletnim.

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Islam and the West: between Islamophobia and Western
conversions to Islam

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Multiculturalism and religion

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Podstawy Religioznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.210.5cb87a2e2e237.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wyposażenie studentów II stopnia w podstawy myślenia religioznawczego, zaznajomienie
ze specyﬁką religioznawstwa jako dyscypliny, wskazanie obszarów zainteresowania i sporów metodologicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i potraﬁ krytycznie analizować literaturę
przedmiotu dotyczącą religii

REL_K2_W03,
REL_K2_W07

egzamin ustny
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W2

ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu
religioznawstwa oraz o specyﬁce terminologicznej,
przedmiotowej i metodologicznej religioznawstwa

REL_K2_W05,
REL_K2_W06

egzamin ustny

W3

potraﬁ dokonywać analizy systemów religijnych
w oparciu o współczesne metody badawcze

REL_K2_W04

egzamin ustny

REL_K2_U01,
REL_K2_U02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywa wiedzę dotyczaca głównych
nurtów i problemów badaczych religioznawstwa

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

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.

Rozumienie i deﬁniowanie religii

W1, W2, W3, U1

2.

Religioznawstwo jako nauka interdyscyplinarna

W1, W2, W3, U1

3.

Kategoria doświadczenia religijnego

W1, W2, W3, U1

4.

Relacja: sacrum – profanum – skalanie, tabu

W1, W2, W3, U1

5.

Rytuał, oﬁara, modlitwa – podstawowe formy zachowań religijnych

W1, W2, W3, U1

6.

Mit jako forma wypowiedzi religijnej

W1, W2, W3, U1

7.

Symbol jako kondensacja sensów religijnych, metafora, metonimia i język religii

W1, W2, W3, U1

8.

Społeczny wymiar życia religijnego

W1, W2, W3, U1

9.

Człowiek jako podmiot życia religijnego

W1, W2, W3, U1

10.

Problem boskości a antropomorﬁzm obiektów sakralnych

W1, W2, W3, U1

11.

Księgi święte

W1, W2, W3, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunki zaliczenia: pozytywne zdanie egzaminu warunki dopuszczenia do
egzaminu: aktywny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych
obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Lektury religioznawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.210.1584607303.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów II stopnia z kluczowymi dla religioznawstwa tekstami, wskazanie
specyﬁki dyscypliny oraz ich formatywnej roli w jej rozwoju. Znajomość lektur ma dostarczyć języka dyskursu
religioznawczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna i potraﬁ krytycznie analizować literaturę
przedmiotu dotyczącą religii

REL_K2_W03,
REL_K2_W05

zaliczenie

W2

Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu
religioznawstwa oraz o specyﬁce terminologicznej,
przedmiotowej i metodologicznej religioznawstwa

REL_K2_W05,
REL_K2_W06

zaliczenie

W3

Potraﬁ dokonywać analizy systemów religijnych
w oparciu o współczesne metody badawcze

REL_K2_W04

zaliczenie

REL_K2_U01,
REL_K2_U02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
Samodzielnie zdobywa wiedzę dotycząca głównych
nurtów i problemów badawczych religioznawstwa

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

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.

Przygotowanie do analizy tekstów: religioznawczych: podstawowe terminy, nurty,
szkoły i podejścia religioznawcze

W1, W2, W3, U1

2.

Specyﬁka poszczególnych subdyscyplin religioznawczych

W1, W2, W3

3.

Konstruowanie teorii religioznawczych

W1, W2, W3

4.

Czytanie rozumiejące tekstu naukowego

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie znajomości pięciu kluczowych tekstów religioznawczych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Antropologia religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.210.5cab067669613.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie w teorie religii powstałe w wyniku analizy biologicznych i kulturowych
determinantów ludzkiej natury, z naciskiem na teorie współczesne. Kurs obejmuje zarówno obszar klasycznie
rozumianej antropologii, jak i antropologicznie ukierunkowanego religioznawstwa (oraz zagadnienie interakcji obu
tych dziedzin), jak również zestaw teorii sformułowanych w obszarze socjobiologii, memetyki i nauk
kognitywnych. W zamyśle kurs stanowi uzupełnienie historyczno-porównawczych i psychologicznosocjologicznych podejść do religii oraz okazją do metateoretycznej reﬂeksji nad naturą religii i jej przejawami. W
ramach ćwiczeń uczestnicy kursu zyskują umiejętność krytycznej analizy zagadnień antropologicznoreligioznawczych w oparciu o współczesną literaturę przedmiotu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna antropologiczne, socjobiologiczne i kognitywne
koncepcje zjawisk występujących w obszarze religii

REL_K2_W01,
REL_K2_W03,
REL_K2_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

ma świadomość zróżnicowania i wzajemnych
związków koncepcji antropologicznych oraz
religioznawczych

REL_K2_W05,
REL_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ dyskutować o antropologicznych teoriach
takich zjawisk jak mit, rytuał, totemizm, magia

REL_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

potraﬁ wskazać kulturowe, ekologiczne i mentalne
uwarunkowania doktryn i działań o charakterze
religijnym

REL_K2_U01,
REL_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

potraﬁ umieścić antropologiczne koncepcje religii
w obszarze nauk humanistycznych

REL_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Klasyczne szkoły antropologiczne i ich współczesna ocena (ewolucjonizm,
dyfuzjonizm, funkcjonalizm, szkoła socjologiczna, strukturalizm i
interpretacjonizm)

W1, W2, U1, U2, U3

2.

Reﬂeksja nad religią w warunkach postmodernistycznej rewolucji w antropologii
(kwestia komparatystyki)

W1, W2, U1, U2, U3

Sylabusy
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3.

Historia relacji pomiędzy antropologią a religioznawstwem

W1, W2, U1, U2, U3

4.

Adaptacyjne funkcje religii z perspektywy antropologicznej i religioznawczej

W1, W2, U1, U2, U3

5.

Socjobiologiczne i memetyczne koncepcje religii

W1, W2, U1, U2, U3

6.

Kognitywne teorie religii

W1, W2, U1, U2, U3

7.

Symboliczne koncepcje religii w świetle sporów o naturę związków pomiędzy
doświadczeniem a językiem

W1, W2, U1, U2, U3

8.

W ramach ćwiczeń uczestnicy kursu zyskują umiejętność krytycznej analizy
zagadnień antropologiczno-religioznawczych w oparciu o współczesną literaturę
przedmiotu

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny
(szczegółowy spis zagadnień zostanie dostarczony przed egzaminem).

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywnego udziału w dyskusji
(ocena ciagła).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych; obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Religioznawstwo historyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.210.5cb87a2e4959c.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Religioznawstwo historyczne dąży do zrozumienia zjawisk religijnych z perspektywy współczesnych nauk
historycznych. W centrum uwagi znajdują się procesy społeczno-kulturowe oraz działania indywidualne jako
czynniki zmiany systemów religijnych. Wychodzimy z założenia, że kluczową rolę w procesie konstruowania
rzeczywistości religijnej odgrywają uwarunkowane historycznie działania człowieka. Głównym celem kursu jest
wykształcenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań z zakresu historii religii poprzez:

C2

• wprowadzenie metodologiczne do historii religii ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych
w ramach historii, socjologii historycznej, antropologii historycznej oraz religioznawstwa historycznego;

C3

• analizę możliwości badań multidyscyplinarnych nad procesami religijnymi i ich wpływu na teorię religii;

C4

• wykształcenie umiejętności zastosowania osiągnięć metodologicznych religioznawstwa historycznego
do analizy zjawisk religijnych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

rozumie główne stanowiska teoretyczne wypracowane
przez nauki historyczne badające społeczne, kulturowe REL_K2_W06,
REL_K2_W07
oraz ekonomiczne uwarunkowania systemów
religijnych;

egzamin ustny

W2

analizuje teksty religijne i inne media
z wykorzystaniem zaawansowanych metod
interpretacji;

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W05,
REL_K2_W07

egzamin ustny

W3

deﬁniuje, klasyﬁkuje i porównuje procesy zachodzące
w różnych systemach religijnych;

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin ustny

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie krytycznie wykorzystywać osiągnięcia
współczesnych nauk historycznych w badaniach
religioznawczych;

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

analiza źródeł historycznych

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

45

Przygotowanie prac pisemnych

15

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.

Wyobraźnia religioznawcza a wyobraźnia historyczna

W1

2.

Historia religii Mircea Eliadego - analiza krytyczna

W1

Sylabusy
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3.

Historiograﬁa współczesna. Między poszukiwaniem a odrzucaniem schematów.

W1, U1

4.

Chronologia i periodyzacja. Czas jako kategoria kulturowo-religijna.

W2, W3, U1

5.

Historia porównawcza religii wobec nowych nurtów historiograﬁi.

W1, W3, U1

6.

Historia kulturowa (Cultural History)

W1, W2, W3, U1

7.

Historia jako nauka społeczna. Szkoła Annales.

W1, W2, W3, U1

8.

Antropologia historyczna.

W1, W2, W3, U1

9.

Socjologia historyczna: Weber, Eisenstadt, Bellah

W1, W3, U1

10.

Historia intelektualna a historia idei

W1, W2, W3, U1

11.

Tradycja i innowacja

W1, W2, U1

12.

Powstawanie (geneza) religii

W1, W2, W3, U1

13.

Dezintegracja i śmierć (upadek) religii

W1, W2, W3, U1

14.

Rozprzestrzenianie idei religijnych

W1, W2, W3, U1

15.

Konwersje

W1, W2, W3, U1

16.

Historia mentalności

W1, W2, W3, U1

17.

Strukturalizm (formy myśli i formy życia społecznego)

W1, W2, W3, U1

18.

Mikrohistoria

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach: 40% Egzamin ustny: 60%
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Metody jakościowe i ilościowe w badaniach religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.210.5cb87a2e638a6.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami z zakresu nauk społecznych, które mają
zastosowanie we współczesnych badaniach nad religią, oraz pogłębienie ich wiedzy i umiejętności w zakresie
wybranych metod, które odpowiadają ich zainteresowaniom badawczym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada rozszerzoną wiedzę o specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej religioznawstwa

REL_K2_W06

egzamin pisemny

W2

zna zagadnienia epistemologiczne dotyczące badań
nad religią

REL_K2_W06

egzamin pisemny

W3

zna zasady publikacji tekstów naukowych i ma
podstawowe informacje o odbiorcach literatury
religioznawczej

REL_K2_W06

egzamin pisemny

U1

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje
i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych
i elektronicznych i samodzielnie zdobywa wiedzę
w zakresie metodologii

REL_K2_U01

egzamin pisemny

U2

rozwija umiejętności z zakresu metod badawczych,
planuje i realizuje projekty badawcze związane
ze swoimi zainteresowaniami

REL_K2_U01

egzamin pisemny

U3

dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje
krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi
na krytykę

REL_K2_U01

egzamin pisemny

U4

precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie je
komentuje w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię religioznawczą

REL_K2_U02

egzamin pisemny

U5

w badaniach naukowych postępuje zgodnie
z zasadami etyki zawodowej oraz przyjmuje
odpowiedzialność za skutki własnych decyzji i działań

REL_K2_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Studenci poznają w ogólnym zarysie najważniejsze metody, które mają
zastosowanie we współczesnych badaniach nad religią, jednocześnie będą
zachęcani do pogłębienia wiedzy na temat wybranych metod, które odpowiadają
ich zainteresowaniom badawczym.

W1, W2, U1, U3

2.

Planowanie procesu badawczego na poziomie zaawansowanym

W1, W2, U2, U4

3.

Systematyczny przegląd literatury, jako element poznania naukowego,
zarządzanie danymi i komunikowanie rezultatów badań naukowych

W3, U2, U3, U4

4.

Założenia podejścia ilościowego i jakościowego w badaniach naukowych, kryteria
oceny badań ilościowych i jakościowych

W1, W2, U1

5.

Szczegółowe metody zbierania i analizy danych: eksperyment, badania
sondażowe, grupy fokusowe, badania przy pomocy standaryzowanych skal
pomiarowych, rutynowo zbierane, jako źródła danych naukowych.

W1, U2

6.

Etyka w pracy naukowej

U5

7.

Zasady analizy jakościowej, podstawy statystyki opisowej i inferencyjnej

W1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, udział w
badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie pracy pisemnej raport z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Hinduizm II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.5cb87a2e9b6a8.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem modułu jest zaznajomienie studentów studiów II stopnia z problematyką badań
na hinduizmem. Obejmie ono wprowadzenie do podstawowych zagadnień hinduizmu, jego historii oraz
w ograniczonym zakresie współczesności. Kurs obejmuje problematykę religii wedyjskiej, braminizmu, literatury
sakralnej Indii, rytualizmu, struktury społecznej, jak i głównych nurtów hinduizmu. Po zapoznaniu się
z podstawowymi zagadnieniami, student pod przewodnictwem prowadzącego koncentruje się na wybranym
zagadnieniu i analizie wybranej tradycji religijnej: wisznuizmu, śiwaizmu i śaktyzmu oraz ruchów będących
uniwersalnych dla religii indyjskich: bhakti, jogi i tantry.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

34 / 281

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie ulokowanie hinduizmu w kontekście
religii Indii

REL_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W2

rozumie zależność pomiędzy instytucjami społecznymi
hinduizmu a jego ideologią

REL_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W3

zna historię rozwoju idei i praktyk religijnych
hinduizmu oraz zróżnicowanie jego form

REL_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

W4

zna i rozumie metody interpretacji czynności
kultowych i symboliki religijnej hinduizmu

REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

REL_K2_U02

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
problemy badawcze dotyczące studiów nad
hinduizmem, stawia tezy i krytycznie je komentuje
w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię religioznawczą

U2

potraﬁ używać metod interpretacji tekstów źródłowych
REL_K2_U05
w studiach nad hinduizmem

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie

U3

samodzielnie opracowuje w formie eseju wybrany
zjawisko religijnych w obrębie hinduizmu

REL_K2_U03

esej, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ w sposób kompetentny i kulturalny używać
adekwatnej terminologii związanej z hinduizmem

REL_K2_K01

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

K2

potraﬁ wykorzystywać przyswojoną wiedzę
o hinduizmie do diagnozowania problemów
współczesności

REL_K2_K03

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do sprawdzianu

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

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.

Wprowadzenie do problematyki badań nad hinduizmem, kwestie deﬁnicyjne.

W1, W3, K1

2.

Przedaryjskie źródła cywilizacji indyjskiej: cywilizacja Indusu; Indoeuropejczycy –
język, migracje, kultura. Wprowadzenie do religii wedyjskiej.

W1, W2, W3, W4, U2, K1

3.

Rygweda, panteon wedyjski, kosmogonia; możliwe interpretacje; religia wedyjska:
oﬁara, ryta

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

4.

Społeczeństwo hinduskie, rytuały śrauta i gryhja.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

5.

Brahmany, internalizacja oﬁary; wczesne upaniszady: nauka o atmaniebrahmanie, sansara, karman; wyzwolenie, nauka o oddechu i in.; tendencje
niedualistyczne i teistyczne

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

6.

Synteza Bhagawadgity, podstawowe zagadnienia: trzy ścieżki do wyzwolenia,
szczególna rola bhakti.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

7.

Nurty ascetyczne, joga: joga klasyczna i nieortodoksyjna; podstawowe pojęcia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

8.

Eposy, purany – kanon hinduizmu, mitologia puran: eschatologia, kosmologia,
koncepcje czasu i przestrzeni, trimurti.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

9.

Początki ruchu bhakti; hinduizm świątynny, architektura sakralna, początki
oddziaływania tantryzmu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

10.

Wisznuizm: przegląd od czasów starożytnych aż do ruchów średniowiecznych,
główne szkoły

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

11.

Śiwaizm: historia, doktryna, główne szkoły.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

12.

Kult Wielkiej Bogini, śaktyzm, tantryzm i ich wpływ na inne nurty.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

13.

Późny hinduizm, tendencje synkretyczne, relacje z islamem, sikhizm, okres
kolonialny, „renesans indyjski”

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie modułu obejmuje: 1. zaliczenie fragmentów
egzamin ustny, esej, zaliczenie wybranej lektury 2. esej 3. egzamin ustny, do którego student
zostaje dopuszczony po zaliczeniu części ćwiczeniowej
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność, zaliczenie dwóch kolokwiów pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.5cb87a2eb8541.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z historią Kościołów chrześcijańskich (zachodnich i wschodnich) w starożytności
i średniowieczu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student w zaawansowanym stopniu rozumie
zależności między różnymi odmianami chrześcijaństwa
REL_K2_W01
w okresie starożytnym i średniowiecznym a rozwojem
kultury i społeczeństwa

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

W2

posiada pogłębioną wiedzę o chrześcijaństwie
w okresie starożytności i średniowiecza i jego
różnorodnych formach życia religijnego oraz
duchowości

REL_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie poszerza swoją wiedzę z zakresu historii
chrześcijaństwa oraz planuje i realizuje projekty
badawcze

REL_K2_U01

esej

U2

student umie napisać opracowanie monograﬁczne
na podstawie samodzielnie dobranej literatury,
uwzględniając współczesny stan wiedzy w zakresie
historii chrześcijaństwa starożytnego
i średniowiecznego

REL_K2_U03

esej

REL_K2_K01

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny, wyrażania swoich opinii
i podejmowania dyskusji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do egzaminu

20

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pierwsze wieki chrześcijaństwa - między judaizmem a hellenizmem

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa - apologetyka, apokaliptyka i początki
teologii

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Kształtowanie się doktryny

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Między ortodoksją a herezją - podziały w świecie chrześcijańskim

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Przemiany pobożności od starożytności do średniowiecza

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Monastycyzm i jego przemiany

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Kult świętych i jego formy w starożytności i w średniowieczu

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Sacerdotium et imperium - Kościół a władza świecka

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Sztuka chrześcijańskiego Wschodu

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Sztuka chrześcijańskiego Zachodu

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Reformy Kościoła zachodniego w średniowieczu

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Kościół i wojna w starożytności i średniowieczu

W1, W2, U1, U2, K1

13.

Między materią a duchem. Chrześcijaństwo i gnostycyzm - wzajemne przenikanie

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Samodzielne opracowanie i opisanie problemu z zakresu chrześcijaństwa
starożytnego i średniowiecznego. Praca semestralna

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metoda projektów, wykład konwencjonalny,
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

esej, zaliczenie

obecność na zajęciach, zaliczenie dwóch kolokwiów etapowych, esej

wykład

egzamin ustny

obecność na zajęciach, egzamin z całości zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Protestantyzm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.5cb87a2ed3531.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z historią, doktryną, organizacją i kultem wspólnot protestanckich
od czasów reformacji do współczesności. Oprócz tradycyjnych wspólnot takich jak ewangelicy augsburscy,
reformowani, anglikanie, baptyści czy metodyści, omówione zostaną również genetycznie wywodzące się
z protestantyzmu wspólnoty pozostające poza jego nawiasem, takie jak: kwakrzy, mormoni czy świadkowie
Jehowy. Szczególny nacisk położony zostanie na to co stanowi wyróżnik danej wspólnoty protestanckiej, a więc
na jej doktrynę, z uwzględnieniem jej specyﬁki w stosunku do kościoła Katolickiego z jednej i do innych wyznań
protestanckich z drugiej strony. Uczestnicy będą mogli bezpośrednio zapoznać się z naukami różnych odłamu
protestantyzmu podczas szczegółowej analizy tekstów źródłowych, takich jak wyznania wiary, dzieła teologiczne
itp. Dogłębna analiza historii i doktryn wspólnot protestanckich pozwoli uczestnikom na uchwycenie ich wpływu
na rozwój idei religijnych oraz kultury.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada pogłębioną wiedzę o wspólnotach
protestanckich oraz ich formach życia religijnego
i duchowości

REL_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
protestantyzmem a kulturą i społeczeństwem

REL_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

zna i rozumie, rozpoznaje, interpretuje i klasyﬁkuje
zjawiska religijne

REL_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia

REL_K2_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

umie w sposób pogłębiony analizować źródłowe teksty
religijne wspólnot protestanckich

REL_K2_U05

zaliczenie

REL_K2_K01

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do egzaminu

45

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.

Geneza reformacji

W1, W2, U1, K1

2.

Marcin Luter i początki reformacji.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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3.

Doktryna luterańska

W1, W3, U1, U2, K1

4.

Ewangelicyzm reformowany

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Reformacja w Anglii

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Radykalna reformacja – antytrynitaryzm

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Radykalna reformacja – anabaptyzm

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Baptyzm, kwakrzy

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Metodyzm i pietyzm

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Protestantyzm w Ameryce Północnej i wielkie przebudzenia

W1, W2, W3, U1, K1

11.

Protestantyzm XIX w

W1, W2, W3, U1, U2, K1

12.

Ruch zielonoświątkowy

W1, W2, W3, U1, U2, K1

13.

Adwentyzm

W1, W2, W3, U1, U2, K1

14.

Pogranicza protestantyzmu - ruch badacki i Świadkowie Jehowy

W1, W2, W3, U1, U2, K1

15.

Pogranicza protestantyzmu - Mormoni

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

ćwiczenia

zaliczenie

obecność, aktywność na ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność studenta na zajęciach.

Sylabusy
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Odkrycia nad Morzem Martwym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.5cb87a2f1682a.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem konwersatorium jest ukazanie ukazanie odkryć nad Morzem Martwym dokonanych w połowie XX wieku
w perspektywie religioznawczej i ich znaczenia dla badań nad historią i doktryną judaizmu i chrześcijaństwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

44 / 281

W1

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
różnymi tradycjami judaizmu w okresie drugiej
świątyni, posiada pogłębioną wiedzę o tradycjach
religijnych judaizmu oraz o zbiorowych formach jego
życia żydowskich wspólnot religijnych okresu końca
drugiej świątyni i ich duchowości, posiada rozszerzoną
wiedzę o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
religioznawstwa w obszarze badań nad pismami
odnalezionymi nad Morzem Martwym w połowie XX
wieku (hermeneutyka literatur qumrańskiej),
precyzyjnie formułuje w mowie i piśmie złożone
problemy badawcze z obszaru qumranoznawstwa,
stawia tezy i krytycznie je komentuje w języku
polskim, przy znajomości ich ekwiwalentów w językach
obcych, wykorzystując specjalistyczną terminologię
religioznawczą

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06

egzamin ustny, projekt,
esej

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06

egzamin ustny, projekt,
esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ samodzielnie studiować teksty źródłowe
tradycji judaistycznej w oparciu o ich wydania
krytyczne, wykrywa zależności między kształtowaniem
się idei religijnych a procesami społecznymi
i kulturalnymi, potraﬁ posługiwać się podstawową
terminologią tradycji judaistycznej, samodzielnie
tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski
średnio trudny tekst religijny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnorodnych form.

REL_K2_K01,
egzamin ustny, projekt,
REL_K2_K02, REL_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie historii odkryć nad Morzem Martwym w
okolicach Chirbet Qumran, Wadi Murabbaat, Nachal Chewer, En Gedi i na
Masadzie oraz w Wadi Dalije. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: 1)
kim byli mieszkańcy Qumran? (przyczynek do historii religijno-politycznych
ugrupowań żydowskich w Palestynie pod koniec tzw. okresu II świątyni); 2) gdzie
narodziło się chrześcijaństwo – w Betlejem czy Qumran? : podobieństwa i różnice
pomiędzy wspólnotą qumrańską a wspólnotami zwolenników Jezusa z Nazaretu; 3) W1, U1, K1
jak powstała Biblia? (wspólnota przedstawiona w odkrytych tekstach to
laboratorium procesów dotyczących kanonizacji tekstów świętych judaizm); 4)
jakie znaczenie mają odkrycia w Qumran dla badań nad tekstem Biblii judaizmu
(Starego Testamentu); 5) jakie związki łączyły Jana Chrzciciela i Jezus z Qumran?
W zakończeniu ukazany zostanie stan badań nad odkryciami, ich kierunki i oraz
polski wkład do qumranoznawstwa (J.T.Milik i inni).

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
konwersatorium językowe, konsultacje, metody e-learningowe, indywidualne studiowanie wskazanych tekstów i test
sprawdzający wyniki
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1/obecność na zajęciach, 2/praca zaliczeniowa, 3/egzamin.
Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: 1/na podstawie
egzamin ustny, projekt, esej
obecności na zajęciach i pracy zaliczeniowej podejmowana jest
decyzja o dopuszczeniu do egzaminu; 2/egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Ancient Mediterranean religion: Greece
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.604213e941c07.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie ogólnego obrazu głównych wątków tematycznych pojawiających się w religii
antycznej Grecji. Za pośrednictwem mitów i kultów omówiona zostanie grecka teogonia i główni bogowie greccy.
Przedstawione zostaną ogólne wzorce zachowań ludzi wobec bogów i innych istot nadprzyrodzonych, a także
ściśle regulowane odstępstwa od tych wzorców. Omówieniu poszczególnych tematów będzie towarzyszyć
prezentacja metodologii adekwatnej dla dyscypliny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student rozumie zależność między konkretną religią
a jej kontekstem społeczno-kulturowym

REL_K2_W01,
REL_K2_W04,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin ustny, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

Student zna główne wzorce interpretacyjne
i adekwatną metodologię dotyczącą greckiej religii

REL_K2_W01,
REL_K2_W04,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin ustny, esej,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ opracować własny temat badawczy,
od badań bibliograﬁcznych do prezentacji w trakcie
zajęć

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U04,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06

U2

Student potraﬁ analizować różne rodzaje dowodów
zgodnie z ich specyﬁką

REL_K2_U05

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Student jest gotów do komunikowania wyników swoich
badań i krytycznej dyskusji tematów
REL_K2_K01
zaproponowanych przez siebie i innych

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie eseju

45

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.

Teogonia

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Grecka świątynia

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Wyrocznie i praktyki wróżbiarskie: główni bogowie i sanktuaria związane z
wyroczniami, wieszczkowie, wymiar indywidualny i społeczny

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

Normy i przepisy (zakazy i nakazy)

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Płeć i religia (kobiety jako urzędniczki, płeć bogów i ludzi)

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
Przygotowanie i prezentacja referatu. Egzamin ustny

wykład

egzamin ustny

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
Przygotowanie i prezentacja referatu. Egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematyką religii antycznej Grecji.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Tantra - religious phenomena in the past and in the contemporary India
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.5cb87a2f4ed99.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs jest wprowadzeniem do problematyki jednego z najważniejszych, ale i najbardziej niezrozumianych zjawiska
religii Indii - tradycji tantrycznej. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z problemami obejmującymi genezę, rozwój
historyczny, instytucje społeczne, rytuały inicjacyjne oraz ezoteryczne aspekty tej tradycji w różnych kontekstach
religijnych. Szczególny nacisk ostanie położony na aspekty rytualne tradycji tantrycznej. Ponadto dominującą
część kursu obejmie prezentacja głównych tradycji tantrycznych nurtów wisznuizmu, śiwaizmu i śaktyzmu,
z wprowadzeniem do studiów nad buddyjską tradycją tantryczną. Ukończenie kursu pozwoli na przyswojenie
wiedzy o grupy tantrycznych w Indiach i w ograniczonym zakresie poza Indiami (Tybet). Przedstawione zostaną
także adekwatnych metod wykorzystywanych przy badań i studiach nad tradycjami tantrycznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student thoroughly knows and understand the
function of the Tantric religions in shaping the Indian
and Asiatic cultures

REL_K2_W01,
REL_K2_W02

egzamin ustny,
prezentacja

W2

knows and understand on the advanced level the
current research in Tantric studies

REL_K2_W04,
REL_K2_W06

egzamin ustny,
prezentacja

W3

knows and understand a speciﬁc forms of Tantric
phenomena and knows the methods of its analyzes

REL_K2_W04

egzamin ustny,
prezentacja

U1

knows and is able to use a basic terminology of Tantric
REL_K2_U05
studies in Sanskrit and English

egzamin ustny,
prezentacja

U2

precisely formulates in speech and writing a research
thesis concerning Tantric phenomena and criticilly
judge them using specialistic terminology, creatively
uses obtained knowledge for formulating the thesis
and critical argumentation

REL_K2_U02

egzamin ustny,
prezentacja

U3

is able to analyze and interprete the Tantric texts with
various methods

REL_K2_U05

egzamin ustny,
prezentacja

U4

in precise manner formulates in speech and writing
a research problems concerning Tantric studies,
argues and critically comments it

REL_K2_U03

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is able to participate in social activities and
understands the meaning of Indian culture heritage

REL_K2_K02

prezentacja

K2

student gains competence to communicate in proper
and cultured manner using terminology derived from
the area of Hindu and Buddhist studies

REL_K2_K01

egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Introduction to the phenomena of the Tantric religions. Deﬁnitions

W1, W2, W3, U1, K1, K2

2.

Methodological perspective in study of the Tantra: historical, comparative,
linguistic and anthropological

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

3.

The origin of Tantra and its historical development – various concepts. Tantric
tradition and Vedic religion

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

4.

Literature of the Tantric traditions

W1, W2, W3, U1, U3, K2

5.

Śaiva nad Śakta Tantra

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

6.

Vaishnava Tantra

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

7.

Tantric Buddhism: Vajrayana

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

8.

Tantra and Yoga

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

9.

Tantra and late Hinduism

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

10.

Sahajiya tradition as universal Tantric movement of the Greater Bengal.

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

11.

Tantra on West, New Religious Movements and Neotantra

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
The module is credited on the basis of the following
requirements: 1/ evaluation of the participation in classes
(activity, presentation of the paper) - 50% of the ﬁnal grade 2/
evaluation based on the student`s knowledge presented during
the exam (lectures + individual study of the required literature) 50% of the ﬁnal grade

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Tradycje mistyczne nurtu bhakti
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.5cb87a2f6af46.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest prezentacja i analiza jednego z najważniejszych fenomenów religijnych obecnych w obrębie
różnych nurtów hinduizmu – pobożności mistycznej bhakti. Zjawisko bhakti można określić jako uniwersalny prąd
pobożnościowy i mistyczny funkcjonujący w obrębie większości religii hinduistycznych (wisznuizm, śiwaizm,
śaktyzm) oraz grup o charakterze synkretycznym (np. baulowie, tradycje ascetyczne północnych Indii).
Problematyka ta jest kluczowa dla zrozumienia i interpretacji zjawiska rytualizmu i mistycyzmu obecnych
w całym spektrum indyjskich religii średniowiecznych i doby współczesnej.

C2

Kurs zakłada zapoznanie studenta z bogatym pejzażem religii nurtu bhakti w pespektywie fenomenologicznej
i historycznej począwszy od elementów, które moglibyśmy nazwać proto-bhakti (najstarsza warstwa tekstowa –
m. in. późne Upaniszady), poprzez bhakti okresu eposów (Bhagawadgita), aż po dojrzałe formy tej religijności
funkcjonujące w ramach głównych nurtów hinduizmu: wisznuizmu, śiwaizmu i śaktyzmu. Dopełnieniem tej części
zajęć będzie przedstawienie rozmaitych uniwersalistycznych form bhakti (np. Kabir i tradycje ascetyczne
Północnych Indii). Szczególne miejsce zajmie przedstawienie i analiza początków wisznuickiego bhakti
w Południowych Indiach, w kręgu kultury tamilskiej (Alwarowie). Kluczowe dla analizy fenomenu bhakti będzie
także kategoryzacja różnych form tejże religijności w oparciu o klasyﬁkację takich badaczy F. Hardy cz P. Hawley.
Zatem nacisk położony zostanie na możliwie szerokie ukazanie różnorodności i niejednorodności fenomenu
bhakti, co umożliwi stworzenie bazy do dalszych szczegółowych analiz i budowania modeli teoretycznych
mogących wyjaśniać trwałość, funkcje i powtarzalność tego typu struktur w systemach religijnych Eurazji.
Przedmiotem analizy będą praktyki religii bhakti, w których ścisłe powiązanie strony afektywnej ludzkiej psychiki,
rytuałów tantrycznych i metod jogicznych składają się na fenomen bhakti przenikający całe spektrum grup
religijnych indyjskiego średniowiecza. Do analizy i interpretacji materiału z tekstów źródłowych (sanskryt,
tamilski, hindi, bengalski) użyte zostaną metody hermeneutyczne (komparatystka w obrębie zróżnicowanych
tradycji bhakti i tantry, analiza terminologii), wzbogacone o współczesne interpretacje i dane antropologiczne.
Zasygnalizowane zostaną również kwestie teorii estetycznych (rasa, bhakti-rasa), dane folklorystyczne oraz
możliwe szerokie powiązanie rozpatrywanych tradycji z pokrewnymi im koncepcjami (tzw. mistyka erotyczna)
w innych religiach teistycznych (np. mistyka małżeńska w chrześcijaństwie).W trakcie kursu analizie poddane
zostaną główne teksty źródłowe bhakti hinduistycznej (śiwaickie, śaktyjskie i wisznuickie). Podsumowaniem kursu
będzie zwięzłe rozpatrzenie możliwych modeli teoretycznych, adekwatnych do analizy fenomenu religijności
bhakti.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma pogłębione rozumienie roli religii nurtu bhakti
w kształtowaniu kultury Indii; rozumie zależności
REL_K2_W01,
między kształtowaniem się idei religijnych nurtu bhakti REL_K2_W02
a zmianami w kulturze i w społeczeństwie Indii

egzamin ustny,
prezentacja

W2

posiada pogłębioną wiedzę na temat doświadczenia
religijnego w nurcie bhakti oraz jednostkowych form
życia religijnego w indyjskich tradycjach bhakti

REL_K2_W03

egzamin ustny,
prezentacja

W3

zna podstawową terminologię dotyczącą religii nurtu
bhakti w języku polskim oraz w języku angielskim; zna
podstawowe pojęcia w sanskrycie

REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin ustny,
prezentacja

W4

zna i rozumie w stopniu zaawansowanym bieżący stan
badań w zakresie badań nad doświadczeniem
mistycznym i religiami nurtu bhakti

REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W07

egzamin ustny,
prezentacja

REL_K2_U01,
REL_K2_U02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

w zakresie studiów nad religiami bhakti samodzielnie
zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności krytycznego
myślenia oraz planuje i realizuje zadania polegające
na opracowaniu i przedstawieniu wybranego problemu
w formie referatu lub eseju
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U2

umie w sposób pogłębiony analizować teksty religijne
i inne media nurtu bhakti z wykorzystaniem różnych
metod interpretacji

REL_K2_U05

egzamin ustny,
prezentacja

U3

precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
problemy badawcze wyłaniające się w trakcie studiów
nad problematyką nurtu bhakti i jednostkowego
doświadczenia religijnego, stawia tezy i krytycznie je
komentuje w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię religioznawczą

REL_K2_U02

prezentacja

K1

wykorzystując przyswojoną wiedzę w zakresie
indyjskich religii bhakti jest gotowy do komunikowania
się w sposób kompetentny i kulturalny na polu
naukowym, jak w kontakcie z wyznawcami hinduizmu

REL_K2_K01

egzamin ustny,
prezentacja

K2

uzyskane na kursie wiedzę i umiejętności potraﬁ
wykorzystywać do diagnozowania i rozwiązywania
problemów współczesności

REL_K2_K01, REL_K2_K03

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie referatu

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.

Wprowadzenie do problematyki fenomenu bhakti w kulturze Indii (zapis
chronologiczny, terminologia, główne zagadnienia)

W1, W2, W4

2.

Elementy teizmu bhakti w najwcześniejszych tekstach (Upaniszady). Tradycja
epicka a geneza nurtu bhakti. Znaczenie tekstu Bhagawadgity dla rozwoju
fenomenu bhakti

W1, W2, W3, W4, U2, K1

3.

Tradycja puraniczna a ewolucja religijności bhakti. Bhagawata-purana jako
przykład archetypowego tekstu bhakti. Substrat ludowy, tradycja tamilska i ich
rola w ewolucji religijności bhakti

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1

Sylabusy
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4.

Kluczowe pojęcia religii nurtu bhakti. Klasyﬁkacje nurtów bhakti: intelektualne a
emocjonalne (F. Hardy); nirguna i saguna (P. Hawley), pojęcie bhakti-rasy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

5.

Główne prądy wisznuickiego bhakti na Południu. Najważniejsze nurty
krysznaickiego bhakti na Północy Indii

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

6.

Śiwa i jego wyznawcy, kompleks mityczny śiwaicko-śaktyjski. Oblicza bhakti w
kulcie Bogini

W1, W2, W3, W4, U2, K1,
K2

7.

Hinduizm świątynny a religie nurtu bhakti. Geograﬁa sakralna, główne ośrodki,
rola pielgrzymki

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

8.

Bhakti a praktyki tantryczne i jogiczne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

9.

Późne tradycje średniowieczne wisznuickie i śiwaicko-śaktyjskie. Grupy
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
synkretyczne (baulowie) i uniwersalistyczne (Kabir i inni). Regionalne
zróżnicowanie religijności bhakti na wybranych przykładach: drawidyjskie Południe U3, K1, K2
i Bengal

10.

Religioznawcza analiza fenomenu religijności bhakti: metody hermeneutyczne,
antropologiczne i psychologiczne. Perspektywy badawcze i adekwatność
stosowania różnych narzędzi teoretycznych do analizy zaprezentowanego
materiału (z naciskiem na teksty źródłowe).

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie: 1/ oceny uczestnictwa
w zajęciach (aktywność, obecność, referat poświęcony wybranemu
zagadnieniu) – 50% do oceny końcowej 2/ pozytywne zaliczenie
pierwszego punktu skutkuje dopuszczeniem do egzaminu ustnego,
który będzie obejmował materiał prezentowany na zajęciach i
wiedzę samodzielnie uzyskaną przez uczestnika w wyniku studiów
nad literaturą przedmiotu (podana na pierwszych zajęciach w formie
konspektu) - 50% do oceny końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach jest obowiązkowy

Sylabusy
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Greek ways to honour the gods: the rituals
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.5cb87a2f87933.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student będzie potraﬁł dokonać integracji i oceny humanistycznego i społecznego sposobu rozumienia dawnego
społeczeństwa i kultury ludzkiej przez pryzmat religii (K_U05).

C2

Studenci zdobędą wiedzę na temat proponowanych metodologii badania fenomenów kulturalnych i religijnych
(K_W13).

C3

Studenci zdobędą wiedzę na temat złożonych zagadnień dotyczących praktyk religijnych w kulturze greckiej
(K_W07).

C4

Studenci nauczą się analizować i prowadzić własne badania w obszarze badań nad kulturą i religią (K_U03).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu
praktyk rytualnych.

REL_K2_W02

egzamin ustny, esej

W2

Student zna metodologie wykorzystywane do badania
zjawiska rytuału

REL_K2_W04

egzamin ustny, esej

W3

Student zna i jest w stanie kwestionować istniejące
klasyﬁkacje rytuałów

REL_K2_W05

egzamin ustny, esej

REL_K2_U01

esej

REL_K2_K01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ w sposób autonomiczy dobrać,
zaplanować i zrealizować badania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotowy do współpracy w ramach zajęć,
prezentowania i krytycznej dyskusji tematów
zaproponowanych przez siebie i przez innych
studentów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie referatu

45

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.

Czym jest rytuał? Współczesne teorie i dyskusje

W1, W2, W3

2.

W drodze do sanktuarium: procesje

W1, W2, W3

3.

Modlitwy

W1, W2, W3

4.

Oﬁary

W1, W2, W3

5.

Libacje

W1, W2, W3

Sylabusy
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6.

Studenci wybiorą temat i przygotują referat, który zaprezentują w trakcie zajęć

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny, esej Uczestnictwo w zajęciach, zaprezentowanie referatu, egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Interest in ancient Greek religion.
Presence in class is compulsory

Sylabusy
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Greek ways to honour the gods: the festivals
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.5cb87a2fa4ee7.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie szczegółowego obrazu przebiegu świąt w starożytnej Grecji. W czasie zajęć
zostaną szczegółowo omówione zróżnicowane sposoby zwyczajowego oddawania czci bóstwom w celu
wyodrębnienia znaczących cech charakterystycznych dla każdego z analizowanych przypadków. Rezultaty tych
analiz zostaną zestawione z funkcjonującym w kulturze greckiej dyskursem o początkach świąt, mitami
związanymi z czczonymi bogami i rzeczywistym przebiegiem działań kultowych. Badanie wyodrębnionych
wariantów schematów działań rytualnych pozwoli na zróżnicowanie znaczących i specyﬁcznych aspektów kultu,
które nadają poszczególnych świętom rozpoznawalnych cech wyjątkowych. Zostaną omówią zarówno duże, jak
i małe święta, zawłaszcza ich przebieg i organizacja, kwestie związane z zarządzaniem świątyniami, a także
współczesne teorie dotyczące natury czczonych bóstw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student rozumie związek pomiędzy świętem religijnym
REL_K2_W01
a społeczno-kulturowym kontekstem jego celebracji

egzamin ustny, esej

W2

Student zna główne wzorce interpretacyjne
i adekwatną metodologię dotyczącą greckich świąt

REL_K2_W04

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ opracować własny temat badawczy,
od badań bibliograﬁcznych do prezentacji w trakcie
zajęć

REL_K2_U01

esej

U2

Student potraﬁ analizować różne rodzaje dowodów
zgodnie z ich specyﬁką

REL_K2_U05

egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do komunikowania wyników swoich
badań i krytycznej dyskusji tematów
REL_K2_K01
zaproponowanych przez siebie i innych

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie referatu

45

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.

Czym jest święto?

W1, W2, U2

2.

Zarządzanie świętem: kapłani i inni urzędnicy

W1, W2

3.

Uczestnictwo w świętach

W1

4.

Święta all-inclusive: Panatenaje

W1, W2, U2

5.

Kobiece święta: Tesmoforie

W1, W2, U2

6.

Misteria: misteria eleuzyjskie

W1, W2, U2

Sylabusy
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7.

Święta dionizyjskie

W1, W2, U2

8.

Każdy student przygotuje referat i zaprezentuje go na zajęciach

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe

62 / 281

Herezje średniowieczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.5cb87a3173a44.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problemem herezji średniowiecznych, w aspekcie zarówno
historycznym jak i ideologicznym. W centrum zainteresowań znajdują się przede wszystkim ruchy heterodoksyjne
w zachodniej Europie, a także wcześniejsze herezje wschodnie – paulicjanizm i bogomilizm, ze względu na ich
kluczową rolę w kształtowaniu się dualizmu zachodnioeuropejskiego. Szczególny nacisk położony jest na to, co
stanowi o istocie danej herezji, a więc na doktrynę – jej genezę, ewolucję, recepcję, a także na wpływ herezji
na rozwój późniejszych koncepcji religijnych oraz rolę w kształtowaniu kultury. Analizie poddane zostaną takie
herezje jak: herezje XI wieku, ruchy dobrowolnego ubóstwa (waldensi, humiliaci, arnoldyści), kataryzm, herezje
wyrosłe na gruncie interpretacji koncepcji Joachima z Fiore (spirytuałowie i fraticelli, bracia apostolscy), herezja
wolnego ducha, wikliﬁzm, husytyzm. Omówiona zostanie także kwestia inkwizycji średniowiecznej oraz procesy
o magię i czary. Podczas wykładów uczestnicy zapoznają się z historią omawianych herezji i ich założeniami
doktrynalnymi, a także zapoznają się z głównymi interpretacjami naukowymi zjawiska herezji oraz
kontrowersjami z nim związanymi. W trakcie ćwiczeń studenci zdobędą umiejętność analizy tekstów źródłowych,
czytanych w językach obcych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent posiada pogłębioną wiedzę o herezjach
średniowiecznych oraz ich formach życia religijnego
i duchowości

REL_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

absolwent w zaawansowanym stopniu rozumie
zależności między herezjami średniowiecznymi
a kulturą i społeczeństwem

REL_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

absolwent rozpoznaje, interpretuje i klasyﬁkuje
herezje średniowieczne

REL_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia

REL_K2_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

umie w sposób pogłębiony analizować teksty źródłowe
dotyczące herezji średniowiecznych

REL_K2_U05

zaliczenie

REL_K2_K01

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

50

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.

Przegląd ważniejszych herezji starożytnych, gnoza starożytna

W1, K1

2.

Paulicjanizm w Armenii i Bizancjum Historia

W1, W2, K1

Sylabusy
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3.

Bogomilizm w Bułgarii – geneza i rozwój

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Herezje XI w.

W1, W2, U2, K1

5.

Ruchy dobrowolnego ubóstwa w średniowieczu

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Początki kataryzmu w Europie i Synod w Saint-Felix-De-Caraman 1167

W2, W3, U1, U2, K1

7.

Charakterystyka doktryn katarskich i ich ewolucja

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

Warianty teologii dualistycznej, poszukiwanie absolutnie dobrego Boga

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Kataryzm we Francji

W1, W2, U1, K1

10.

Rytuał katarski, życie codzienne katarów

W1, W2, W3, U1, U2, K1

11.

Inkwizycja średniowieczna

W1, W2, U2, K1

12.

Joachim z Fiore, i jego recepcja u franciszkańskich spirytuałów, Gerarda
Segarellego, Dolcina. Bracia wolnego Ducha w Średniowieczu geneza i historia

W1, W2, W3, U1, K1

13.

Prekursorzy reformacji: John Wycliﬀe i Jan Hus

W1, W2, W3, U1, U2, K1

14.

Magia i czary w średniowieczu

W2, U1, U2, K1

15.

Kościół Bośniacki

W1, W2, W3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

ćwiczenia

zaliczenie

obecność, aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Filozoﬁa mitu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.604621d4d5f09.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przedstawienie współczesnych ﬁlozoﬁcznych sporów na temat rozumienia mitu. Filozoﬁa mitu
odgrywa coraz większą rolę pośród nowych nurtów reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej. Dzieła E. Cassirera czy H. Blumenberga
wniosły wiele nowego do reﬂeksji nad mitem, co warto przedstawić religioznawcom w kontekście poszukiwań
religioznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W zaawansowanym stopniu rozumie zależności
między religią a kulturą i społeczeństwem.

REL_K2_W01

egzamin ustny, esej

W2

Zna i rozumie specyﬁkę różnych religijnych form
wyrazu oraz metod ich analizy.

REL_K2_W04

egzamin ustny, esej

W3

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym główne
stanowiska teoretyczne współczesnego
religioznawstwa.

REL_K2_W07

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia oraz planuje i realizuje projekty
badawcze.

REL_K2_U01

egzamin ustny, esej

U2

Precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie je
komentuje w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię religioznawczą.

REL_K2_U02

egzamin ustny, esej

U3

Umie w sposób pogłębiony analizować teksty religijne
i inne media z wykorzystaniem różnych metod
interpretacji.

REL_K2_U05

egzamin ustny, esej

REL_K2_K03

egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
religioznawczą do diagnozowania i rozwiązywania
problemów współczesności.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

40

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ﬁlozoﬁa mitu wprowadza w złożoną problematykę ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji nad mitem. Przybliża jej kolejne
etapy dając narzędzia do zrozumienia współczesnych debat. Mit interesował ﬁlozofów już w starożytności i
był przedmiotem reﬂeksji począwszy od V p. n. e. Kamieniem węgielnym ﬁlozoﬁcznych zmagań z mitem jest
ﬁlozoﬁa Platona, która sama posługując się ﬁlozoﬁcznymi mitami próbowała określić własne granice i
podstawy, dystansując się od dotychczasowej tradycji mitycznej. Pomimo „uśpienia” samego pojęcia mitu w
średniowieczu, po przejściu z greki na łacinę, problematyka mitu nadal się pojawiała w debatach ﬁlozoﬁcznoteologicznych. Posługiwano się nowymi kategoriami, na przykład integumento (od łac. integumentum), czyli
„zakrycie”, „ukrycie”, dopatrując się w mitach greckich lub rzymskich ukrywającej się za nimi (bądź niezależnie od stanowiska) „prawdy”, którą „niechcący” przekazała również tradycja antyczna przygotowując
świat do przyjęcia „prawdy objawionej”. W nowożytnej recepcji, na przykład G. Vico powraca grecka
kategoria mitu, nie tylko jako pojęcie graniczne dla ﬁlozoﬁi, ale również źródło cennej wiedzy o historii
ludzkiej, pragnieniach i oczekiwaniach ludzi. W tym czasie (już pod koniec XVIII wieku) dochodzi do
przedeﬁniowania kategorii mitu i pogłębionej reﬂeksji w związku z odkryciami geograﬁcznymi i rozwojem
nauk humanistycznych w postaci ﬁlologii i historii oraz etnologii. Dopiero jednak nowoczesne debaty
ﬁlozoﬁczne, na których głównie się skupimy podczas naszych konwersatoriów, rozwinęły ﬁlozoﬁę mitu,
począwszy od ﬁlozoﬁi „romantyków” niemieckich (w tym czasie – w XIX wieku- formowało się też
religioznawstwo) aż po ﬁlozoﬁę Hansa Blumenberga (1920-1996) i Odo Marquarda (1928-). Nowoczesne
teorie mitu składają się na jedną z najoryginalniejszych reﬂeksji ﬁlozoﬁcznych, która nie tylko pozwoliła
opanować temat mitu, ale także uświadomiła siłę jego oddziaływania. Mitu nie sposób przeciwstawić
„czystej” racjonalności, poza wąskimi obszarami badań naukowych, laboratoryjnych i podobnych, gdyż
sposoby naszego doświadczania świata zakorzenione są w tradycji podobnie jak język, którym się
posługujemy. Również deklaracje odmitologizowania chrześcijaństwa okazały się nieskuteczne i miały
charakter retoryczny. Podczas kursu wyjaśnimy dlaczego tak się stało, jakie założenia towarzyszyły
zmaganiom niektórych XX wiecznych teologów zajmujących się tematyką mitu. Temat mitu powraca w
różnych obszarach (szkołach) ﬁlozoﬁi nowoczesnej ukazując witalność problematyki, jawną „obecność mitu”
nie tylko w kulturach tradycyjnych ale także we współczesnej polityce, sztuce lub teologii. Myślenie mityczne
przenika sposoby działania w świecie i poznawania świata, pojawia się również w dyskusjach naukowych
(humanistycznych, pragmatycznych, rzadziej w naukach laboratoryjnych) lub narracjach historycznych
poprzez język lub wyobrażenia przenoszone w tradycyjnych „obrazach świta”. Reﬂeksja ﬁlozoﬁczna nad
mitem pokonała bardzo długą drogę, zanim zdano sobie sprawę z wagi problematyki, złożoności zagadnienia
oraz konieczności podejmowania nowych analiz problemu .
Opis głównych zagadnień:
1. Mit w ﬁlozoﬁi starożytnej - pojawienie się pojęcia, znaczenia, funkcje, mieszanie się problematyki
ﬁlozoﬁcznej z mitologiczną, mity platońskie jako mity ﬁlozoﬁczne, próby tworzenia dystansu do myślenia
mitycznego.
1.

2. Mit w średniowieczu i nowożytności - znaczenie mit w średniowieczu, spory renesansowe, oświeceniowe i
romantyczne – „Neue Mythologie”). Teoria mitu Giambattisty Vico.

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

3. Mit w debatach nowoczesnych. Zwrócimy szczególną uwagę na transcendentalny charakter mitu
rozważany przez Ernsta Cassirera oraz na problem poznania mitycznego w kontekście jego antropologii;
Wyjaśnimy jakie debaty poprzedziły ﬁlozoﬁę Cassirera, oraz na czym polegał przełom w podejściu Cassirera
do tematu.
4. Problem „mitu oświecenia” poruszony przez Horkheimera i Adorno oraz krytyka koncepcji frankfurtczyków
będzie tematem kolejnego spotkania. Polemika Odo Marquarda z frankfurtczykami wraz z analizą jego teorii
mitu oraz mit w powiązaniu z działaniem komunikacyjnym Jurgena Habermasa; spory wokół tematu
demitologizacji.
5. Koncepcja mitu w myśli Paula Ricoeura, relacja mitu do nauki w myśli m. in. Karla Hübnera, Formy
racjonalności symboliczno–estetyczne rozumiane jako koncepcja mitu - analizowane przez Christopha Jamme
i innych współczesnych autorów; Koncepcja obecności mitu Leszka Kołakowskiego; obecność problematyki
mitu w debatach teologicznych. Mit a teologia chrześcijańska.
6. Najważniejszą współczesną ﬁlozoﬁczną teorię mitu zaprezentował Hans Blumenberg. Po koncepcji Ernsta
Cassirera to najbardziej rozbudowana konstrukcja teoretyczna dotycząca analizy funkcji mitu i sposobów jego
działania w kulturze. Szczegółowo omówimy propozycję Blumenberga rozważając jej antropologiczne
założenia.
7 Odwołując się do omawianych koncepcji oraz licznych innych na przykład Rolanda Barthesa lub Furio Jesi
podczas kursu będziemy próbowali odpowiedzieć na pytania, które pojawią się w jego trakcie: dlaczego
debata nad mitem jest tak ważna dla religioznawstwa i ﬁlozoﬁi i czego dowiedzieliśmy się na temat mitu od
ﬁlozofów? Czy mity przynależą tylko do obszaru religii czy wykraczają na inne obszary działalności ludzkiej,
takie jak sztuka, polityka lub nauki? Na czym polega błąd w przeciwstawianiu: mitu i logosu? Do czego,
zdaniem ﬁlozofów, są potrzebne ludziom mity i dlaczego zachowują nadal żywotne siły opanowując
najróżniejsze obszary, pomimo rozwoju nowoczesnych nauk? Od czasów Platona, a następnie Vico (1644)
trwa spór o poznawcze funkcje mitu; czy analizując mity (posługując się ich przekazami) możemy uzyskać
jakąś wiedzę o świecie? W jaki sposób mity mogą być użyteczne poznawczo, skoro mity są usuwane z
poznania naukowego jako jedna z najważniejszych przeszkód w rozwoju nauk? Czy można „o własnych
siłach” wydostać się z kręgu myślenia mitycznego i poruszać się tylko obszarze myśli krytycznej,
„racjonalnej”? Jakie dokładnie są związki mitu ze sztuką? Celem kursu nie jest jedynie przybliżenie
historyczno-ﬁlozoﬁcznej strony badań nad mitem lecz umożliwienie odpowiedzi na pytania, które pozwalają
kontynuować samodzielną reﬂeksję.
Co roku inne tematy dotyczące mitów, głównie nowożytnych i nowoczesnych.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna semestralna, egzamin ustny: obrona pracy wraz z
znajomością materiału omawianego na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma

Sylabusy
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Religia i nauka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.604623730f488.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o naukach. Ich znaczenie i rozwój spowodowały
przemiany w pojmowaniu religii. Czym są nauki, dlaczego rozwinęły się dopiero w świecie nowożytnym i jakie to
ma znaczenie dla debat religijnych. Wyjaśnienie dlaczego konﬂikty nauk i religii są ważne dla rozumienia
współczesnych przemian w obrębie religijności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

70 / 281

W1

W zaawansowanym stopniu rozumie zależności
między religią a kulturą i społeczeństwem.

REL_K2_W01

esej, egzamin pisemny /
ustny

W2

Zna i rozumie specyﬁkę różnych religijnych form
wyrazu oraz metod ich analizy.

REL_K2_W04

esej, egzamin pisemny /
ustny

W3

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym główne
stanowiska teoretyczne współczesnego
religioznawstwa.

REL_K2_W07

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia oraz planuje i realizuje projekty
badawcze.

REL_K2_U01

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

Precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie je
komentuje w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię religioznawczą.

REL_K2_U02

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3

Umie w sposób pogłębiony analizować teksty religijne
i inne media z wykorzystaniem różnych metod
interpretacji.

REL_K2_U05

esej, egzamin pisemny /
ustny

REL_K2_K03

esej, egzamin pisemny /
ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
religioznawczą do diagnozowania i rozwiązywania
problemów współczesności.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie eseju

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Temat Nauka i Religia jest coraz bardziej popularny. Tylko w ubiegłym roku
prestiżowe wydawnictwo Cambridge U.P. wydało dwie ważne pozycje
zatytułowane "Science and Religion". Pierwsza, pod redakcją Thomasa Dixona,
nosi podtytuł "New Historical Perspectives", druga to praca zbiorowa z serii The
Cambridge Companion to Science and Religion, pod redakcją Petera Harrisona z
uniwersytetu w Oxfordzie. Coraz większa ilość publikacji poświęconych
historycznym związkom nauki i religii oraz ich nowoczesnemu osłabieniu
uświadamia nam, że toczy się międzynarodowa debata poświęcona relacji obu
magisteriów. Zadaniem kursu jest przybliżenie Państwu głównych problemów
sporu oraz poszerzenie go o perspektywę religioznawczą.
Zajęcia mają połączyć w jedną opowieść kilka ścieżek : ﬁlozoﬁczną,
religioznawczą oraz historyczno-naukową, pozwalając zrozumieć przyczyny i
konsekwencje ‘pewnego rozwodu’.
Robocze tezy naszych spotkań są następujące: 1) konﬂikt „nauki i religii” był
nieuchronny w nowoczesności; 2) konﬂiktu nie można było i nie można będzie
uniknąć. Do rozwodu musiało dojść prędzej czy później, a ponownego małżeństwa
już nie będzie. Nie są to pesymistyczne tezy doktrynera, lecz wnioski jakie
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
nasuwają się po zapoznaniu z wybranymi zagadnieniami, które chciałbym
K1
Państwu przybliżyć i poddać pod Państwa osąd. Niemożność merytorycznego
pogodzenia obu instytucji wynika między innymi z charakteru samej nauki. Nie
jest to jej «wina», jej «uprzedzenie», lecz konsekwencja sukcesu badawczego,
który wymagał odantropologizowania prowadzonych badań. Warto pamiętać, że
widoczne w mediach, szeroko nagłaśniane światopoglądowe spory są jedynie
śladem znacznie poważniejszego problemu. Zajęcia mają pomóc wyłowić problem,
który ukrywa się pod powierzchnią medialnych debat.

1.

Celem kursu jest:
-zarysowanie historycznego konﬂiktu i poszukiwanie jego podłoża poza sporami
ideologicznymi
-reﬂeksja nad nową (nowoczesną) instytucją: nauką, przybliżenie problemu co to
jest nauka?
-przybliżenie problemu «dwóch kultur»
-zwrócenie uwagi na religioznawstwo jako przestrzeń nadającą się dla analizy
sporu: Religii i Nauki .

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna + egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma

Sylabusy
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Psychoanalysis and religion
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.6046242257219.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z klasyczną i współczesną teorią psychoanalityczną oraz badaniami nad religią
i duchowością

C2

Studenci będą potraﬁli określić wpływ psychoanalizy na interdyscyplinarne badania kultur, religii i społeczeństw

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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REL_K2_W04,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin ustny, esej

U1

dokonywać systematycznych reﬂeksji nad
współczesnymi studiami psychoanalitycznymi religii
i proponowanymi metodologiami badania
różnorodności kulturowej i religijnej

REL_K2_U05

egzamin ustny, esej

U2

stosować krytyczne myślenie i wykazać się
umiejętnością oceny, integracji i zastosowania
odpowiednich informacji do komunikowania się
w mowie i piśmie na temat różnych zjawisk religijnych.

REL_K2_U02,
REL_K2_U03

egzamin ustny, esej

REL_K2_K03

egzamin ustny, esej

W1

główne koncepcje, perspektywy teoretyczne, wyniki
badań i trendy historyczne w psychoanalitycznych
studiach nad religiami

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystania psychoanalitycznej reﬂeksji nad
religiami do diagnozowania i omawiania problemów
pojawiających się na styku kultury, religii
i społeczeństwa.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Freuda krytyka religii po 100 latach.

W1, U2, K1

2.

Erik H. Erikson: rola relacji matka-dziecko w religii. Erikson o rytualizacji.

W1, U2, K1

3.

Psychoanaliza humanistyczna: Karen Horney i Erich Fromm o religii.

W1, U2, K1

Sylabusy
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4.

„Niezależna” szkoła i teoretycy relacji z obiektem zajmujący się religią: Donald W.
Winnicott, Ana-Maria Rizzuto.

W1, U2, K1

5.

Psychoanalitycy i mistycy: Wilfred R. Bion, Michael Eigen, Suddhir Kakar.

W1, U1, U2, K1

6.

Psychoanalitycy i mistycy: William W. Meissner, Neville Symington.

W1, U1, U2, K1

7.

Psychoanaliza i kultury: Edyp, Bóg i inne uniwersalia. Antropologia
psychoanalityczna.

W1, U1, U2, K1

8.

Kulturowe "ja" i ich religie: Katherine P. Ewing, Melford Spiro, Gananath
Obeyesekere.

W1, U1, U2, K1

9.

Kulturowe "ja" i ich religie: Sudhir Kakar, Salman Akhtar.

W1, U1, U2, K1

10.

Psychoanaliza i studia psychospołeczne: dialog i krytyka.

W1, U1, U2, K1

11.

Psychoanaliza i zmiany świadomości: medytacja, doświadczenia religijne
wywołane transem.

W1, U1, U2, K1

12.

Konwersja, dekonwersja. Duchowi mistrzowie i ich wyznawcy.

W1, U1, U2, K1

13.

Religia i terroryzm: James S. Grotstein, Otto F. Kernberg, Stuart H. Twemlow,
Vamik Volkan, Salman Akhtar.

W1, U1, U2, K1

14.

Psychoanaliza, płeć i religia.

W1, U1, U2, K1

15.

Psychoanaliza i religia: ku wzajemnemu zrozumieniu?

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w kursie: polityka uniwersytetu zobowiązuje studentów do
uczestniczenia w każdym spotkaniu seminaryjnym. Dopuszczalne są
maksymalnie dwie nieobecności. Więcej nieobecności spowoduje brak
możliwości zaliczenia kursu. Dłuższe nieobecności na zajęciach
spowodowane poważną chorobą lub sprawami rodzinnymi należy
zgłaszać prowadzącemu zajęcia w celu ustalenia formy zaliczenia zajęć.
Esej: student jest zobowiązany przedłożyć esej końcowy zawierający
egzamin ustny, esej
około 3000 słów (liczba słów nie obejmuje cytatów, które powinny
znajdować się w przypisach). Przekłada się to na około 10 stron z
podwójnymi odstępami, czcionką Times Roman (około 300 słów na
stronie w tym formacie). Esej należy dostarczyć najpóźniej w dniu
ostatnich zajęć. Egzamin ustny: kurs kończy się egzaminem ustnym.
Ocena końcowa: udział w dyskusjach (25%), ocena eseju (25%), wynik
egzaminu (50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość terminów i pojęć psychologicznych oraz psychoanalitycznych; podstawowa znajomość współczesnej
problematyki religioznawstwa. Znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Kosmologia i antropologia kabały luriańskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.5cb87a3605be5.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład z elementami konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uczestnik kursu dysponuje podstawowymi informacjami na temat jednej z najbardziej dojrzałych konceptualnie
form emanacjonizmu, obecnych w mistyce żydowskiej. W szczególności student zyskuje pogłębioną wiedzę
na temat systemu korespondencji właściwemu kabalistycznie pojmowanej ekwiwalencji mikro i makrokosmosu,
niosącemu głębokie dziedzictwo starożytnych koncepcji gnostycznych. Uczestnik kursu nabiera wstępnych
kompetencji w zakresie komparatystycznej analizy źródłowego tekstu przez odniesienie go do różnych form
gnostycyzmu i gnozy, mazdeizmu, manicheizmu, ruchów izmailickich, suﬁzmu oraz kosmologii i antropologii
tantry buddyjskiej i hinduskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedza: - student zna i rozumie rolę tradycji
mistycznych w kulturze żydowskiej w perspektywie
komparatystycznej[R7_W01; R7_U02] - student zna
wyniki zastosowania komparatystycznej metodologii
religioznawczej do badań nad mistycznymi tradycjami
judaizmu [R7_W05; R7U_02] - student dysponuje
wiedzą w zakresie wyników zastosowania metody
semiotycznej do materiału religioznawczego [R7_W05;
R_W01] - student orientuje się w zakresie ewolucji
badań nad mistycyzmem żydowskim [R_W01] student zna założenia doktryny emanacjonistycznej
w kabale luriańskiej [R7_U02]

REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W06

prezentacja

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętności: - student rozwija sprawność w zakresie
analizy literatury przedmiotowej [R7_U01;] - student
samodzielnie czyta i interpretuje tekst mistyczny
[R7_U02] - student zna podstawową terminologię
badań nad mistycyzmem żydowskim [R7_K04] student stosuje metodologię komparatystyczną
do badań nad mistycyzmem [R7_K04] - student jest
w stanie wyodrębnić specyﬁkę kabały na tle innych
form mistyki religii Abrahamowych [R7_K04; R7_U05]

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

kompetencje społeczne: - student lepiej rozumie
fenomen odrębności kulturowej judaizmu [R7_K02] student rozumie kulturową dynamikę zjawisk
mistycznych [R7_K02]

REL_K2_K01,
prezentacja
REL_K2_K02, REL_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład z elementami konwersatorium

30

analiza problemu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Pojęcia „gnoza” i „mistyka żydowska” w badaniach nad tradycjami kultywacji
wyobraźni i indukcji doświadczeń megapsychicznych w judaizmie. Istotność
metody semiotycznej wzbogaconej o ujęcia psychodynamiczne.
2.
Środowisko kabały safedzkiej (XVI/XVII w.) – główne postaci, kluczowe dzieła.
3.
Ocarot Chajim na tle korpusu piśmiennictwa kabały luriańskiej. Tradycje przekazu.
Przegląd tradycyjnej literatury komentującej tekst. Struktura dzieła i jego miejsce
w obrębie makroformy Ec Chajim („Drzewo Życia”)
4.
Pojęcie Bezkresu (Ejn Sof)
5. Wody światło, wola, i samoograniczenie (cimcum) i punkt (nequda)
6. Prawa (dinim), ślad (reszimu) i początek emanacji
7. Praczłowiek,(Adam Qadmon), miejsce i przestrzeń, kanał/promień (cinor, qaw),
miary okrężne i liniowe i (seﬁrot igulim we-joszer)
8 Emanacja fotyczna, fonematyczna i numeryczna.
9. Imienność bóstwa.
10. Idea czterech rodzajów światów.
11. Rozbicie naczyń (szwirat ha-kelim), królowie Edomu i dzieło naprawy (tiqqun).
12. Światła (orot) iskry (nicucin) i naczynia (kelim). Narodziny mózgów (mohin),
brzemienność (ibbur) i karmienie (jeniqa)
12. Seﬁrot a parcuﬁm I (Atiq, Arich Anpin)
13. Seﬁrot a parcuﬁm II(Abba, Immah, Zeir Anpin)
14. Seﬁrot a parcuﬁm III (Nuqwa)
15.Dynamika syzygii (ziwwugim)

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład z elementami
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin i prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony pierwszy rok studiów

Sylabusy
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Suﬁzm i joga w dziele Dara Shikuha (1615-1659)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.604625112b89b.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cel naukowy zadania badawczego: Celem badania jest przeanalizowanie metodologii i treści porównawczych
dociekań nad elementami łączącymi tradycje mistyczne hinduizmu i islamu, przedstawionych w dziele Majma’-ulbahrain autorstwa Dara Shikuha (1615 – 1659), księcia z dynastii Wielkich Mogołów. W szczególności
analizowane będą wyodrębnione przez niego podstawowe kategorie łączą jogę i suﬁzm, a mianowicie: koncepcja
żywiołów, teoria poznania, stopnie praktyki ascetyczno-mistycznej, atrybutów bóstwa, ciała subtelnego, wielości
światów, imion bóstwa i ostatecznego wyzwolenia. Zaprezentowane zagadnienia zostaną poszerzone o tło
hermeneutyczne zaczerpnięte z różnych nurtów mistyki żydowskiej i buddyzmu. Krytycznej analizie poddana
zostanie koncepcja uniwersalnego rdzenia doświadczeń mistycznych, rzekomo obecna w wielkich religiach
uniwersalistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Wiedza: 1. dysponuje wiedzą ogólną z zakresu
metodologii komparatystyki religioznawczej w analizie
zjawiska mistycyzmu występującego w różnych
tradycjach religijnych REL_K2_W06 2: dysponuje
znajomością podstawowych kategorii ścieżek
inicjacyjnych jogi i suﬁzmu z elementami
analogicznych ujęć w mistyce żydowskiej i buddyzmie
REL_K2_W02

REL_K2_W01,
REL_K2_W03,
REL_K2_W05

prezentacja

REL_K2_U02,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

1: Orientuje się w zakresie powiązań pomiędzy
praktykami i doktrynami mistycznymi REL_K2_U02 2.
Czyta i interpretuje teksty mistyczne REL_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie
analizy fenomenów mistycyzmu do działań na rzecz
tolerancji REL_K2_K03

REL_K2_K01,
prezentacja
REL_K2_K02, REL_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza problemu

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

1.

Wzajemne przenikanie się mistyki hinduskiej i persko-arabskiej na dworze
Wielkich Mogołów

W1, U1, K1

2.

Życie i dzieło Dara Shikuha

W1, U1, K1

3.

Struktura traktatu Majma-'ul-bahrain

W1, U1, K1

4.

Koncepcja żywiołów

W1, U1, K1

5.

Teoria poznania mistycznego

W1, U1, K1

6.

Stopnie praktyki ascetyczno-mistycznej

W1, U1, K1

7.

Teoria atrybutów bóstwa

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Struktura ciała subtelnego

W1, U1, K1

9.

Idea wielości światów

W1, U1, K1

10.

Imiona bóstwa

W1, U1, K1

11.

Ostateczne wyzwolenie

W1, U1, K1

12.

Komparatystyka tradycyjna a religioznawcza

W1, U1, K1

13.

Epistemologiczne problemy badań nad mistycyzmem

W1, U1, K1

14.

Problem interreligijnych uniwersaliów doświadczenia mistycznego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin i prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Psychologia ateizmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.250.6046260c26afe.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Postępująca sekularyzacja społeczeństw skłoniła przedstawicieli nauk przyrodniczych i społecznych do pochylenia
się nad fenomenem ateizmu. Celem kursu jest zapoznanie studentów z psychologicznym ujęciem tego zjawiska.
Podczas zajęć analizowane będą psychologiczne przyczyny i konsekwencje ateizmu. Studenci zapoznają się
z najnowszymi badaniami dotyczącymi ewolucyjnych, neurobiologicznych, poznawczych i motywacyjnych
uwarunkowań ateizmu. Rozważania na temat konsekwencji ateizmu skoncentrują się wokół kwestii
egzystencjalnych, tożsamościowych oraz społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

82 / 281

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu rozumie rolę ateizmu
w wymiarze indywidualnym i społecznym

REL_K2_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

zna i rozumie w stopniu zaawansowanym główne
stanowiska teoretyczne w obszarze psychologii
ateizmu

REL_K2_W07

egzamin pisemny / ustny

REL_K2_U01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia w obszarze psychologii ateizmu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny

REL_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

K2

potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę dotyczącą
psychologicznych uwarunkowań i konsekwencji
REL_K2_K03
ateizmu do diagnozowania i rozwiązywania problemów
współczesności

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do egzaminu

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.

Psychologiczne uwarunkowania ateizmu

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Ateizm jako źródło tożsamości

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Zdrowie ﬁzyczne i psychiczne

W1, W2, U1, K1, K2

4.

Problemy egzystencjalne

W1, W2, U1, K1, K2

5.

Moralność bez boga

W1, W2, U1, K1, K2

6.

Ateista w społeczeństwie

W1, W2, U1, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) 2.
egzamin pisemny / ustny Aktywny udział w dyskusjach 3. Opracowanie pytań do dyskusji 4.
Zaliczenie egzaminu
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Struktura sacrum
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.220.5cb87a3016672.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student będzie dysponował wiedzą w zakresie podstawowych semiotycznych, psychodynamicznych
i kognitywnych modeli pomocnych przy analizie wielowymiarowego zjawiska opozycji sacrum/profanum i jej
biokulturowych funkcji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student rozumie konieczność interdyscyplinarnego
podejścia do omawianego problemu. [K_W01 +++;
K_W05+++; K_W07+++; K_U02+++; K_U10+++;
K_K05+++]

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

2. Student dysponuje wiedzą w zakresie
zróżnicowanego i komplementarnego zastosowania
stosownych elementów metodologii semiotycznej,
kognitywnej i psychoanalitycznej. [K_W04+++; KW01+++; K_W14, K_ U05+++, K_U03+++,
K_K05+++]

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

kompetencje społeczne: - student rozumie głębiej
problematykę aksjologicznych wymiarów kultury
[R7_K01]

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
REL_K2_K01,
REL_K2_K02, REL_K2_K03 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

90

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przedmiotem kursu jest analiza problem interkulturowego występowania opozycji
sacrum-profanum (S-P)z perspektywy ﬁlozoﬁcznej, semiotycznej, kognitywnej,
psychoanalitycznej i religioznawczej. Poszczególne zajęcia obejmują:
1. S - P w perspektywie ontologicznej (N. Hartmann i in.), aksjologicznej (M.
Scheler) i epistemologicznej (E. Cassirer)
2. S – P w perspektywie semiotycznej (Ch. s. Peirce, F. de Saussure)
3. S – P w perspektywie semiotycznej (K. Bühler, R. Jacobson)
4. S – P w perspektywie konstruktywistycznej (P. Watzlawick)
5. S – P w perspektywie lingwistycznej (T. Milewski, Ch. Hockett, J. Lyons)
6. S – P w perspektywie teorii aktów mowy (J. Austin, J. Searle) i implikatur
konwersacyjnych (P. Grice)
7. S – P w perspektywie cybernetycznej (M. Mazur)
8. S – P w perspektywie kognitywnej teorii metafory (M. Johnson, G. Lakoﬀ)
9. Teorie fetyszyzmu (S. Freud, K. Marx, D. Winnicott, Th. Sebeok i in.)
10. Sakralność znaku I języka w tradycjach mistycznych (tantra, kabała, suﬁzm)
11. S – P a opozycja prawe – lewe (J. Hertz)
12. S – P a doświadczenie tabuizacji i wstrętu (P. Rozin, J. Kristeva, M. Douglas)
13. S – P a synestezja (S. Langer,A. Łuria, R. Cytowic, S. Baron – Cohen
14. S – P w ujęciu psychodynamicznym (S. Foulkes, W. Bion)
15. S – P a hipoteza kozła oﬁarnego i przemocy mimetycznej (R. Girard)

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny + kolokwium, dopuszczenie na
podstawie obecności i aktywnego udziału w
ćwiczeniach

wykład

egzamin ustny, zaliczenie ustne

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny / ustny egzamin ustny + kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wyznania religijne wspólczesnej Polski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.220.5cb87a30314bb.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mniejszościami religijnymi współczesnej Polski, zarówno wyznaniami
tradycyjnymi jak i nowymi ruchami religijnymi. Studenci zapoznają się z historią i doktryną mniejszości
religijnych, a także z ich współczesną działalnością, poprzez analizę tekstów źródłowych danych wspólnot, a także
w praktyce podczas dyskusji z zaproszonymi na zajęcia przedstawicielami mniejszości, lub podczas wizyt w ich
miejscach kultu. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczestnicy będą mogli wykorzystać w praktyce przygotowując
monogaﬁę dotyczącą wybranej mniejszości religijnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada pogłębioną wiedzę o polskich mniejszościach
religijnych oraz zbiorowych formach życia religijnego
i duchowości

REL_K2_W02

egzamin ustny, projekt,
zaliczenie

W2

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
religią a kulturą i społeczeństwem Polski

REL_K2_W01

egzamin ustny, projekt,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ samodzielnie opracować monograﬁę wybranej
mniejszościowej polskiej wspólnoty religijnej

REL_K2_U02,
REL_K2_U03

projekt

U2

potraﬁ samodzielnie prowadzić badania i zdobywać
informacje

REL_K2_U01

projekt, zaliczenie

REL_K2_K01

egzamin ustny, projekt,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do egzaminu

30

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.

1. Geneza zróżnicowania wyznaniowego Polski współczesnej

W1, K1

2.

2. Kościół Katolicki w Polsce

W1, W2, U1, U2, K1

3.

3. Tradycyjne wspólnoty katolickie w Polsce

W1, U1, U2, K1

4.

4. Kościoły wschodnie w Polsce

W1, U1, U2, K1

5.

5. Tradycja Starokatolicka w Polsce

W1, U1, U2, K1

6.

6. Protestantyzm w Polsce

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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7.

7. Judaizm w Polsce

W1, W2, U1, U2, K1

8.

8. Islam w Polsce

W1, W2, U1, U2, K1

9.

9. Wspólnoty wywodzące się z hinduizmu w Polsce

W1, W2, U1, U2, K1

10.

10. Buddyzm w Polsce

W1, W2, U1, U2, K1

11.

11. Ruchy neopogańskie i okultystyczne w Polsce

W1, U1, U2, K1

12.

12. Nowe ruchy religijne w Polsce

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny, projekt

Egzamin ustny, monograﬁa poświęcona wybranej mniejszości
religijnej

ćwiczenia

zaliczenie

obecność oraz aktywność na zajęciach, zbieranie materiałów do
monograﬁi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Religia a nowoczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.220.5cd962a2c12d2.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest ukazanie problematyki wzajemnych relacji religii i nowoczesności poprzez prezentację
ważniejszych stanowisk teoretycznych i metod badań empirycznych.

C2

Dostarczenie studentom narzędzi umożliwiających interpretację współczesnych zjawisk religijnych i umożliwi
przeprowadzenie samodzielnych badań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
religią a kulturą i społeczeństwem

REL_K2_W01

egzamin ustny

W2

rozpoznaje, interpretuje i klasyﬁkuje zjawiska religijne

REL_K2_W05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia oraz planuje i realizuje projekty
badawcze

REL_K2_U01

egzamin ustny

U2

precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie je
komentuje w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię religioznawczą

REL_K2_U02

egzamin ustny

U3

umie w sposób pogłębiony analizować teksty religijne
i inne media z wykorzystaniem różnych metod
interpretacji

REL_K2_U05

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do egzaminu

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.

Idea postępu a warunki indywidualnego poczucia szczęścia, nowoczesność jako
„nieskończoność pragnień”.

W1, W2, U1, U2, U3

2.

Społeczeństwa tradycyjne a społeczeństwa nowoczesne, podział pracy,
urbanizacja i umasowienie a detradycjonalizacja i słabnięcie wyobrażeń
zbiorowych (w tym religii).

W1, W2, U1, U2, U3

3.

Nauka i jej funkcje w społeczeństwach nowoczesnych, nauka konkurentką religii?
Czy można „wierzyć i wiedzieć”?

W1, W2, U1, U2, U3

4.

Od religii do religijności: „rozpływanie się” konturów „pola religijnego”; ucieczka
od formy jako cecha kultury nowoczesnej.

W1, W2, U1, U2, U3

5.

Kapitalizm jako religia; kompleksy wina/dług, Bóg/pieniądz.

W1, W2, U1, U2, U3

Sylabusy
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6.

Religia a konsumpcja: supermarketyzacja i walmartyzacja religii.

W1, W2, U1, U2, U3

7.

Przemysł kulturalny jako narzędzie zniewolenia. Religia a kultura popularna.

W1, W2, U1, U2, U3

8.

Utopie nowoczesności – Ameryka jako „zrealizowana utopia”.

W1, W2, U1, U2, U3

9.

Nowoczesność i tożsamość. Kultura indywidualizmu. Religia jednostki, religia
prywatna.

W1, W2, U1, U2, U3

10.

Współczesne oblicza religii i współczesna formuła duchowości: od transcendencji
do immanencji.

W1, W2, U1, U2, U3

11.

-Religijne reakcje na modernizację: między postmodernizmem a
kontrmodernizmem.

W1, W2, U1, U2, U3

12.

-Fundamentalizmy religijne jako zjawisko nowoczesne.

W1, W2, U1, U2, U3

13.

-Sport jako religia. Rytuały i mity futbolu.

W1, W2, U1, U2, U3

14.

-Religia a internet: religie w internecie; religia sieciowa; rytuały online.

W1, W2, U1, U2, U3

15.

-Religia a muzyka: religia w muzyce popularnej, muzyka jako religia.

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość treści przedmiotowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
Obecność w zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Etyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.220.5cb87a3067e97.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student ma szeroką wiedzę o normach
konstytuujących i regulujących struktury i instytucje
społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze,
zmianach i droga wpływania na ludzkie zachowania

REL_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie ustne
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W2

student precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie
złożone problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie
je komentuje w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię religioznawczą zna
niezbędną terminologię z zakresu ﬁlozoﬁi moralnej,
etyki oraz teorii działania

REL_K2_W01

egzamin ustny

W3

student zna i rozumie specyﬁkę różnych religijnych
form wyrazu oraz metod ich analizy [R7_W04]

REL_K2_W01,
REL_K2_W04

egzamin ustny

U1

student precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie
złożone problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie
je komentuje w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię religioznawczą [R7_U02]

REL_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

U2

student samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza
umiejętności krytycznego myślenia oraz planuje
i realizuje projekty badawcze

REL_K2_U01

egzamin ustny

U3

- student potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
religioznawczą do diagnozowania i rozwiązywania
problemów współczesności [R7_K04]

REL_K2_U07

egzamin ustny,
zaliczenie ustne

K1

- postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz
przyjmuje odpowiedzialność za skutki własnych decyzji REL_K2_K03
i działań [R7_K01]

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

K2

komunikowania się w sposób kompetentny i kulturalny
[R7_K02]

REL_K2_K01

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
prezentacja

K3

student jest gotowy do zaangażowania w działania
społeczne i rozumie znaczenie dziedzictwa
kulturowego i jego aktualizacji [R7_K03]

REL_K2_K02

egzamin ustny,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs ETYKI prowadzony będzie z silnym uwzględnieniem tła religioznawczego, to
znaczy kładąc nacisk na problem sekularyzacji wartości, nachodzenia się sfer
sacrum i profanum w sferze wartości. Pomimo próby swego rodzaju krytycznego
podejścia uwzględniającego wszelkiego rodzaju liminalne zjawiska pojawiające się
od przełomu XIX i XX wieku oraz później takie, jak etyka jako ﬁlozoﬁa pierwsza,
kres etyki, śmierć człowieka, przewartościowanie wartości, etc. będziemy jednak
zachowywać podejście historyczne po to, by wprowadzić elementarne stanowiska
etyczne, szkoły ﬁlozoﬁi moralnej, oraz niezbędne kategorie do krytycznego
namysłu nad problemami natury etycznej. Zaczniemy od analizy przedﬁlozoﬁcznej
historii kategorii takich jak dobro i zło (homeryckie orzeczniki moralne,
agatos/dikaiosune…). Będziemy badać więzy łączące je ze społeczeństwem oraz
pełnionymi w jego obrębie rolami (arete, hybris). Następnie zatrzymamy się przy
klasycznym podziale ﬁlozoﬁi, który wyłonił etykę jako jej odrębną dziedzinę i
pierwszych etyków wśród ﬁlozofów przedsokratejskich. Następnie przechodząc
przez zwrot antropologiczny Sokratesa oraz koncepcje cnoty jako wiedzy
dojdziemy do etyki Arystotelesa i szkoły jej wdrażania, uczenia się jako
roztropności.
Rozpoczynając ćwiczenia od „Wykładu o etyce” Ludwig Wittgensteina będziemy
starali się zachować wrażliwość na podział między faktem, wiedzą oraz oceną, być
czujni czy rozbieżność logiczna między tymi sferami zachodzi (w konkretnych
historyczno-kulturowych warunkach) oraz jakie zależności z tego podziału
wynikają. W ten sposób będziemy następnie omawiać nowożytne i oświeceniowe
debaty etyczne, które otwierając się na kulturowo obce porządki etyczne będą
starały się odpowiedzieć na pytanie o „mistyczny fundament autorytetu” i
ugruntować go bądź w rozumie praktycznym bądź obyczajach bądź prawie (prawo
moralne, obowiązek, skłonność etc) Wreszcie staniemy wobec załamanie się
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
paradygmatów etycznych i różnych form ich przekroczenia. Przez nihilizm, oraz
K1, K2, K3
przewartościowanie wartości rozważymy rozwiązania proponowane przez ﬁlozoﬁę
skażoną „podejrzliwością” Freuda, Marksa i Nietzschego oraz doświadczenia XX
wiecznych totalitaryzmów. Rozważymy koncepcje które wieszczą kres etyki oraz
wszelkiej ﬁlozoﬁi wartości ale również te, które wszelki namysł ﬁlozoﬁczny
podporządkowują kwestiom moralnym i poprzez kryzys paradygmatu
racjonalizmu nowożytnego postulują różne nowe formy poznania dla których
priorytetem jest relacja etyczna (ﬁlozoﬁa dialogu, postmodernizm, personalizm
etc)
1) Wstęp czym jest etyka oraz ﬁlozoﬁa moralna, między religią, naukami
społecznymi a ﬁlozoﬁą.
2) Przedﬁlozoﬁczne wejście w etykę.
Sophrosyne i episteme.
3) Przeciw emotywizmowi.
4) Amor Fati? Marek Aureliusz
5) Grzech. Pojęcie winy w świeckim świecie.
6) Tolerancja.
7) Umowa społeczna.
8) Stan natury i wychowanie.
9) Immanuel Kant – Uzasadnienie metaﬁzyki moralności
10) Nieposłuszeństwo obywatelskie.
11) Etyka jako ﬁlozoﬁa pierwsza i teleologiczne zawieszenie etyki.
12) Jednostka i wspólnota.
13) Relatywizm moralny?
14) Teorie metaetyczne
15) Antygona raz jeszcze.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

obecność

ćwiczenia

zaliczenie ustne, prezentacja

obecność aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Psychospołeczne wymiary religijności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.220.5cb87a3084f98.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie obszarów badawczych, metodologii, metod i narzędzi stosowanych
we współczesnej psychologii religijności. Zajęcia koncentrują się na empirycznej psychologii religijności w teorii
i praktyce, przygotowując uczestników do samodzielnego podjęcia problemów badawczych w ramach tej
dziedziny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
religią i społeczeństwem

REL_K2_W01

egzamin ustny

W2

ma rozszerzoną wiedzę o specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej społecznej psychologii religii oraz jej
relacji do innych nauk

REL_K2_W06

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia oraz planuje i realizuje projekty
badawcze w obszarze psychologii religii

REL_K2_U01

projekt, prezentacja

U2

precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie je
komentuje w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię z obszaru psychologii
religii

REL_K2_U02

projekt

U3

postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz
przyjmuje odpowiedzialność za skutki własnych decyzji REL_K2_U07
i działań

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
społecznych aspektów religii do diagnozowania
i rozwiązywania problemów współczesności

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

REL_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

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.

Empiryczna psychologia religijności

W1, W2, K1

2.

Religijność w perspektywie ewolucyjnej.

W1, W2, K1

Sylabusy
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3.

Religijny mózg – badania neuropsychologiczne w obszarze religijności.

W1, W2, K1

4.

Religijność jako efekt motywowanego poznania.

W1, W2, K1

5.

Religijna tożsamość społeczna.

W1, W2, K1

6.

Dobrostan psychologiczny a religia.

W1, W2, K1

7.

Religia, małżeństwo, seks.

W1, W2, K1

8.

Religia = moralność? Rola religijności w rozumowaniu moralnym.

W1, W2, K1

9.

Komu pomagają religijni: religia i zachowania prospołeczne.

W1, W2, K1

10.

Wpływ religijności na relacje międzygrupowe.

W1, W2, K1

11.

Agresja motywowana religijnie.

W1, W2, K1

12.

Wierzący przy urnach: religia a postawy polityczne.

W1, W2, K1

13.

Metody badawcze społecznej psychologii religii

U1, U2, U3, K1

14.

Obszary badawcze w społecznej psychologii religii

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Obecność na zajęciach, egzamin.

ćwiczenia

projekt, prezentacja

Obecność na zajęciach, wyszukiwanie i analiza tekstów naukowych,
projekt badawczy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs „Wstęp do psychologii”

Sylabusy

100 / 281

Buddyzm II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.5cb87a30a1b32.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów II stopnia studiów religioznawczych z zagadnieniami studiów nad
buddyzmem, jego historią oraz z jego współczesnością. Kurs obejmuje problematykę genezy buddyzmu
(śramanowie, Wielka Magadha), jego interakcji z innymi religiami subkontynentu indyjskiego (braminizm) oraz
rozwoju zarówno w aspektach historycznym, jak i doktrynalnym: Budda i jego uczniowie, "sobory", cesarz Aśoka,
buddyzm wczesnych szkół, therawada, mahajana, wadźrajana. Przybliżone zostaną zagadnienia organizacyjne wspólnota monastyczna buddyjska, jej zróżnicowanie i tradycja tekstowa - winaja. Kurs wprowadza podstawową
terminologię myśli buddyjskiej charakterystyczną dla głównych tradycji ﬁlozoﬁcznych funkcjonujących w jego
obrębie - abhidharmy, jogaćary, madhjamaki. Omówione zostaną także aspekty rytualne, medytacyjne
i organizacyjne buddyzmu w oparciu o teksty źródłowe jak i najnowsze opracowania przedmiotu. Dopełnieniem
problematyki buddyzmu indyjskiego będą zajęcia poświęcone pozostałym tradycjom buddyjskim Azji - przede
wszystkim Tybetowi i Chinom. Z uwagi na popularność na Zachodzie szerszej analizie poddanie zostanie fenomen
buddyzmu indo-tybetańskiego (D. Snellgrove, D. Richardson).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

rozumie rolę i funkcję buddyzmu w procesie
kształtowania się kultur Azji oraz charakter zmian
społecznych w tychże kulturach

REL_K2_W01,
REL_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W2

zna podstawową terminologię religioznawczą
dotyczącą buddyzmu w języku polskim

REL_K2_W04

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W3

zna i rozumie w stopniu zaawansowanym bieżący stan
badań nad buddyzmem w zakresie wybranego
problemu badawczego

REL_K2_W02,
REL_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U1

samodzielnie zdobywa wiedzę w zakresie studiów nad
buddyzmem, stawia tezy badawcze i krytycznie je
ocenia, potraﬁ je w adekwatny i precyzyjny sposób
przekazywać w mowie i w piśmie

REL_K2_U01,
REL_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U2

pisze opracowanie/esej na temat wybranego problemu
w studiach nad buddyzmem

REL_K2_U03

esej

U3

w kompetentny sposób analizuje i interpretuje teksty
źródłowe buddyzmu i inne elementy kultury
buddyjskiej (np. symbolikę)

REL_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ w sposób kompetentny i kulturalny stosować
terminologię związaną z kulturą buddyjską

REL_K2_K01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

K2

potraﬁ wykorzystać przyswojoną wiedzę w zakresie
buddyzmu do diagnozowania i rozwiązywania
problemów współczesności

REL_K2_K03

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

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.

Geneza buddyzmu (śramanowie, Wielka Magadha), jego interakcje z innymi
religiami subkontynentu indyjskiego (braminizm) oraz rozwoju zarówno w
aspektach historycznym, jak i doktrynalnym:

W1, W3, U1

2.

Budda jako założyciel religii, kwestia datowania, główne problemy

W2, W3, U1, U3, K1

3.

"Sobory" buddyjskie, cesarz Aśoka, rozwój buddyzmu w Indiach w starożytności,
architektura buddyjska

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

4.

Kanon buddyjski

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

5.

Wspólnota buddyjska, monastycyzm, winaja

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

6.

Buddyzm wczesnych szkół, therawada

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

7.

Mahajana, powstanie, główne szkoły, literatura

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

8.

Buddyzm tantryczny: wadźrajana

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

9.

Podstawowa terminologia myśli buddyjskiej głównych tradycji ﬁlozoﬁcznych
funkcjonujących w jego obrębie - abhidharmy, madhjamaki i jogaćary

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

10.

Problematyka medytacji w różnych szkołach buddyjskich

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

11.

Specyﬁka buddyzmu indo-tybetańskiego. Mahasiddhowie. Buddyzm w Tybecie,
główne szkoły buddyzmu tybetańskiego

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

12.

Wprowadzenie do problematyki buddyzmu w Azji Wschodniej

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Zaliczenie części wykładowej podzielone jest na: 1. Pracę
pisemną na wybrany temat (20% do oceny końcowej) 2.
Zaliczenie wybranej lektury 20% do oceny końcowej. 2.
Egzamin ustny obejmujący całość́ treści merytorycznych
modułu (40% do oceny końcowej)

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Zaliczenie części ćwiczeniowej obejmuje obowiązkową
obecność, ocenę aktywności i zaliczenie dwóch kolokwiów
pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.5cb87a30beee2.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią i treściami doktrynalnymi kościołów chrześcijańskich
począwszy od XVI w. do czasów współczesnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada pogłębioną wiedzę o chrześcijaństwie oraz
zbiorowych formach życia religijnego i duchowości

REL_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej
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W2

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
chrześcijaństwem a kulturą i społeczeństwem

REL_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie w sposób pogłębiony analizować teksty religijne
z zakresu chrześcijaństwa z wykorzystaniem różnych
metod interpretacji

REL_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
problemy badawcze z zakresu dziejów chrezscijaństwa
nowożytnego wykorzystując specjalistyczną
terminologię religioznawczą

REL_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

REL_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
religioznawczą do diagnozowania problemów
współczesnego chrześcijaństwa

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

konsultacje

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
153

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs przedstawia w sposób syntetyczny dzieje chrześcijaństwa począwszy od
czasów Reformacji do dziś. Pierwsza reformacje i jej odłamy, kontrowersje wśród
pierwszych Geograﬁa religijna nowożytnej Europy. Kontrreformacja w Kościele
katolickim, Sobór Trydencki, reforma Kościoła, nowe zakony, działalność misyjna.
W1, W2, U1, U2, K1
Chrześcijaństwo wschodnie ze szczególnym uwzględnieniem prawosławia
moskiewskiego. Jansenizm, kwietyzm, gallikanizm, febronianizm, józeﬁnizm.
Kościół a rewolucja francuska. Wiek XIX i pierwsza połowa XX w. w dziejach
Kościoła. Sobór watykański II, ekumenizm. Rozwój katolicyzmu i protestantyzmu w
głównych państwach świata. Katolicka doktryna społeczna w XIX i XX w.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, wykład
konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

obecność na zajęciach

ćwiczenia

a/ kolokwium końcowe sprawdzające wiedzę b/ obecność i
aktywność na zajęciach w postaci brania udziału w dyskusji i
zaliczenie na ocenę, esej
argumentowania swojego stanowiska c/ przygotowanie i
wygłoszenie referatu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do Biblii Hebrajskiej i apokryfów judaistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.1559735534.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W programie kursu wyjaśnione zostaną pojęcia Biblia judaizmu i Stary Testament. W całości kurs ukazuje Biblię
judaizmu jako element dziedzictwa kulturowego o uniwersalnym znaczeniu oraz składową część dziedzictwa
starożytnego Bliskiego Wschodu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
judaizmem a kulturą literacką starożytnego Bliskiego
Wschodu (zna konteksty literackie formowania się
poszczególnych ksiąg Biblii hebrajskiej i apokryfów
judaistycznych, posiada pogłębioną wiedzę
o tradycjach religijnych starożytnego Izraela oraz
o zbiorowych formach jego życia religijnego
i duchowości, posiada rozszerzoną wiedzę o specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej religioznawstwa
w obszarze biblistyki (hermeneutyka biblijna),
precyzyjnie formułuje w mowie i piśmie złożone
problemy badawcze z obszaru biblistyki
religioznawczej, stawia tezy i krytycznie je komentuje
w języku polskim, przy znajomości ich ekwiwalentów
w językach obcych), wykorzystując specjalistyczną
terminologię biblistyczno-religioznawczą

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin ustny, projekt,
esej

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06

egzamin ustny, projekt,
esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ samodzielnie studiować teksty źródłowe
tradycji judaistycznej w oparciu o ich wydania
krytyczne, wykrywa zależności między kształtowaniem
się idei religijnych a procesami społecznymi
i kulturalnymi, potraﬁ posługiwać się podstawową
terminologią tradycji judaistycznej, samodzielnie
tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski
średnio trudny tekst religijny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnorodnych form.

REL_K2_K01,
egzamin ustny, projekt,
REL_K2_K02, REL_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W programie kursu wyjaśnione zostaną pojęcia Biblia judaizmu i Stary Testament.
Po ogólnej charakterystyce pism składających się na Tanach ukazana zostanie
biblijna literatura hebrajska na tle starożytnych literatur Bliskiego Wschodu. Po
czym zaprezentowany zostanie podział ksiąg biblijnych wg tradycji żydowskiej,
chrześcijańskiej i krytyki literackiej. W następnej części ukazana zostanie historia
tekstu BH z uwzględnieniem odkryć rękopisów biblijnych nad Morzem Martwym,
historia kanonu (kanon palestyński i aleksandryjski, BH w kanonie
chrześcijańskim) oraz starożytne i nowożytne tłumaczenia BH. Zamknie ten blok
historia hermeneutyki BH. W bloku prezentacji poszczególnych części Tanachu
omówione zostaną wyniki badań krytyczno-historycznych i literackich nad
Pięcioksięgiem, najnowsze hipotezy próbujące wyjaśnić jego powstanie oraz
doktryna religijna Pięcioksięgu. W podobny sposób, lecz w większym skrócie,
przedstawiona zostanie część Newiim i Ketuwim i związane z nimi kwestie
literackie i doktrynalne. Zamknie kurs prezentacja apokryfów i pseudoepigrafów
judaistycznych: objaśnienie podstawowych pojęć, charakterystyka gatunków
literackich, kontekst historyczny ich powstawania, metodologia badań. W całości
kurs ukazuje Biblię judaizmu jako element dziedzictwa kulturowego o
uniwersalnym znaczeniu.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1/obecność na zajęciach; 2/praca zaliczeniowa; 3/egzamin
Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: 1/na podstawie
egzamin ustny, projekt, esej
obecności na zajęciach i pracy zaliczeniowej podejmowana jest
decyzja odnośnie dopuszczenia do egzaminu; 2/egzamin.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Wprowadzenie do Nowego Testamentu i apokryfów judeochrześcijańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.5cb87a3102bd7.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma zapoznać słuchaczy z podstawowymi źródłami do dziejów i doktryn chrześcijaństwa nurtu krystalizującej
się ortodoksji i heterodoksji oraz nauczyć metodyki pracy w ich naukowym badaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
chrześcijaństwem a innymi religiami starożytnego
Bliskiego Wschodu, posiada pogłębioną wiedzę
o tradycjach religijnych obecnych w Nowym
Testamencie oraz zbiorowych formach życia
religijnego w pierwotnym chrześcijaństwie
i duchowości nowotestamentowej, ma rozszerzoną
wiedzę o specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej
z obszaru badań źródłowych nad wczesnym
chrześcijaństwem oraz nauk pomocniczych,
precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
nowotestamentowe problemy badawcze, stawia tezy
i krytycznie je komentuje w języku polskim,
wykorzystując specjalistyczną terminologię z obszaru
religioznawstwa biblistycznego.

REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06

esej

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ samodzielnie studiować teksty źródłowe
tradycji chrześcijańskiej w oparciu o ich wydania
krytyczne, wykrywa zależności między kształtowaniem
się idei religijnych a procesami społecznymi
i kulturalnymi, potraﬁ posługiwać się podstawową
terminologią tradycji chrześcijańskiej, samodzielnie
tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski
średnio trudny tekst religijny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnorodnych form

REL_K2_K01,
esej
REL_K2_K02, REL_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ma zapoznać słuchaczy z podstawowymi źródłami do dziejów i doktryn
chrześcijaństwa nurtu krystalizującej się ortodoksji i heterodoksyjnych oraz
nauczyć metodyki pracy w ich naukowym badaniu. Szczegółowymi celami będą:
objaśnienie pojęć Nowy Testament i Biblia chrześcijan oraz apokryfy
(judeo)chrześcijańskie, ukazanie podziału ksiąg NT i związanych z nim problemów
genologicznych (gatunki: ewangelia, dzieje, list, apokalipsa), zapoznanie z
zarysem historii kanonu pism NT, zagadnieniami dotyczącymi krytyki
tekstologicznej oraz historii tłumaczeń NT i kwestiami hermeneutycznymi.
Prezentacja pism NT, obejmująca problemy literackie i doktrynalne, zostanie
dokonana w podziale na dwie grupy: epistolograﬁa (corpus Paulinum, List do
Hebrajczyków i listy katolickie) i pisma narracyjne (ze szczególnym
wyeksponowaniem problematu synoptycznego). W drugiej części kursu jego
przedmiotem będą apokryfy (judeo)chrześcijańskie, ich geneza i gatunki
literackie.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody elearningowe, indywidualne studiowanie wskazanych tekstów i test sprawdzający wyniki
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, praca zaliczeniowa, egzamin. Zaliczenie odbywa
się dwustopniowo: 1/na podstawie obecności na zajęciach i pracy
zaliczeniowej podejmowana jest decyzja odnośnie dopuszczenia do
egzaminu; 2/egzamin.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Koran
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.5cb87a311e1d1.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy o Koranie jako fundamentalnym tekście islamu oraz kultury
arabskiej, w kontekście tradycji muzułmańskiej i ustaleń współczesnej nauki. Kurs ma za zadanie zapoznać
studentów z polskim tłumaczeniem Koranu oraz przygotować ich do samodzielnej lektury i analizy tego tekstu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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posiada szeroką wiedzę na temat Koranu jako księgi
objawionej islamu oraz fundamentu kultury arabskiej.

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

zna terminologię związaną z Koranem i jego rolą
w islamie.

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

posiada podstawową wiedzę na temat islamu jako
religii.

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

U1

potraﬁ wyszukiwać, krytycznie analizować, oceniać
i wykorzystywać informacje z opracowań naukowych
dostępnych w bibliotece naukowej i sieci Internet

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05,
REL_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

U2

potraﬁ analizować tekst koraniczny oraz wyszukiwać
interesujące ustępy tekstu dotyczące interesujących
go tematów

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

REL_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

W1

W2

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie wpływ Koranu na współczesne społeczeństwa
muzułmańskie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zajęcia będą podzielone na dwa moduły, następujące częściowo naprzemiennie.
Pierwszy moduł, którego większa część będzie zrealizowana na początku kursu,
będzie poświęcony najważniejszym wiadomościom dotyczącym Koranu, historii
jego powstania i spisania, stylowi literackiemu, językowi, układowi, znaczeniu w
islamie, związkom ze Starym i Nowym Testamentem a także najważniejszym
problemom interpretacyjnym i różnym tradycjom egzegetycznym w ramach
islamu. Drugi, warsztatowy moduł służyć będzie zapoznaniu studentów pod
kierunkiem wykładowcy z tekstem samego Koranu (w polskim tłumaczeniu).
Studenci będą samodzielnie czytajli jego wybrane fragmenty a także komentarze i
opracowania dotyczące wybranych problemów interpretacyjnych. Za każdym
razem otrzymywać będą pytania kierunkowe od wykładowcy, które będą ułatwiały
im przygotowanie jednostronicowej wypowiedzi pisemnej na zadany temat (albo w
formie samodzielnego tekstu, albo odpowiedzi na platformie PEGAZ osobno na
każde pytanie kierunkowe), lub będą pomagały przygotować się im do krótkiego
quizu jednokrotnego wyboru dotyczącego ich lektur.
Tematy, według których uporządkowana będzie lektura tekstu przedstawione są
poniżej. Są to tematy przykładowe. Możliwe jest rozszerzenie, jak i skrócenie tej
listy, w porozumieniu ze studentami (ewentualna dyskusja ze studentami
odbędzie się na forum internetowym kursu na platformie PEGAZ).
Wykłady wstępne:
- Koran w islamie: znaczenie słowa qur’an, recytacja koraniczna, układ Koranu,
język arabski a Koran, status teologiczny i „cudowność Koranu”
- Historia powstania Koranu (kwestia analfabetyzmu Mahometa, historia
spisywania, najstarsze manuskrypty, Koran a tradycja chrześcijańska i żydowska)
- Koran a Stary i Nowy Testament
- Problemy interpretacyjne i różne tradycje komentowania Koranu w islamie

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Tematy w Koranie – analizowane ze studentami na podstawie wybranych
fragmentów Koranu:
- Fatiha (Sura Otwierająca) – najważniejsza sura
- Historia objawienia Koranu Mahometowi przez anioła Dżibrila przedstawiona w
samym Koranie
- Kształtowanie się pierwszej wspólnoty muzułmańskiej
- Monoteizm w Koranie
- Historia Abrahama
- Prorocy koraniczni i Mahomet jako „pieczęć proroków”
- Jezus w Koranie
- Maria w Koranie
- Chrześcijanie i Żydzi w Koranie
- Nie-muzułmanie, Ludzie Księgi w Koranie
- Historia stworzenia pierwszego człowieka Adama i jego upadek
- Koraniczna eschatologia
- Historia ustalenia nakazu modlitwy 5 razy dziennie i innych nakazów i innych
zakazów obowiązujących muzułmanów do dziś (zakaz hazardu, zakaz picia
alkoholu, pielgrzymka itd.)
- Dżihad, przemoc i podboje w Koranie
- Kobiety i małżeństwo w Koranie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

• Wykonywanie cotygodniowych zadań (quiz jednokrotnego wyboru
egzamin pisemny / ustny lub krótkie zadania pisemne) (50%) • Test końcowy (jednokrotnego
wyboru) (50%)
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Ziemia święta Żydów, chrześcijan i muzułmanów - przeszłość
i współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.5cb87a313c4b6.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie z pojęciem ziemia święta w obrębie trzech tradycji religijnych: judaizmu,
chrześcijaństwa i islamu oraz rozpoznanie antropologiczno-kulturowych uwarunkowań, w których się ono tworzyło
i rozwijało.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności
pomiędzy judaizmem, chrześcijaństwem i islamem,
posiada pogłębioną wiedzę o tradycjach religii
monoteistycznych powstałych na Bliskim Wschodzie,
posiada pogłębioną wiedzę na temat doświadczenia
religijnego wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa
i islamu oraz ich jednostkowych formach życia
religijnego, ma rozszerzoną wiedzę o specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej religioznawstwa
w obszarze badań źródłowych nad religiami
monoteistycznymi oraz z obszaru nauk pomocniczych,
precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie problemy
badawcze z obszaru badań interkulturowych, stawia
tezy i krytycznie je komentuje w języku polskim,
wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu
historii i fenomenologii religii.

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin ustny,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06

egzamin ustny,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ samodzielnie studiować teksty źródłowe
tradycji religii monoteistycznych w oparciu o ich
wydania krytyczne, wykrywa zależności między
kształtowaniem się idei religijnych a procesami
społecznymi i kulturalnymi, potraﬁ posługiwać się
podstawową terminologią tradycji religii
monoteistycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnorodnych form.

egzamin ustny,
REL_K2_K01,
prezentacja, egzamin
REL_K2_K02, REL_K2_K03
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach kursu kolejno ukazana zostanie sakralna geograﬁa starożytnego Izraela
(do II w. n.e.), następnie sakralna geograﬁa chrześcijańska w Syro-Palestynie w
okresie bizantyjskim i wypraw krzyżowych, po czym sakralna geograﬁa
muzułmańska od VII wieku do współczesności. Powstanie Państwa Izraela w 1948
roku sprawiło, że zmieniła się sytuacja miejsc świętych w jego obrębie oraz na
ziemiach palestyńskich. W ramach kursu podjęta zostanie próba jej opisania i
wskazania na węzłowe kwestie, które są przedmiotem debat w trójkącie: żydzi
(Izraelczycy) – chrześcijanie – muzułmanie (Palestyńczycy). Równolegle z
wprowadzeniem w powyżej zasygnalizowaną problematykę będzie następowała
jej egzempliﬁkacja w odniesieniu do następujących miejsc: Jerozolima (w jej
obrębie szczegółowo: Ściana Zachodnia, plac świątynny – al-Haram asz-Szarif,
meczet Qubbet as-Sachra [Kopuły Skały], meczet Al-Aqsa, Góra Oliwna, Dolina
Cedronu ze swymi artefaktami, bazylika Grobu Pańskiego, tzw. Syjon
chrześcijański, sadzawka Betezda, Via Dolorosa), Synaj, Beer Szewa, Hebron,
Jerycho, Wadi Qelt, Chirbet Qumran, Masada, Betlejem, Nazaret, Kafarnaum,
Betsaida, Tyberiada, Cezarea Nadmorska, Akko (dodatkowo Petra).

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków, konsultacje, metody e-learningowe, indywidualne studiowanie wskazanych tekstów i test sprawdzający
wyniki
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kolokwium ustne. Warunki zaliczenia: przeprowadzenie
prezentacji wskazanego artefaktu i uzyskanie z niej
pozytywnej oceny; warunkiem dopuszczenia do
zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Filozoﬁa muzułmańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.5cb87a356f995.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do podstawowych problemów ﬁlozoﬁi muzułmańskiej w perspektywie
historycznej oraz zapoznanie ich z polskimi tłumaczeniami najważniejszych arabskich tekstów ﬁlozoﬁcznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

1) Zna podstawowe terminy, którymi posługuje się
ﬁlozoﬁa muzułmańska

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

2) Zna podstawowe wiadomości na temat różnych
postaci i prądów w ﬁlozoﬁi muzułmańskiej;

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

3) Potraﬁ wskazać i wyjaśnić związki ﬁlozoﬁi z religią
w świecie islamu;

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05,
REL_K2_U07

U2

4) Potraﬁ wskazać i wyjaśnić związki ﬁlozoﬁi
muzułmańskiej z tradycją grecką;

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

U3

5) Potraﬁ wyszukiwać, krytycznie analizować, oceniać
i wykorzystywać informacje z opracowań naukowych
dostępnych w bibliotece naukowej i sieci Intern

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

U4

6) Zna polskie tłumaczenia arabskich tekstów
ﬁlozoﬁcznych

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

7) Samodzielnie zdobywa wiedzę poprzez
posługiwanie się narzędziami pracy badawczej

REL_K2_K01,
egzamin pisemny / ustny
REL_K2_K02, REL_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Podczas konwersatorium studenci poznają zarówno ogólny zarys historii ﬁlozoﬁi
arabsko-muzułmańskiej, okoliczności i przyczyny jej narodzin, jej różne kierunki i
zmieniające się zależności ﬁlozofów i religii, sposoby podejścia do koranicznego
Objawienia i klasycznego greckiego dziedzictwa. Przedstawione zostaną sylwetki
najważniejszych muzułmańskich i arabskich ﬁlozofów i ich główne dzieła.
Jednocześnie studenci będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi
postaciami ﬁlozoﬁi arabsko-muzułmańskiej i przeczytać wybór ich najważniejszych
dzieł przetłumaczonych na język polski (a w nielicznych przypadkach kiedy
brakuje tłumaczeń w języku polskim również w języku angielskim).
Tematy:
1. Kalam (muzułmański scholastycyzm), komentowanie Koranu i zapotrzebowanie
na ﬁlozoﬁę.
2. Grecko-arabski ruch tłumaczeniowy
3. Al-Kindi i początki falsafy
4. Al-Farabi i jego ﬁlozoﬁa polityki
5. Ibn Sina – fuzja arystotelizmu z neoplatonizmem
6. Al-Ghazali, ﬁlozof krytykujący ﬁlozoﬁę
7. Al-Ghazali i mistyczna egzegeza Koranu
8. Suﬁzm
9. Ibn Arabi i muzułmański mistycyzm
10. Ibn Tufajl, Żyjący syn czuwającego – opowieść ﬁlozoﬁczna
11. Ibn Ruszd – rozum contra wiara
12. Ezoteryczne odłamy islamu i ich systemy metaﬁzyczne
13. Bracia czystości – ezoteryczny eklektyzm
14. Ibn Chaldun i narodziny muzułmańskiej „socjologii”
15. Podsumowanie – przegląd muzułmańskich koncepcji ﬁlozoﬁcznych od
metaﬁzyki do polityki.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny • kolokwium (50%) • aktywny udział w zajęciach (50%)

123 / 281

Yoga in theory and practise
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.5cd962a35ca99.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z wielością znaczeń pojęcia 'joga' oraz zaszczepienie w nich
gruntownego zrozumienia historycznych przemian tych znaczeń. Uczestnicy zapoznają się z różnorodnością
systemów jogi, z kontekstami, w jakich te systemy powstawały oraz z transformacjami, jakimi podlegały.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student w zaawansowanym stopniu rozumie polisemię
terminu "joga", historię przemian zjawiska będącego
desygnatem tego terminu oraz jego uwarunkowania
społeczno-kulturowe w Indiach i na świecie.

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

REL_K2_U01,
REL_K2_U02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student samodzielnie zdobywa i weryﬁkuje wiedzę
z zakresu akademickich badań nad jogą, sprawnie
korzystając z ﬁzycznych i internetowych jej zasobów.
Student precyzyjnie formułuje w języku angielskim
złożone problemy związane z tą dyscypliną badawczą,
korzystając ze specjalistycznej terminologii, dostępnej
literatury, i odnosząc się do tych problemów w sposób
krytyczny i analityczny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do dzielenia się krytyczną wiedzą
na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań
jogi, do podejmowania dyskusji na temat jej roli
i znaczenia we współczesnym społeczeństwie.

REL_K2_K02, REL_K2_K03 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Wstęp: Jak zdeﬁniować jogę?

W1, U1, K1

2.

The concept of yoga in the Veda. Proto-yogic communities?

W1, U1, K1

3.

Yoga, ascesis, and the interiorization of ritual

W1, U1, K1

4.

Yoga of non-renouncers

W1, U1, K1

5.

Pā tañ jala-yoga-śāstra: doctrine and practice

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Pā tañ jala-yoga-śāstra: history of reception

W1, U1, K1

7.

Haṭha and rā ja yoga: What textual sources tell us

W1, U1, K1

8.

Haṭha yoga and ascetic orders: History and contemporary practices

W1, U1, K1

9.

Yoga and Western Esotericism

W1, U1, K1

10.

Swami Vivekananda and The Birth of Modern Yoga

W1, U1, K1

11.

Modern Yoga in Laboratory

W1, U1, K1

12.

Modern Postural Yoga

W1, U1, K1

13.

Modern Yoga in India: Yoga and Nationalism

W1, U1, K1

14.

Contemporary Issues in Western Yoga Milieus: Yoga and Abuse

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywne uczestnictwo w konwersatorium i nie więcej niż dwie
nieusprawiedliwione nieobecności jako warunek dopuszczenia do
egzamin pisemny / ustny
egzaminu ustnego. Ocena końcowa będzie wypadkową wyniku
egzaminu (70%) oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach (30%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza ogólna dotycząca indyjskich tradycji ﬁlozoﬁczno-religijnych. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca lekturę
artykułów naukowych oraz uczestnictwo w dyskusji.

Sylabusy
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Between Athens and Mecca, premodern Philisophy in the Eastern
Mediterranean
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.5cb87a31ac40f.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs przybliży studentom problemy badawcze i tematy związane z badaniem grecko-arabskiego ruchu
tłumaczeniowego. Pokaże zmiany w praktyce ﬁlozoﬁcznej od Grecji archaicznej ("początki ﬁlozoﬁi")
do średniowiecznego Bliskiego Wschodu (klasyczny islam).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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zna podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁczne ważne dla
greckich i arabskich tradycji ﬁlozoﬁcznych;

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

W2

posiada podstawową wiedzę na temat głównych
tematów, głównych bohaterów i debat w ﬁlozoﬁi
greckiej i arabskiej

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

W3

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
jest w stanie pokazać powiązania między ﬁlozoﬁą
REL_K2_W03,
i religią w starożytnej Grecji i średniowiecznym świecie
REL_K2_W04,
arabskim
REL_K2_W05,
REL_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

jest w stanie pokazać powiązania między ﬁlozoﬁą
grecką i arabską

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05,
REL_K2_U07

U2

potraﬁ wyszukiwać, krytycznie analizować
i wykorzystywać informacje naukowe dostępne
w bibliotekach i w Internecie oraz wykorzystywać je

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05,
REL_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs wprowadzi studentów do dziejów praktyki ﬁlozoﬁcznej od czasów Grecji
archaicznej (VIII-VI w. p.n.e.) do okresu klasycznego w świecie islamu (IX-XIII w.
n.e.), zwracając szczególną uwagę na okres przejściowy łączący dwa "kulturowe
światy", Grecję i islam, czyli późny antyk (III-VIII w. n.e.). Zwracając jednakową
uwagę na obie kultury, starożytną grecką i średniowieczną islamską, umożliwi
studentom zrozumienie, w jaki sposób ﬁlozoﬁa zmieniła się w każdej z tych kultur
i - co najważniejsze - w procesie transmisji pomiędzy nimi, co miało miejsce w
późnym antyku. W ten sposób studenci będą w stanie docenić wyjątkowość
średniowiecznego grecko-arabskiego ruchu tłumaczeniowego i jego znaczenie w
historii świata. Ponadto, dla tych studentów, którzy nie posiadają wystarczającej
wiedzy na temat starożytnej ﬁlozoﬁi greckiej lub klasycznej ﬁlozoﬁi islamskiej,
kurs posłuży również jako krótkie ("crash course") wprowadzenie do każdej z tych
kultur ﬁlozoﬁcznych. Wykłady skupiać się będą na zjawiskach ogólnych oraz na
specyﬁcznych tradycjach ﬁlozoﬁcznych, w szczególności na tradycji pitagorejskiej,
co umożliwi wyjaśnienie niuansów przemian ﬁlozoﬁcznych, które miały miejsce
wewnątrz i pomiędzy grecką i arabską kulturą ﬁlozoﬁczną.

W1, W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

E-learning: cotygodniowe zadania na platformie PEGAZ (prosty quiz;
krótkie (2-3 zdania) odpowiedzi na pytania otwarte; krótkie (do
100-200 słów, tylko raz lub dwa razy podczas całego kursu)
egzamin pisemny / ustny
pisemne wypowiedzi na tematy podawane przez wykładowcę. Test
końcowy: test online (pojedynczy wybór) lub esej 1000 słów na
wybrany temat (na prośbę studenta).
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Kościoły tradycji prawosławnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.5cb87a2eef851.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z historią i tradycją Kościołów wschodnich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie rolę wschodniego chrześcijaństwa
w kształtowaniu się kultur narodowych

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W04

egzamin ustny,
zaliczenie
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W2

posiada pogłębioną wiedzę na temat różnych form
doświadczenia religijnego i formach ich przejawiania
się w Kościołach wschodnich

REL_K2_W03,
REL_K2_W04

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie w sposób pogłębiony analizować teksty religijne
powstałe w obrębie tradycji prawosławnej

REL_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

samodzielnie pogłębia wiedzę z zakresu zajęć

REL_K2_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

REL_K2_K01

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wchodzenia w dialog z przedstawicielami innych
kultur, wykazując zrozumienie dla odmienności
kulturowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

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.

Struktura organizacyjna Kościołów prawosławnych

W1, U2

2.

Kościoły przedchalcedońskie – tradycja syryjska

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Kościoły przedchalcedońskie – tradycja egipska i etiopska

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Kościół ormiański

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Kościoły wschodnie w Indiach

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Historia Kościołów prawosławnych (bizantyńskich) do upadku Konstantynopola

W1, W2, U2

7.

Wielki Kościół w niewoli. Stosunki między Konstantynopolem a Moskwą

W1, W2, U2

Sylabusy
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8.

Prawosławie na ziemiach Słowiańszczyzny Wschodniej

W1, W2, U2

9.

Kościół prawosławny a powstawanie narodów. Prawosławie na Bałkanach i w
Rumunii

W1, W2, U2

10.

Kościół prawosławny w Polsce

W1, W2, U2, K1

11.

Teologia i antropologia prawosławia – podstawowe kategorie teologiczne jako
źródło różnic między Kościołami

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Teologia i antropologia prawosławia –Boże energie i koncepcja przebóstwienia

W1, W2, U1, U2, K1

13.

Sztuka i architektura w Kościołach wschodnich (ikona i świątynia)

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Liturgia i święta

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Sakramenty

W1, W2, U1, U2, K1

16.

Święci i ich kult w prawosławiu – typy świętych, św. Mikołaj i semiotyczna analiza
tzw. dwuwiary

W1, W2, U1, U2, K1

17.

Herezje i schizmy (prawosławne rozumienie ortodoksji)

W1, W2, U1, U2, K1

18.

Kościół i władza. Doświadczenie komunizmu

W1, W2, U1, U2, K1

19.

Prawosławie a ekumenizm

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, wykład
konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

obecność na zajęciach, egzamin ustny

ćwiczenia

zaliczenie

obecność na zajęciach, aktywność, zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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New Age
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.604627418863e.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest socjologiczno-religioznawcza analiza prądów myślowych i zjawisk kul¬turowych składających
się na kompleks określany mianem New Age’u. Uczestnik kursu po¬znaje specyﬁczne formy nowej religijności
i zdobywa narzędzia ich analizy, co w założeniu powinno umożliwić mu konstrukcję własnego ujęcia tego
zjawiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student w zaawansowanym stopniu rozumie
zależności między przemianami religii a przemianami
kulturowymi

REL_K2_W01

egzamin

W2

student posiada pogłębioną wiedzę o religijności New
Age

REL_K2_W02

egzamin

W3

student posiada pogłębioną wiedzę na temat
indywidualnych form życia i doświadczenia religijnego

REL_K2_W03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student samodzielnie rozszerza wiedzę i umiejętności
krytycznego myślenia

REL_K2_U01

egzamin

U2

student precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie
wnioski z badań nad ruchem i duchowością New Age,
wykorzystując terminologię religioznawczą

REL_K2_U02

egzamin

U3

student zdobywa umiejętność analizy tekstów New
Age z wykorzystaniem różnych metod interpretacji

REL_K2_U04

egzamin

REL_K2_K01

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student komunikuje w sposób kompetentny
i kulturalny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do zajęć

50

przygotowanie do egzaminu

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.

Koncepcja kryzysu kultury zachodniej. Reakcje na kryzys: kontrkultura, nowa
duchowość, nowa nauka, nowa antropologia. Cechy konstytutywne światopoglądu
Nowej Ery.

W1, U1, K1

2.

charakterystyki światopoglądu Nowej Ery na podstawie analizy „kanonicznych”
tekstów New Age

W2, U3, K1

3.

Źródła, tradycje i twórcy światopoglądu Nowej Ery. Analiza poglądów
reprezentatywnych przedstawicieli Ruchu Nowej Ery

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Judaism and gender
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.604628a3bd1cb.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z pojęciami, ideami i praktykami związanymi z płcią kulturową
w tradycji żydowskiej w perspektywie historycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozumie pojęcie gender jako kategorię
analityczną i wie, w jaki sposób wykorzystywać ją
do analizy żydowskiej praktyki i myśli religijnej

REL_K2_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W2

student ma pogłębione rozumienie procesów
konstrukcji gender w judaizmie w rozmaitych
kontekstach historycznych, politycznych, społecznych
i kulturowych

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ pracować samodzielnie, a także
tworzyć, planować i realizować mały projekt badawczy

REL_K2_U01

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U2

student potraﬁ korzystać z różnych metod podczas
analizy i interpretacji tekstów oraz innych artefaktów
w ich kontekście historycznym

REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

REL_K2_K01

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów jasno formułować swoje myśli
w mowie i piśmie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie pracy semestralnej

50

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Problematykę zajęć stanowią występujące w ramach judaizmu pojęcia, idee oraz
praktyki związane z płcią kulturową (gender) analizowane z historycznej
perspektywy. Kurs rozpocznie się od wprowadzenia pojęcia gender jako kategorii
analitycznej oraz od rozważań dotyczących rozmaicie konceptualizowanych relacji
pomiędzy płcią a płcią kulturową, konstrukcji płci oraz związanych z nią sposóbów
porządkowania rzeczywistości społecznej. Następnie studenci zapoznają się z
wyborem klasycznych tekstów tradycji żydowskiej, by zastanowić się, co mówią
one na temat mężczyzn, kobiet, różnic oraz relacji pomiędzy nimi. Z tą wiedzą, w
następnym kroku, zajmiemy się tym, na jakie sposoby w różnych kontekstach
historycznych i kulturowych Żydzi przeżywali i wyrażali różnice płciowe i
genderowe. Czy role płciowe były wśród Żydów inne niż wśród ich nie-żydowskich
sąsiadów? Jak zmieniało się rozumienie płci i różnic płciowych na przestrzeni
wieków? Pod koniec semestru przypatrzymy się zaś bliżej temu, jak dzisiaj
społeczności żydowskie podchodzą do spraw związanych z gender. Jakiego
rodzaju wyzwania przed judaizmem postawił feminizm i żądania równości? W jaki
sposób różne zinstytucjonalizowane formy judaizmu odpowiadały w ostatnich
dziesięcioleciach na ruchy LGBTQ+? Podsumowując, te zajęcia poświęcone będą
temu, jak żydowskie teksty i tradycje przedstawiają kobiety, mężczyzn, płeć i
seksualność oraz współczesne dziedzictwo tych reprezentacji.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Wybrane tematy zajęć: 1) Gender jako kategoria analityczna, 2) Feministyczne
krytyki i pytania, 3) Kobiety w Biblii/Biblia o kobietach, 4) Kobiety w myśli
rabinicznej, 5) Żydowskie kobiecości na przestrzeni wieków, 6) Żydowskie
męskości, 7) Współczesne wyzwania, 8) Żydzi LGBTQ+, 9) Feminizm w ramach
tradycji, 10) Poza granicami płciowej binarności.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia zajęć konieczne są: - obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo w dyskusjach, - ustalenie tematu
pisemnej pracy końcowej, - przygotowanie i przedstawienie
krótkiej prezentacji o wybranym temacie pracy końcowej, złożenie pisemnej pracy końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna i czynna znajomość języka angielskiego wystarczająca do 1) czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych i
popularnych, 2) aktywnego uczestnictwa w dyskusjach, 3) przygotowania i przedstawienia prezentacji, 4) napisania
końcowej pracy zaliczeniowej.
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Homo mentiens
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.60462925f074b.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie antropologii ﬁlozoﬁcznej jako jednej z podstaw do uprawiania religioznawstwa.
Historia sporów o naturę ludzką wiążę się z przemianami w pojmowaniu religii i rozwojem religioznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

W zaawansowanym stopniu rozumie zależności
między religią a kulturą i społeczeństwem.

REL_K2_W01

egzamin ustny, esej

139 / 281

W2

Zna i rozumie specyﬁkę różnych religijnych form
wyrazu oraz metod ich analizy.

REL_K2_W04

egzamin ustny, esej

W3

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym główne
stanowiska teoretyczne współczesnego
religioznawstwa.

REL_K2_W04

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia oraz planuje i realizuje projekty
badawcze.

REL_K2_U01

egzamin ustny, esej

U2

Precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie je
komentuje w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię religioznawczą.

REL_K2_U02

egzamin ustny, esej

U3

Umie w sposób pogłębiony analizować teksty religijne
i inne media z wykorzystaniem różnych metod
interpretacji.

REL_K2_U05

egzamin ustny, esej

REL_K2_K03

egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
religioznawczą do diagnozowania i rozwiązywania
problemów współczesności.

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie pracy semestralnej

10

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

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kilka uwag wprowadzających w temat

Człowiekowi rzeczywiście przypadła szczególna rola w wielkim spektaklu świata. Jest jak na razie jedynym znanym jego
kronikarzem. Obok narracji na temat środowiska, w którym występuje, skierował uwagę na siebie. Z upływem czasu z dociekań o
charakterze mitycznym wyłoniły się – w reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej a następnie naukowej – pojęcia abstrakcyjne, między innymi tak
wyraﬁnowane jak „teoria”, „rzeczywistość” lub „społeczeństwo”. Wraz z pojęciami abstrakcyjnymi służącymi rozpoznaniu
porządku świata powstawały również koncepcje człowieka odpowiednio wykalibrowane potrzebami ale również jako wynik samoobserwacji. Pojęty jako anthropos, homo, został wyposażony w ejdetyczne przydomki. Z czasem pojawiło się szereg
konkurujących teorii tłumaczących: kim jest i skąd się wziął człowiek, skupionych wokół toposu poznania ‘natury ludzkiej’.
Często używa się kategorii ‘natury ludzkiej’ jako uzasadnienia absolutnego, odwołując się do jej intuicyjnych formuł. Jeśli mówi się
o naturze, a mówi się o niej nader często, zakładając jej znajomość, najczęściej wyróżniane są wybrane sposoby ludzkiego
zachowania jako naturalne w sensie eminentnym, powodując charakterystyczne rozstrzygnięcia normatywne. Etyczne eksplikacje
tematu nie są jedynymi kłującymi w oczy, zakładającymi znajomość ‘natury’ normatywizującą podstawy danej teorii lub oceny.
Odwoływanie się do znajomości natury ludzkiej na dodatek kryje w sobie często błędne koło. Problem konfabulacji na temat
‘natury ludzkiej’ stanowi jeden z punktów wyjścia rozważań skupionych wokół koncepcji: homo mentiens.

1. Kim jest człowiek?
2. Natura ludzka i trudności w jej ujęciu.
3. Niebezspośredniość i zamaskowanie.
4. Mimikra.
5. Konfabulacja.
6. Mity.
7. Inne formy dystansu.
8. Antropologia ﬁlozoﬁczna i wierzenia religijne.
9. Historia opowieści człowieka o samym sobie.
10. Człowiek i bogowie (Bóg).
11. Człowiek i zwierzęta.
12. Człowiek i maszyny.
1.

13. Opowiedzieć siebie.

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

14. Narracja i natura ludzka.
15. Podsumowanie spotkań.

1. Zajęcia wprowadzające. Co to jest antropologia? Czym charakteryzuje się antropologia ﬁlozoﬁczna? O znaczeniu antropologii
dla religioznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych oraz badawczych. Wyjaśnienie formuły homo mentiens.
2. O. Marquard, Człowiek po tej stronie utopii. Uwagi o aktualności ﬁlozoﬁcznej antropologii, w: Szczęście w nieszczęściu, przeł. K.
Krzemieniowa, s. 147-161 oraz O. Marquard, Apologia przypadkowości. Dociekania ﬁlozoﬁczne na temat człowieka w: Apologia
przypadkowości, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 119-156.
3. Ch. Wulf, Antropologia, przeł. P. Domański, Warszawa 2016 s.63- 92; A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej,
przeł. K. Krzemieniowa Warszawa 2001 s. 23- 47.
5. A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, przeł. K. Krzemieniowa Warszawa 2001 s. 91-144.
6. A. Gehlen, Człowiek, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017, s. 45-130.
7. A. Gehlen, Człowiek, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017, s. 133-182.
8. A. Gehlen, Człowiek, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017, s. 185-241.
9. A. Gehlen, Człowiek, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017, s. 241-288.
10. A. Gehlen, Człowiek, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017, s. 288-337.
11. A. Gehlen, Człowiek, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017, s. 337-398.
12. A. Gehlen, Człowiek, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017, s. 389-446.
13. A. Gehlen, Człowiek, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017, s. 447-502.
14. H. Blumenberg, O aktualności retoryki w wymiarze antropologicznym w: Rzeczywistości w których żyjemy, przeł. W. Lipnik,
Warszawa 1997, s. 98-129.
15. Podsumowanie zajęcia i omówienie wybranych prac. Omówienie: Gernot Böhme, Antropologia ﬁlozoﬁczna, przeł. P. Domański,
Warszawa 1998.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna + egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma

Sylabusy
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Religion and the city
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.60462a5a6fcab.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs wprowadza w zagadnienia relacji między religią i miejskością w perspektywie współczesnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W zaawansowanym stopniu rozumie zależności
między różnymi formacjami miejskości
i możliwościami ujmowania religii w przestrzeni
miejskiej.

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin

W2

Zna i rozumie specyﬁkę różnych form wyrazu religii
w mieście oraz metody ich analizy.

REL_K2_W04

egzamin

W3

Zna i rozumie miejsce religii w formacjach
nowoczesności, ze szczególnym uwzględnieniem
relacji religii i miejskości. Zna i rozumie wzajemne
uwarunkowania religii i miejskości, potraﬁ analizować
powiązania pół religijnych z innymi polami życia
społecznego we współczesnych miastach.

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W04,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin

U1

Samodzielnie zdobywa wiedzę o religii w kontekście
przestrzeni, oraz zagadnień związanych z miastem
i miejskością; rozwija umiejętności krytycznego
myślenia w zakresie ontologicznego
i epistemologicznego statusu religii
we współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem
współczesnego miasta.

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U05

egzamin

U2

W zaawansowanym stopniu rozumie zależności
między różnymi formacjami miejskości i sposobami
ujmowanie religii w przestrzeni miejskiej. Jest
świadomy zwrotnej zależności pomiędzy religią
i „świeckością”. Zna zagadnienia dotyczące zwrotu
postsekularnego.

REL_K2_U01,
REL_K2_U02

egzamin

U3

Student potraﬁ prowadzić badania nad religią
w kontekście przestrzeni oraz miasta. Zna podstawy
miejskiej etnograﬁi, posługuje się w sposób
podstawowy narzędziami GIS oraz potraﬁ prowadzić
analizę przestrzenną religii.

REL_K2_U02,
REL_K2_U04,
REL_K2_U05

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
religioznawczą do diagnozowania i rozwiązywania
problemów relacji miasta i religii. Potraﬁ stawiać
problemy i prowadzić analizy w zakresie konﬂiktów
powstających w sferze obecności religii w miejskiej
przestrzeni publicznej.

REL_K2_K01, REL_K2_K03 egzamin

K2

Jest gotów do wypowiadania się na tematy dotyczące
obecności religii w przestrzeni miejskiej w sposób
kompetentny. Jest gotów do wypowiadania się
na tematy dotyczące relacji miedzy religią
i miejskością w sposób kompetentny.

REL_K2_K01, REL_K2_K03 egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

pozyskanie danych

20

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie projektu

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Współczesna religia jest w znacznej mierze zjawiskiem miejskim, dlatego zrozumienie obecności i
oddziaływania religii w środowisku miejskim staje się kluczowe dla poznania ontologicznego statusu
religii we współczesnym świecie. Badanie religii jako asamblażu różnych form i poziomów istnienia
współczesnego miasta przenosi nas w sam środek współczesnych debat na temat kształtu, zakresu,
roli, miejsca i sprawczości religii we współczesności.
Jednym z głównych założeń teoretycznych kursu jest zwrot przestrzenny w naukach
humanistycznych, który pozwala analizować przestrzeń jako proces społeczny. Daje nam to
analityczne ramy do reﬂeksji nad religią zakorzenioną i umiejscowioną w określonych
przestrzeniach miejskich. Równocześnie pozawala na analizowanie religii w kategoriach
aterytorialności, wykorzenienia, translokalności i wyobraźni luźno związanych z określonym
krajobrazem miejskim. Metodologie przestrzenne otwierają reﬂeksję nad związkiem religii i miasta
na takie zagadnienia jak hegemonia polityczna, etniczność, rasa, diaspora czy praktyki
marginalizacji. Biorąc pod uwagę te wymiary, religię miejską można analizować na przykład w
ramach geometrii władzy, w których przecinają się lokalne, ponad terytorialne, globalne i
planetarne wyobrażenia, przepływy kulturowe, polityczne i ekonomiczne.
Podczas zajęć będziemy również zastanawiać się nad związkiem religii i miejskości w kategoriach
zwrotu materialnego, nowego humanizmu, zwrotu ontologicznego, teorii postekularnej oraz teorii
postkolonialnej. Tak różne podejścia pozwalają nam przeanalizować związki miejskiego aktywizmu,
sztuki, ekonomii, konﬂiktów społecznych, ekologii i zagadnień dotyczących rozwoju jako relacyjnych
do zjawiska religii w mieście. Takie podejście doprowadzi nas do reﬂeksji nad możliwościami
nadania ram i deﬁniowania religii w kontekście miejskim, będziemy mogli zapytać, czy istnieje
religia miejska? Reﬂeksja nad powiązaniem pół religijnych i innych pól społecznych pozwoli zadać
pytanie o to, co kształtuje taką współczesną religię miejską? Zadamy pytanie o to, czy przypadkiem
kształt współczesnej miejskiej religii nie jest wynikiem dynamiki życia miejskiego.
W trakcie kursu poznamy kilka metod badania religii w kontekście współczesnych miast (np.
podstawy miejskiej etnograﬁi, chodzenie jako metodę, GIS). Metody te będziemy wykorzystywać w
projekcie badawczym i w drobnych zadaniach przygotowywanych na zajęciach.
Kurs zawiera przegląd głównych tematów ważnych we współczesnej debacie na temat religii i
miejskości. Opiera się na przykładach z Europy, Afryki i Azji. Jednak projekt badawczy, który
będziemy rozwijać w trakcie kursu, będzie dotyczył lokalności, odwołując się do specyﬁki
wschodnioeuropejskiej i polskiej. W ten sposób format kursu będzie oscylował między seminarium a
warsztatem badawczym.
1.
Główne tematy:

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

• Świeckość i religia w sferze publicznej i kontrpublicznej miasta;
• Miasto święte, fundamentalistyczne, świeckie i postsekularne;
• Geometria władzy i obecność religii w krajobrazie miasta;
• Widoczność i niewidzialność religii w mieście - problem reprezentacji;
• Miejskość i polityczność religii w mieście;
• Globalne miasta i globalizacja religii ;
• Wielokulturowe miasto i pluralizm religijny a monokulturowa i hegemoniczna obecność religijna w
przestrzeni miejskiej;
• Różne koncepcje miasta w kontekście europejskim, afrykańskim i azjatyckim;
• Religia i miejskie ruchy społeczne, aktywizm i protest w kontekście religii;
• Religia jako infrastruktura miejska;
• Religia i prawo do miasta;
• Dziedzictwo w kontekście religii w mieście
• Kultura materialna, dźwięk i performans w krajobrazie religijnym miasta;
• Mapy i mapowanie jako metoda badań religii w mieście;
• Geolokalizacja jako narzędzie do zbierania danych i narzędzie heurystyczne;
• Narracja miejskiej religii;
• Wyobraźnia, sztuka i religia w kontekście miejskości.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie prezentacji projektu: 60% oceny końcowej;
Wykonywanie zadań domowych; aktywność na zajęciach: 40% oceny
końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną lekturę artykułów naukowych.
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Współczesne pogaństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2A0.5cd962a4caf3d.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze współczesnym pogaństwem ze szczególnym wskazaniem na wicca,
współczesną religię czarownic. Pierwsza część kursu stanowi wprowadzenie do tematyki współczesnego
pogaństwa: zostaną omówione metody badań neopogańskich religii i Pagan Studies jako dyscyplina naukowa, jak
również narracje konwersyjne, kreowanie pogańskiej tożsamości oraz kontekst kulturowy kształtowania się
współczesnych pogańskich religii. Druga część kursu poświęcona jest brytyjskiej wicca tradycyjnej – religia ta
zostanie potraktowana jako studium przypadku, dzięki któremu studenci zapoznają się z przekonaniami
światopoglądowymi, praktykami religijnymi oraz formą organizacji, charakterystycznymi dla jednej
z najpopularniejszym pogańskich religii współczesnego świata. Po wprowadzeniu historycznym zostaną omówione
wierzenia oraz rytuały wiccańskie, jak również kultura materialna, instytucja kapłaństwa oraz praktyki magiczne.
Studenci opanowują wiedzę na temat wybranych współczesnych pogańskich religii w kontekście kultury Zachodu.
Problematyka podejmowana w trakcie zajęć zostanie zarysowana w oparciu o teksty źródłowe publikowane przez
współczesnych pogan, naukowe opracowania przedmiotu oraz o materiał badawczy, zgromadzony przez
prowadzącą kurs w trakcie badań terenowych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna i rozumie ulokowanie współczesnego pogaństwa
w kulturze Zachodu.

REL_K2_W01

egzamin pisemny

W2

Zna i potraﬁ interpretować podstawy wierzeń,
czynności kultowe i symbolikę religijną w kontekście
wiccańskim.

REL_K2_W02

egzamin pisemny

W3

Rozumie proces konwersji na współczesne pogańskie
religie i potraﬁ poddać krytycznej analizie narracje
konwersyjne.

REL_K2_W03,
REL_K2_W05

egzamin pisemny

REL_K2_U05

egzamin pisemny

REL_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ czytać i interpretować wybrane teksty religijne,
ważne dla współczesnych pogańskich religii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ wskazać miejsce i znaczenie wicca w polskim
krajobrazie religijnym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Pagan studies jako dyscyplina naukowa: metody badawcze i kontrowersje.

W1

2.

Kulturowe korzenie współczesnego pogaństwa.

W1

3.

Konwersja na współczesne pogańskie religie a metafora „powrotu do domu”.

W3

4.

Poszukiwanie pogańskiej tożsamości: etniczność, duchowość kobieca, ekologia.

W1, K1

5.

Pogańskie i wiccańskie środowisko w Polsce.

W1, K1
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6.

Krótka historia brytyjskiej wicca tradycyjnej.

W1, U1

7.

Internet a współczesne pogańskie religie.

W1, U1

8.

Światopogląd w wicca: bóstwa, eschatologia, normy moralne.

W2, U1

9.

Organizacja: koweny i inne formy zgromadzeń.

W2, U1

10.

Cykl Koła Roku i święta.

W2, U1

11.

Pogańskie rytuały i kultura materialna.

W2, U1

12.

Współczesne czarostwo i magia w wicca i innych pogańskich religiach.

W2, U1

13.

Kapłaństwo w wicca i w innych współczesnych religiach pogańskich.

W2, U1, K1

14.

Wicca w popkulturze: analiza wybranych przykładów książkowych i ﬁlmowych.

W1, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: a) 85% obecności na zajęciach b) uzyskanie 60%
punktów z egzaminu pisemnego Do egzaminu pisemnego dopuszcza się
tylko osoby, które uzyskały 85% obecności na zajęciach (możliwość
opuszczenia dwóch zajęć).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Religijność i duchowość współczesna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Współczesne problemy religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELWprS.240.5cd962a74b075.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z najnowszymi kierunkami badań nad religijnością i duchowością
współczesną z perspektywy socjologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
religią a kulturą i społeczeństwem

REL_K2_W01

egzamin
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W2

samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia oraz planuje i realizuje projekty
badawcze dotyczące współczesnej religijności
i duchowości.

REL_K2_W06

egzamin

W3

zna i rozumie w stopniu zaawansowanym główne
stanowiska teoretyczne dotyczące współczesnej
religijności i duchowości, wykorzystuje specjalistyczną
terminologię religioznawczą

REL_K2_W07

egzamin

W4

posiada pogłębioną wiedzę o wybranych tradycjach
religijnych oraz zbiorowych formach życia religijnego
i duchowości w społeczeństwie polskim.

REL_K2_W02

egzamin

REL_K2_U01

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać wiedzę i wykorzystywać
posiadaną wiedzę religioznawczą do diagnozowania
i rozwiązywania problemów współczesności

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do egzaminu

30

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.

W ramach kursu studenci zapoznają się z najnowszymi kierunkami badań nad
religijnością i duchowością prowadzonymi z perspektywy socjologicznej.

W1, W2, W3, W4, U1

2.

Wybrane problemów badawcze w zakresie religijności i duchowości współczesnej:
religia i globalizacja, religia i migracja, religia a płeć kulturowa, konwersja.

W1, W2, W3, W4, U1

3.

Mapa religijności i duchowości współczesnej Polski uwzględniająca zmieniającą się
W1, W2, W3, W4, U1
pozycję Kościoła rzymskokatolickiego w polskim dyskursie religijnym i publicznym.

4.

Próby empirycznej weryﬁkacji zmian zachodzących w obszarze religii i duchowości
opisywanych przy pomocy takich terminów, jak sekularyzacja, prywatyzacja
religii, religia obywatelska, religia niewidzialna i deprywatyzacja religii - obecny
stan badań.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w zajęciach i
przygotowanie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Religia kultura media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Religia kultura media
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELRkmS.240.5cb87a38d6ab1.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium tematyczne "Religia, kultura, media" wprowadza studentów we współczesne dyskusje naukowe
w ramach szeroko rozumianej historii kulturowej religii i antropologii religii. Praca odbywa się w trybie
seminaryjnym z udziałem pracowników instytutu, a także zapraszanych gości. Poszczególne posiedzenia będą
poświęcone krytycznemu omówieniu podstawowych zagadnień z obszaru humanistyki podejmujących m.in.
problematykę relacji między religią a kulturą, form komunikacji (oralność, piśmienność, obraz, performans,
dźwięk, materialność), medialności źródeł historycznych, semiotyki kultury. Celem zajęć jest wykształcenie
wyobraźni religioznawczej i dostarczenie studentom narzędzi intelektualnych do zaawansowanej pracy
badawczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent w zaawansowanym stopniu rozumie
zależności między religią a kulturą i społeczeństwem

REL_K2_W01

zaliczenie

W2

absolwent zna i rozumie specyﬁkę różnych religijnych
form wyrazu oraz metod ich analizy

REL_K2_W04

zaliczenie

REL_K2_U05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ interpretować/analizować media
religijne i religię rozumianą jako medium,
z wykorzystaniem różnych metod interpretacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotowy do komunikowania się
w sposób kompetentny i kulturalny

REL_K2_K01

zaliczenie

K2

absolwent potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
religioznawczą do diagnozowania i rozwiązywania
problemów współczesności

REL_K2_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

40

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.

Kultura – deﬁnicje, podejścia, zakres pojęcia.

W1

2.

Religia a kultura masowa i popkultura.

W1, W2, U1, K1

3.

Religia i media. Religia jako medium.

W1, W2, U1

4.

Media i komunikacja cd. Szkoły (Toronto, Frankfurcka) i teoretycy (Roman
Jakobson, John Austin, Herbert McLuhan, Ferdinand de Saussure).

W1

5.

Media – podstawowe pojęcia w perspektywie badań nad religią: Estetyka;
Publiczność; Przepływ; Społeczność; Kultura; Obraz; Narracja, Soundscape,
Technologia, Religia.

W1, W2, U1, K2
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6.

Zwrot materialny w humanistyce. Materialność i Nowa Materialność jako
paradygmat teoretycznego i badawczego podejścia do religii. Kultura materialna a
religia materialna.

W1, W2, U1

7.

Wizualność a religia. Kultura wizualna a religia wizualna i wizualna pobożność.
Wizerunki i przedstawienia w perspektywie badań nad religią. Metody badań
wizualnych w badaniach nad religią.

W1, W2, U1

8.

Dźwięk, soundscape jako elementy niematerialnej religii lub religii ucieleśnionej.

W1, W2, U1

9.

Między performansem a rytuałem. Religijne performansy, teatr i happening w
perspektywie badań nad religią. Sfera publiczna, performatyka, rytualizacja i
obecność religii.

W1, W2, U1

10.

Ciało w praktyce religijnej, ciało jako medium, zmysły, emocje i ucieleśnienie.

W1, W2, U1

11.

Religia i Nowe Media. Digital religion. Virtual religion. Religia On-line

W1, W2, U1

12.

Tekst i oralność w perspektywie badań nad religią.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności oraz dostarczania zadań
domowych zlecanych przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów naukowych
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Body in Tantric tradition
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Antropologia religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELArS.240.5cb87a33e832a.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie do problematyki cielesności w jednym z najważniejszych i wciąż mało poznanych
nurtów religijnych Indii. Kurs służy jako poszerzenie wiedzy studenta religioznawstwa w zakresie nurtów
tantrycznych, dominujących w późnym hinduizmie i buddyzmie. Celem kształcenia jest wyrobienie u studenta
umiejętności analizy tekstów tantrycznych i zapoznanie z różnymi metodami interpretacji, a także aplikacji
wielorakich form analizy takich zjawisk religijnych.

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

ma pogłębioną wiedzę w zakresie różnych indyjskich
tradycji tantrycznych oraz powiązanych z nimi
kolektywnych i indywidualnych form życia religijnego

REL_K2_W02,
REL_K2_W03

egzamin ustny,
prezentacja

W2

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą badań nad
doświadczeniem religijnym i form indywidualnej
praktyki religijnej w tradycj tantrycznej, w odniesieniu
do problemu ucieleśnienia

REL_K2_W03,
REL_K2_W05

egzamin ustny,
prezentacja

W3

zna i rozumie specyﬁczne formy doświadczenia
religijnego w różnych tradycjach oraz ma wiedzę
w zakresie adekwatnych metod badawczych,
szczególnie w odniesieniu do badań and ciałem
i cielesnością w religijnym kontekście

REL_K2_W04

egzamin ustny,
prezentacja

U1

w zakresie studiów na tantrą precyzyjnie formułuje
w mowie i piśmie tezy badawcze i krytycznie analizuje
je używając specjalistycznej terminologii
religioznawczej

REL_K2_U02

egzamin ustny,
prezentacja

U2

potraﬁ analizować i interpretować teksty tantryczne
i inne elementy hinduizmu i buddyzmu przy użyciu
różnych metod i strategii

REL_K2_U05

egzamin ustny,
prezentacja

U3

ma kompetencje aby opracować esej/referat
REL_K2_U01,
prezentujący w adekwatny sposób przy użyciu różnych
REL_K2_U02,
interdyscyplinarnych metod problematykę ciała
REL_K2_U03
w tradycjach tantrycznych

Umiejętności – Student potraﬁ:

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie ważność zachowanie dziedzictwa kulturowego
Indii i Tybetu i jest gotowy uczestniczyć w działaniach REL_K2_K02
społecznych na rzecz zachowania takiego dziedzictwa

egzamin ustny,
prezentacja

K2

ma kompetencyjne aby komunikować się w sposób
odpowiedni i kulturalny używając odpowiedniej
terminologii w zakresie indyjskich tradycji religijnych

egzamin ustny,
prezentacja

REL_K2_K01

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do ćwiczeń

40

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do studiów na tantrą i problematyki ucieleśnienia w religiach
indyjskich

W1, W2, U2, K1

2.

Antropologia ciała w kontekście cywilizacji indyjskiej

W1, W2, U2

3.

Ciało w kulturze Wed i bramińskiej tradycji rytualnej

W2, W3, U2, K1

4.

Ciało w jodze klasycznej. Tantra i joga: ewolucja pojmowania ciała w tradycji
jogicznej

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

5.

Ciało w klasycznej medycynie indyjskiej (Ajurweda) i relacje z tradycją tantryczną.
Kultura ludowa i ciało. Perspektywa antropologiczna.

W1, W2, W3, U2, K1, K2

6.

Ciało we wczesnych tradycjach tantrycznych (na przykładzie tradycji Kubdźika i
Tripurasundari)

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

7.

Ciało w buddyzmie tantrycznym (Vajrayana, Mahasiddhas) na przykładzie tekstów
Ćarjagiti i Hewadźratantry

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

8.

Średniowieczna tradycja tantryczna i "klasyczny" model ciało subtelnego - sześć
ćakr (schemat śiwaicko-śaktyjski w dziele Szatćakranirupana). Tradycja kaulów

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

9.

Kluczowa terminologia używane dla opisów ciała ﬁzycznego i subtelnego (cakra,
nadi, kala, rasa), modyﬁkacje terminologii w obrębie tantry hinduistycznej i
buddyjskiej

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

10.

Lokalne schematy ciała w tradycjach tantrycznych prezentowane w językach
regionalnych (na przykładzie literatury apabhranśa, języka staro i średniobengalskiego). Tradycja siddhów i nathów. Tradycja sahadźija w Bengalu

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

11.

Alchemia i ciało w relacji do tradycji ascetycznej tradycji jogicznej. Tantra i joga

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

12.

Modele teoretyczne możliwe do aplikacji przy badaniach nad problemtyką ciała w
kontekście religii. Metody hermeneutyczne, antropologia kulturowa, antropologia
religii, modele scjentystyczne.

W3, U1, U2, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie: 1/ oceny uczestnictwa
w zajęciach (aktywność, obecność, referat poświęcony wybranemu
zagadnieniu) – 50% do oceny końcowej 2/ pozytywne zaliczenie
pierwszego punktu skutkuje dopuszczeniem do egzaminu ustnego,
który będzie obejmował materiał prezentowany na zajęciach i
wiedzę samodzielnie uzyskaną przez uczestnika w wyniku studiów
nad literaturą przedmiotu (podana na pierwszych zajęciach w formie
konspektu) - 50% do oceny końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2C0.5ca756a7bc568.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem seminarium magisterskiego jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności dotyczących
metod pisania pracy dyplomowej, systematyczna praca nad tekstem/projektem i w efekcie złożenie pracy
magisterskiej spełniającej kryteria ustalone przez jednostkę

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

metody prowadzenia badań religioznawczych nad
wybranym przez siebie zagadnieniem z perspektywy
jednego lub wielu podejść teoretycznych
z zastosowaniem poprawnej metodologii

REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

pogłębiona wiedza dotycząca wybranego zjawiska
religijnego w kontekście kulturowym i społecznym
na poziomie umożliwiającym przeprowadzenie badań
naukowych

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

zaplanować projekt badawczy poprzez sformułowanie
celu, sformułowanie pytań badawczych lub hipotezy,
przeprowadzenie badań z zastosowaniem właściwych
metod

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U04,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06,
REL_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

przedstawić wyniki badań pod postacią pracy
dyplomowej

REL_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udostępnić wyniki badań pod postacią różnych form
popularyzacji nauki

REL_K2_K01,
zaliczenie na ocenę,
REL_K2_K02, REL_K2_K03 projekt

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

poprawa projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

180

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
8.0

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 zakresu tematycznego pracy magisterskiej oraz postawienie problemu
badawczego

W1, W2, U1

2.

Przegląd literatury przedmiotu

W2

3.

Przedstawienie projektu badawczego zawierającego założenia teoretyczne, opis
metod i plan badań wraz z harmonogramem

W1, U1

4.

Prezentacja wstępnych wyników badań podczas posiedzeń seminaryjnych

W1, W2, U1

5.

Przedstawienie wyników końcowych na posiedzeniu seminaryjnym

W1, W2, U1

6.

Złożenie pracy dyplomowej

U2

7.

Prezentacja popularno-naukowa wyników badań

K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Zaliczenie modułu po I semestrze (30h) następuję na podstawie: a.
frekwencji b. oceny przedstawionego tematu pracy b. oceny
przedstawionego planu i bibliograﬁi pracy c. oceny zaawansowania pracy
dyplomowej

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena postępów studenta w pracy nad tekstem ma charakter ciągły i
obejmuje systematyczną ocenę zaawansowania pracy na poszczególnych
jej etapach. W trakcie konsultacji następuje ocena efektywności pracy
studenta w zakresie rozwiązywania problemów, na które napotyka on/ona
w trakcie gromadzenia danych do pracy i w trakcie pisania samej pracy.
Obejmuje to adekwatność dobranej literatury i metody badawczej,
trafność tezy badawczej i formułowania wniosków wynikających z analizy
zebranego materiału, sposób realizacji założonego planu oraz formę
zaliczenie na ocenę przedstawienie wyników w formie pisemnej. Ocenie podlegają
następujące elementy pracy (skorelowane z oceną recenzencką): 1.
Zgodność tematu pracy z tytułem 2. Ocena układu pracy, struktury
podziału, treści kolejności rozdziałów, kompletności tez, itp. 3.
Merytoryczna ocena pracy 4. Ocena pracy pod względem
metodologicznym 5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi samodzielne
ujęcie problemu 6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł 7.
Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki
pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Pentecostalism and charismatic movements
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Współczesne problemy religii
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELWprS.240.5cb87a374913b.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki ruchu pentekostalnego i charyzmatycznego. Przedstawia religijny,
historyczny i społeczny kontekst pojawienia się i rozwoju tychże ruchów. Jednak główny nacisk kładzie
na współczesną specyﬁkę tego rodzaju ruchów: szybki wzrost – ewangelizację i konwersję, globalizację, kwestie
kulturowe, społeczne, politykę, rozwój i modernizację oraz konﬂikty między denominacjami i stosunki z innymi
religiami. Podczas kursu zostaną także naświetlone główne podstawy teologiczne ruchów pentekostalnych
i charyzmatycznych oraz typologia tychże ruchów. Kurs opiera się na studiach przypadków, które uwzględniają
różnorodność denominacji i geograﬁę: Afrykę, Azję i Europę oraz obie Ameryki, włącznie z polskim ruchem
pentekostalnym i charyzmatycznym. Kurs oferuje także przegląd najnowszych podejść do studiów nad ruchem
pentekostalnym i charyzmatycznym. Główne zagadnienia: • Kontekst historyczny i teologiczny • Przebudzenia •
Klasyczny pentekostalizm • Neopentekostalizm, ruch charyzmatyczny, AIC – typologie. • Globalizacja,
transnacjonalizm ruchu pentekostalnego • Pentekostalizm w Europie, Afyce, Ameryce – lokalne specyﬁki •
Polityczne zaangażowanie i polityczny konserwatyzm • Pieniądz, ekonomia, kapitalizm, neo-liberalizm oraz
kwestie społeczne w kontekście ruchów charyzmatycznych • Zmiana społeczna, modernizacja, rozwój
z perspektywy ruchów pentekostalnych i charyzmatycznych • Konﬂikty polityczno-religijne • Ruchy
pentekostalne i charyzmatyczne w kontekście innych religii: pentekostalizacja islamu. • Pentekostalizm
i tradycja, odrzucenie tradycji i kulturowa akomodacja. • “Pentecost”, butinage, connectivity – teoretyczne
perspektywy w studiach nad współczesnym pentekostalizmem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada pogłębioną wiedzę o ruchach pentekostalnym
i charyzmatycznym.

REL_K2_W02

raport, esej, egzamin

W2

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
ruchami pentekostalnymi i charyzmatycznymi
a kulturą i społeczeństwem

REL_K2_W01

raport, esej, egzamin

REL_K2_U03

raport, esej, egzamin

REL_K2_K03

raport, esej, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

pisze opracowania monograﬁczne dotyczące
pentekostalizmu i ruchu charyzmatycznego
na podstawie samodzielnie dobranej literatury,
uwzględniając współczesny stan wiedzy w zakresie
tychże ruchów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
ruchów pentekostalnych i charyzmatycznych
do diagnozowania problemów współczesności
związanych z politycznym, społecznym i kulturowym
kontekstem ruchów pentekostalnych
i charyzmatycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

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.

Kontekst historyczny i teologiczny, przebudzenia, klasyczny pentekostalizm

W1

2.

Neopentekostalizm, ruch charyzmatyczny, ewngelikanizm, AIC – typologie.

W1, W2, K1

3.

Globalizacja, connectivity, transnacjonalizm ruchu pentekostalnego

W2, K1

4.

Pentecostalizm w Europie, Afyce, Ameryce – lokalne specyﬁki

W1, W2, U1, K1

5.

Polityczne zaangażowanie i polityczny konserwatyzm ruchu penteksostalnego.

W1, W2, K1

6.

Pieniądz, ekonomia, kapitalizm i neoliberalizm w kontekście ruchu
charyzmatycznego i pentekostalizmu

W1, W2, K1

7.

Zmiana społeczna, modernizacja, rozwój z perspektywy ruchów pentekostalnych i
charyzmatycznych

W1, W2, K1

8.

Kwestie społeczne, zaangażowanie społeczne. Pentekostalizm i feminizm,
LGBTQ+, ruch kulturowej i społecznej alternatywy.

W1, W2, K1

9.

Ruchy pentekostalne i charyzmatyczne w kontekście innych religii:
pentekostalizacja islamu

W1, W2, K1

10.

Pentekostalizm i tradycja, odrzucenie tradycji i kulturowa akomodacja. Kultura
pentekostalna. Relacja Pentekostalizm - współczesna kultura

W1, W2, K1

11.

“Pentecost”, butinage, connectivity – teoretyczne perspektywy w studiach nad
współczesnym pentekostalizmem.

W1, W2, K1

12.

Pentekostalizm i miejskość. Charyzmatyczne miasto, Nowa Jerozolima, miasto
jako teren walki - pentekostalne modele miasta

W1, W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

• Exam: 2 essays (visual essay and 2500 words essay), 50 % of total
raport, esej, egzamin grade • Class and discussion participation, homework assignment
(raports, small research tasks), 50 % of total grade.
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Homo spectator. Religion and the Visual
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Religia kultura media

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELRkmS.240.1559735930.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

the student has an advanced understanding of the
relationships between religion, culture and society
[R7_W01]

REL_K2_W01

projekt

W2

the student has an advanced knowledge about the
methodological and subject-matter speciﬁcity of
REL_K2_W05
religion studies and its relationship with other sciences
and practices (such as ﬁlm-making)

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

the student is able to formulate with precision -orally
and in written form- complex scientiﬁc research
issues, he/she is able to formulate hypothesis and
critically comment upon it, in Polish and English
making use of professional religion studies
terminology [R7_U02]

REL_K2_U02

projekt

U2

the student is able to achieve knowledge and broaden
his abilities in critical thinking. He plans and
implements and carries out research projects
[R7_U01].

REL_K2_U01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

the student is ready to engage himself /herself in
social activities and understands the importance of
cultural inheritance - its maintenance and updating
[R7_K03]

REL_K2_K02, REL_K2_K03 projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

60

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The course will be devoted to the analysis of religion and the visual from several
perspectives under which aesthetics and theology meet each other –
1) enchantment and disenchantment of art in the realm of postsecularism,
2) the confessing function of art,
3) metamorphosis and catharsis - the ritual in art,
4) the idolatric and iconic function of art,
5) vision and blindness - from faith to art
6) trangression as origin of both religion and art
Aisthesis was focused on how we perceive. Sense perception links the inner world
to the outer world, it links my world with the world of others. Moreover, following
Riceour, we can say that perception gives rise to symbols, and symbols give rise
to thought” (Chidester). Religion follows the same pattern. Of course religion in
terms of numinotic or mystical experience is basically nonmaterialistic but the
variety of sensual experience ends up in the variety of religious worlds (James).
Religious experience in its attempt to ﬁnd an adequate language to express the
ineﬀable approaches art, and art approaches religion looking for its origin. The
Platonic cavern echoes Lascaux where man has left a trace of his hand for his
descendants. This trace is not the imitation of an imitation (Plato) but rather the
trace of an absence – it signals that the art as well as language, are based on
distance. That meaning means porosity of being. “Without separation there is no
image” (Mondzain). Through a focus on language as an independent system of
diﬀerenciation (de Saussure, Jakobson) or a language game (Wittgenstein) the
postsecular age rediscovers the sacrum of the letter -grammar as theology
(Nietzsche, Wittgenstein). The visual –through paintings, video art, movies and art
performances echoes this sensibility towards language embodied in the work of
art.
1) Introduction
2) The fabula mundi. Parable and the fable as the origin of philosophy, art and
religion
3) Jean-Luc Marion and Marc Rothko Idol and Icon
4) Jacques Derrida and the art of drawing (Louvres /L’ouvre ou ne pas voir (Louvre
or not to see)
5) Michel de Certeau and the narration of possession
6) Video art and confession
7) The society of the spectacle or “to speak religion for the last time” (Debord,
Baudrillard)
8) Nancy and Lacoue-Labarthe The Touch of art
9) Agamben and Benjamin The Storyteller and dialectical images
10) Summary

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość angielskiego

Sylabusy
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Dialog katolicko-judaistyczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Współczesne problemy religii
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELWprS.240.5cb87a37632ef.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po wprowadzeniu prezentującym zarys historii koegzystencji Żydów i chrześcijan w starożytności, średniowieczu
i czasach nowożytnych ukazane zostaną próby zerwania z chrześcijańskim „nauczaniem pogardy” o Żydach
i antychrześcijańskim nastawieniem Żydów do chrześcijan, które podjęte zostały po II wojnie światowej,
po doświadczeniu Szoa. Nowe relacje pomiędzy dwoma religiami monoteistycznym wyznaczył II Sobór
Watykański, który wprowadził Kościół w etap dialogu międzyreligijnego. Kurs ma ukazać, jak doszło do tego
przełomu w relacjach Kościoła i Synagogi, przedstawić najnowszą historię dialogu, wskazać na jego głównych
architektów, ze szczególnym uwzględnieniem pontyﬁkatu Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz Franciszka, a także
ukazać jego żydowskie perspektywy. W ostatniej części kursu ukazane zostaną najważniejsze problemy tegoż
dialogu oraz zaangażowanie w niego katolików i żydów w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
judaizmem a chrześcijaństwem na przestrzeni wieków,
posiada pogłębioną wiedzę o tradycjach religijnych
judaizmu i chrześcijaństwa oraz o zbiorowych formach
życia i duchowości ich wyznawców, posiada
rozszerzoną wiedzę o specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej w obszarze źródłowych badań
historycznych, precyzyjnie formułuje w mowie i piśmie
złożone problemy badawcze z obszaru dialogu
międzyreligijnego i międzykulturowego, stawia tezy
i krytycznie je komentuje w języku polskim, przy
znajomości ich ekwiwalentów w językach obcych,
wykorzystując specjalistyczną terminologię
religioznawczą.

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W06

egzamin ustny, projekt,
esej

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U04,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06

egzamin ustny, projekt,
esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ samodzielnie studiować teksty chrześcijańskie
i judaistyczne dotyczące dialogu, wykrywa zależności
między kształtowaniem się idei religijnych a procesami
społecznymi i kulturalnymi, potraﬁ posługiwać się
podstawową terminologią tradycji judaistycznej
i chrześcijańskiej, samodzielnie tłumaczy z wybranego
języka obcego na język polski średnio trudny tekst
religijny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnorodnych form.

REL_K2_K01,
egzamin ustny, projekt,
REL_K2_K02, REL_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Przełom w relacjach katolicko-judaistycznych na II Soborze Watykańskim
2. Historia koegzystencji żydów i chrześcijan
2.1. Zarzewie konﬂiktu chrześcijańsko-judaistycznego (do 135 roku)
2.2. Chrześcijaństwo w II, III i początku IV wieku w relacji do judaizmu
2.3. Od epoki konstantyńskiej do krucjat (IV-XI wiek)
2.4. Wypraw krzyżowych do getta rzymskiego (1096-1555)
2.5. Czasy nowożytne (1555-1917)
3. Kościół a Żydzi w latach międzywojnia, zagłady i latach powojennych do
Vaticanum II
3.1. Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej
3.2. Kościoły lokalne wobec zagłady Żydów
3.3. Wsparcie papiestwa i kościołów lokalnych udzielane Żydom w latach II wojny
światowej
3.4. Powojenne aggiornamento w Kościele
3.5. Kościół w Polsce a Żydzi po II wojnie światowej (casus pogromu w Kielcach)
4. Od Vaticanum II ku nowemu tysiącleciu (1962-2005)
4.1. Soborowy przewrót w kontaktach Kościoła z judaizmem – Nostra aetate nr 4
4.2. Posoborowa przebudowa mentalności chrześcijan
4.3. Dokumenty Stolicy Apostolskiej o Żydach i judaizmie (cztery)
4.4. Najważniejsze dokumenty episkopalne, w tym Kościoła w Polsce
4.5. Instytucje papieskie oraz katolicko-judaistyczne i ich aktywność dialogowa
4.6. Szczegółowe kwestie teologiczne dialogu katolicko-judaistycznego:
- rozumienie objawienia w historii judaizmu i chrześcijaństwa
- judaizm i chrześcijaństwo – paralelne drogi zbawienia?
- relacje pomiędzy Starym i Nowym Testamentem oraz starym i nowym
przymierzem
- powszechna misja Kościoła a judaizm (kwestia ewangelizacji)
4.7. Dialog katolicko-judaistyczny za pontyﬁkatu Benedykta XVI i Franciszka.
5. Perspektywy dialogu w optyce żydowskiej (dokumenty żydowskie).

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, konsultacje, metody e-learningowe,
indywidualne studiowanie wskazanych tekstów i test sprawdzający wyniki
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1/obecność na zajęciach; 2/praca zaliczeniowa; 3/egzamin
Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo: 1/na podstawie
egzamin ustny, projekt, esej
obecności na zajęciach i pracy zaliczeniowej podejmowana jest
decyzja o dopuszczeniu do egzaminu; 2/egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Religia i literatura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Religia kultura media

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELRkmS.240.5cd962a86d57f.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z Commedią Dantego w kontekście dziejów literatury europejskiej.
Poemat stanowi przykład związków pomiędzy sztuką (literaturą) i religią. Jego warstwa teologiczna jest ściśle
połączona z warstwą poetycką i mityczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w1 Student zna i rozumie związki pomiędzy literaturą
i religii

REL_K2_W03,
REL_K2_W05

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

W2

w 2 Student zna i rozumie Commedię Dantego;

REL_K2_W02,
REL_K2_W05

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

U1

student/ka umie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i wykorzystywać informacje na temat
kultury, historii i zjawisk oraz procesów społecznych
odwołując się do tradycji myśli europejskie

REL_K2_U01,
REL_K2_U05,
REL_K2_U07

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

U2

analizować klasyczny tekst jakim jest Commedia
i rozumie jego znaczenie w historii recepcji mitów,
dogmatów, toposów, historycznych wyobrażeń
na temat świata;

REL_K2_U01,
REL_K2_U03

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumienia znaczenia dziedzictwa kulturowego w życiu
egzamin ustny, esej,
REL_K2_K01, REL_K2_K02
społecznym i kulturalnym
zaliczenie

K2

jest gotów do uczestniczenia w życiu społecznym
odwołując się do tradycji kultury

REL_K2_K01, REL_K2_K02

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia zatytułowane są wprowadzeniem w świat Boskiej Komedii Dantego jak
przykładu związków pomiędzy literaturą i religią. Możemy mówić o świecie, gdyż
poemat ﬂorentczyka, z racji niezwykłej złożoności i erudycji przedstawia świat
„sam w sobie”. Zbudowana z 14322 wersów misterna konstrukcja, wyraźnie
zaznaczyła się na mapie kultury Zachodu. Zdaniem niektórych badaczy, dzieło to
W1, W2, U1, U2, K1, K2
stanęło w przejściu pomiędzy epokami: starożytno-średniowieczną i
nowożytną.Jest ono encyklopedyczną próbą połączenia w spójną całość porządku
klasyczno-retorycznego z biblijno-patrystycznym. Commedia to, jedno z
pierwszych dzieł podkreślających „suwerenność artysty”. W jego mocy, co zakłada
poeta, jest dokonanie ponownego „przymierza” w profetycznej visio.

Sylabusy
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Treści programowe
- ukazanie związków pomiędzy religią a literaturą
-zapoznanie uczestników z najważniejszymi problemami działa Dantego:
Commedii w kontekście innych jego dzieł;
-wyszczególnienie i analiza mitów zawartych w poemacie: zwrócenie uwagi na
mityczne wątki zapowiadające nowożytność, mutację mitów biblijnych i
klasycznych
- przybliżenie tła ﬁlozoﬁcznego, teologicznego, historycznego, literackiego itp.
które składają się na encyklopedyzm Commedii
- Konfrontacja dzieła Dantego z dziełem Petrarki (miedzy innymi Triumfami) i
innymi dziełami renesansu dla uwypuklenia zagadnienia «progu epokowego».
- przedstawienie na przykładzie mitu Ulissesa (pieśń XXVI Inf.) metody analizy
mitów i historii mitu od Odysei po wariację mitu dokonaną przez Franza Kafkę;
- zwrócenie uwagi na znaczenie analizy ﬁlologicznej i historycznej tekstu oraz ich
związku z możliwością analizy mitów;
- Uświadomienie uczestnikom na czym polega problem kanonu literatury
europejskiej, jego znaczenie dla rozumienia «naszej» pozycji w historii;
- zwrócenie uwagi na zagadnienia teologiczne pojawiające się w Commedii, ich
mutacje znaczeniowe i związki z mitami klasycznymi;

2.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe,
konsultacje, burza mózgów, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna, egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Katolicyzm współczesny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Współczesne problemy religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELWprS.240.5cd424ebbf822.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z przemianami dokonującymi się w Kościele katolickim po Soborze
Watykańskim II. Student ma zdobyć wiedzę na temat głównych orientacji funkcjonujących w dzisiejszym Kościele
katolickim oraz najważniejszych sporów i kontrowersji toczących się w jego łonie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rolę katolicyzmu w kulturze oraz zależności między
przemianami dokonującymi się w jego łonie
a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

REL_K2_W01,
REL_K2_W04

egzamin pisemny

W2

charakter współczesnego katolicyzmu oraz dynamikę
zmian w nim zachodzących

REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W05

egzamin pisemny

U1

wykrywać zależności między charakterem
współczesnego katolicyzmu oraz dyskusjami mającymi
miejsce w jego łonie a procesami społecznymi
i kulturalnymi

REL_K2_U01,
REL_K2_U05

egzamin pisemny

U2

analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać
informacje na temat katolicyzmu ze źródeł pisanych
i elektronicznych

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U05

egzamin pisemny

U3

czyta i interpretuje dokumenty emitowane przez
Kościół katolicki

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
religioznawczą do diagnozowania problemów
współczesności

REL_K2_K01, REL_K2_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

konsultacje

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

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.

Sobór Watykański II. Przyczyny, przebieg. Kontrowersje. Dokumenty.

W2

2.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w czasie Vaticanum II

W1, W2, U1, U3

Sylabusy
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3.

Konstytucja Sacrosanctum concilium. Przemiany w dziedzinie liturgii. Powołanie
Komisji ks. Annibale Bugniniego. Powstanie Novus Ordo Missae. Miejsce mszy
trydenckiej w życiu Kościoła katolickiego po wprowadzeniu NOM. Reakcje na
wprowadzenie nowego rytu mszy.

W2, U2, U3

4.

Sytuacja w Kościele po Vaticanum II. Schizmy i kontestacje posoborowe

W2, U1, U2

5.

Abp Marcel Lefebvre i Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. Powstanie, dzieje,
przyczyny kontestacji Soboru Watykańskiego.

W2

6.

Sedewakantyzm. Powstanie, rozwój podziały. Różne nurty sedewakantyzm.
Różnice pomiędzy lefebvryzmem a sedewakantyzmem. Palmarianizm

W2

7.

Tradycjonalizm w ramach Kościoła. Nurty i środowiska. Powstanie Bractwa
Kapłańskiego św. Piotra

W2

8.

Encyklika Humanae vitae Pawła VI i reakcje na jej wydanie oraz nauczania tam
zawarte

W1, W2, U1, U3, K1

9.

Modernizm katolicki, główni krytycy Kościoła katolickiego. Bunt teologów. Ks.
Edward Schillebeeckx. Hans Kung, Charles Curran i inni.

W2, U1

10.

Główne środowiska „modernistyczne” w ramach Kościoła katolickiego: Wir sind
Kirche, BASIC. Ruch 8 Maja, Kirche von Unten, Catholic for Choice, The Association
of Catholic Priests, The Association of U.S. Catholic Priests i in.

W1, W2, U1

11.

Teologia wyzwolenia. Powstanie, główni przedstawiciele i nurty. Idee i działalność
praktyczna. Wpływ teologii wyzwolenia na powstanie innych nurtów teologii:
feministycznej, ekologicznej, black theology itp.

W1, W2, U1, K1

12.

Działalność misyjna Kościoła. Deﬁnicja misji (misje ad gentes), cele misji. Misje
współczesne: inkulturacja (indygenizacja, akomodacja, akulturacja) – rola Kościoła
lokalnego i paraﬁi w procesie inkulturacji.

W1, W2, U2

13.

Ekumenizm i dialog międzyreligijny po Soborze Watykańskim II. Działalność.
Inicjatywy. Ośrodki. Główni promotorzy.

W1, W2, U1

14.

Kościół wobec problemów współczesności: kwestie społeczne gospodarcze,
polityczne. Ekologiczne w nauczaniu papieży posoborowych.

W1, W2, U1, K1

15.

Problemy Kościoła posoborowego. Laicyzacja, skandale itp. Kierunki możliwych
zmian.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Warsztaty dokumentacji audiowizualnej dla potrzeb badań
religioznawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Religia kultura media

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELRkmS.2C0.5cb87a393cbf9.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozumie znaczenie metod audiowizualnych
w badaniach religioznawczych

REL_K2_W06

zaliczenie ustne, projekt

W2

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
religią a kulturą i społeczeństwem polskim

REL_K2_W01

zaliczenie ustne, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia oraz planuje i realizuje
audiowizualne projekty dokumentacyjne

REL_K2_U01

brak zaliczenia

U2

umie w sposób pogłębiony analizować teksty religijne
i inne media z wykorzystaniem różnych metod
interpretacji

REL_K2_U05

zaliczenie ustne, projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego Polski
i konieczność jego zachowania i udokumentowania

REL_K2_K02

zaliczenie ustne, projekt

K2

jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny

REL_K2_K01

zaliczenie ustne, projekt

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

60
Liczba godzin
60

ECTS
6.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Po co warsztaty religioznawcy?

W1, K1

2.

Technika fotograﬁi - wykorzystanie fotograﬁi do dokumentacji mniejszości
religijnych

W1, U1, U2, K2

3.

Kompozycja w fotograﬁi

W1, U1, K2

4.

Fotorepotraż z obrzędów religijnych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Fotograﬁa portretowa i jej znaczenie w religioznawczej dokumentacji
audiowizualnej

W1, U1, U2, K1, K2

6.

Sacrum w Fotograﬁi

W1, W2, U2, K1, K2

7.

Fotograﬁa dokumentalna, historia

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Historia Fotograﬁi

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Praca z kamerą - znaczenie ﬁlmu dokumentalnego w dokumentacji
religioznawczej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prace zaliczeniowe na koniec kursu – 6 projektów dokumentacji
fotograﬁcznej i 6 projektów dokumentacji ﬁlmowej, Prace bieżące
wykonywane na zajęciach oraz bieżące zadania domowe

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Prace zaliczeniowe na koniec kursu – 6 projektów dokumentacji
zaliczenie ustne, projekt fotograﬁcznej i 6 projektów dokumentacji ﬁlmowej, Prace bieżące
wykonywane na zajęciach oraz bieżące zadania domowe
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Projekt studencki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Religia kultura media
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELRkmS.2C0.5cb87a3959815.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest realizacja projektu, który łączy w sobie cechy projektu badawczego, aktywizmu społecznego
i popularyzacji nauki, wpisując się w program religioznawstwa zaangażowanego, opartego o metody antropologii
i socjologii.

C2

Warsztat jest pomyślany jako część programu religioznawstwa zaangażowanego, które nie tylko diagnozuje
i analizuje społeczny oraz kulturowy wymiar religii, wpisuje się w dominujące dyskursy naukowe, bada polityczne
i społeczne dyskursy dotyczące religii, ale aktywnie je kreuje. Krytyczne religioznawstwo stawia sobie za zadanie
wskazywanie na możliwości reinterpretacji i dekonstrukcji pojęć takich jak religia czy duchowość w sferze
publicznej, w publicznych dyskursach, kulturze, życiu społecznym i intelektualnym. Zajęcia warsztatowe
koncentrują się wokół projektu, który łączy w sobie znamiona projektu badawczego, popularyzacji nauki
i aktywizmu społecznego. Religioznawstwo jako nauka o religiach jest tu traktowane w sposób performatywny.
Wybór metodologii zależny jest każdorazowo od zainteresowań uczestników warsztatu. Finalnym efektem jest
przygotowanie projektu (ﬁlmowego, wizualnego, muzealnego, radiowego czy związanego z audio-sferą i szeroko
rozumianą kulturą materialną) i jego realizacja w przestrzeni publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
religią a kulturą i społeczeństwem

REL_K2_W01

Zaliczenie na prawach
egzaminu

U1

precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie je
komentuje w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię religioznawczą.

REL_K2_U02

Zaliczenie na prawach
egzaminu

U2

samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia oraz planuje i realizuje projekty
badawcze.

REL_K2_U01

Zaliczenie na prawach
egzaminu

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do zaangażowania w działania społeczne
i rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego i jego
aktualizacji.

REL_K2_K02, REL_K2_K03

Zaliczenie na prawach
egzaminu

K2

jest gotów do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny

REL_K2_K01

Zaliczenie na prawach
egzaminu

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

70

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
15

ECTS
4.0

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.

Warsztat jest pomyślany jako część programu religioznawstwa zaangażowanego,
które nie tylko diagnozuje i analizuje społeczny oraz kulturowy wymiar religii,
wpisuje się w dominujące dyskursy naukowe, bada polityczne i społeczne
dyskursy dotyczące religii, ale aktywnie je kreuje. Krytyczne religioznawstwo
stawia sobie za zadanie wskazywanie na możliwości reinterpretacji i dekonstrukcji
pojęć takich jak religia czy duchowość w sferze publicznej, w publicznych
dyskursach, kulturze, życiu społecznym i intelektualnym.
Zajęcia warsztatowe koncentrują się wokół projektu, który łączy w sobie znamiona
projektu badawczego, popularyzacji nauki i aktywizmu społecznego.
Religioznawstwo jako nauka o religiach jest tu traktowane w sposób
performatywny. Wybór metodologii zależny jest każdorazowo od zainteresowań
uczestników warsztatu. Finalnym efektem jest przygotowanie projektu
(ﬁlmowego, wizualnego, muzealnego, radiowego czy związanego z audio-sferą i
szeroko rozumianą kulturą materialną) i jego realizacja w przestrzeni publicznej.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, burza mózgów
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena przygotowania, konceptualizacji i realizacji projektu.
Zaliczenie na prawach egzaminu Zaliczenie na prawach egzaminu w formie prezentacji
projektu (założenia teoretyczne i wykonanie)

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja zrealizowanego projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną lekturę publikacji naukowych

Sylabusy
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Religie Słowian
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Mity i idee religijne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELMirS.240.5cb87a339872f.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs poświęcony jest próbie semiotyczno-fenomenologicznej interpretacji materiałów dotyczących religii Słowian.
Celem kursu jest, poza dostarczeniem uczestnikom podstawowej faktograﬁi, pokazanie możliwości interpretacji
bazy źródłowej i etnograﬁcznej w oparciu o teorie religioznawcze.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

orientuje się w sporach o genezę Słowian

REL_K2_W02,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06

egzamin ustny

W2

potraﬁ dokonywać rekonstrucji systemów religijnych
w oparciu o współczesne metody badawcze

REL_K2_W05,
REL_K2_W07

egzamin ustny

W3

zna literaturę źródłową dotyczącą religii Słowian

REL_K2_W04

egzamin ustny

W4

zna główne bóstwa, demony i elementy sakralne
słowiańskiego modelu świata

REL_K2_W02

egzamin ustny

REL_K2_U02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ krytycznie analizować literaturę przedmiotu
w zakresie badań nad religią Słowian

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

docenia znaczenie słowiańskich tradycji i dziedzictwa
religijnego

REL_K2_K01, REL_K2_K02 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

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

1.

Problem etnogenezy Słowian i ogólna charakterystyka

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

Stan badań i problemy materiałów źródłowych

W1, W2, W3, W4, U1, K1

3.

Mit kosmogoniczny, „Dualizm” słowiański i jego interpretacje

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

Główne bóstwa (Perun, Wołos, Swarog, Świętowit, Swarożyc), demonologia i
interpretacje panteonu

W1, W2, W3, W4, U1, K1

5.

Antropologia słowiańska i epika heroiczna

W1, W2, W3, W4, U1, K1

6.

Kult - święta, oﬁary, sanktuaria słowiańskie

W1, W2, W3, W4, U1, K1

7.

Formy neopoganizmu (rodzimowierstwa)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach i zaliczony pozytywnie egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony I rok studiów II stopnia
Kurs obowiązkowy

Sylabusy
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Tolkien, mit, religia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Mity i idee religijne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELMirS.240.1587726699.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mitycznym wymiarem twórczości Tolkiena, w kontekście
wielopoziomych relacji między literaturą a mitem. Uczestnicy kursu zyskują umiejętność analizowania dzieł J. R.
R. Tolkiena pod kątem ich zawartości religioznawczej, oraz wiedze o konstrukcji ich świata przedstawionego
Zyskują umiejętność analizowania działa literackiego jako interakcji między inwencją autorską a archetypowymi
i kulturowo określonymi treściami mitycznymi i religijnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

: Rozumie trudności zwiazane z religioznawczą analizą
dzieł literackich

REL_K2_W01,
REL_K2_W05

egzamin ustny

W2

Potraﬁ prześledzić źródła inspiracji autorskiej
w tworzonym modelu świata

REL_K2_W02,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06

egzamin ustny

W3

Rozumie znaczenie mitów, tradycji, symboliki religijnej
dla układów kulturowych i społecznych

REL_K2_W01,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zna i potraﬁ krytycznie korzystać z literatury
przedmiotu

REL_K2_U01,
REL_K2_U02

egzamin ustny

U2

: Potraﬁ dostosować metodę badawczą do badanego
zjawiska;

REL_K2_U01,
REL_K2_U05

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

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

1.

Zarys twórczości J. R. R. Tolkiena od Księgi zaginionych opowieści po Władcę
Pierścieni.

W1, W2, W3, U1, U2

2.

Językoznawstwo a świat Tolkiena (inspiracje ﬁńskie i walijskie). Eärendil jako klucz
do mitu. Zasada stworzenia mitologii dla Anglii, pierwszy świat Zaginionych
Opowieści jako podróż Ælfwina.

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Hobbit jako łącznik między elﬁą mitologią dla Anglii a światem bajek. Epos
heroiczny a Władca Pierścieni.

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Przeznaczenie indywidualne i kosmiczne. Miejsce zła w systemie Tolkiena
(Melkor/Morgoth, Sauron), wzorce chrześcijańskie i germańskie

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Teoria mitu Tolkiena. Tolkien a problem czasu mitycznego, inspiracje: Dunny,
Barﬁeld, romantyzm niemiecki. Kosmologia: przestrzeń u Tolkiena, inicjacyjny
motyw wędrówki. Fairy-Tales, wróżki i elfy w folklorze celtyckim i germańskim

W1, W2, W3, U1, U2

Sylabusy

191 / 281

6.

Światłość w teologii Tolkiena. Magia i czarodzieje jako anioły. Mit atlantydzki Númenor. Zasada Trójcy. Zasada „cudowności” w literaturze

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Kultowa rola Władcy Pierścieni w kształtowaniu się kręgu literatury fantasy, źródła
nośności Trylogii (zapotrzebowanie na mit).

W1, W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin końcowy ustny z podanych zagadnień.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie I roku studiów II stopnia

Sylabusy
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Religia w afrykańskim doświadczeniu społeczmym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Antropologia religii
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELArS.240.5cb87a34104bd.22
Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie podstawowych faktów dotyczących specyﬁki życia religijnego we współczesnej Afryce
i afrykańskiej diasporze.

C2

Ukazanie związku pomiędzy społecznym, politycznym i religijnym wymiarem rzeczywistości w Afryce i diasporze.

C3

Przedstawienie dominujących konwencji kulturowych i dyskursów naukowych dotyczących ujmowania
i reprezentacji Afryki.

C4

Przedstawienie głównych zagadnień związanych z religią w kontekście współczesnej Afryki, rozumianej szeroko:
jako przestrzeń geograﬁczna, społeczna i mentalna. Pokazanie religii w afrykańskim kontekście społecznym jako
fenomenu złożonego, usieciowionego, globalnego, ﬁlozoﬁcznego, historycznego a równocześnie związanego
z lokalnym wymiarem kulturowym, kosmologicznym i światopoglądowym. Przekazanie wiedzy o fenomenach
religii w kontekście współczesnej Afryki w świetle najnowszych badań i w perspektywie współczesnych teorii
społecznych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
religiami a kulturą i społeczeństwami Afryki.

REL_K2_W01

egzamin

W2

posiada pogłębioną wiedzę o wybranych tradycjach
religijnych oraz zbiorowych formach życia religijnego
i duchowości w Afryce.

REL_K2_W02

egzamin

W3

zna i rozumie specyﬁkę różnych religijnych form
wyrazu oraz metod ich analizy w kontekście religii
i społeczeństwa Afryki.

REL_K2_W04

egzamin

REL_K2_U03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
społecznego kontekstu religii w Afryce
do diagnozowania i rozwiązywania problemów
współczesnej Afryki i recepcji afrykańskiej religijności
poza kontynentem afrykańskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do wypowiadania się na tematy związane
ze specyﬁką społeczną i religijną Afryki w sposób
kompetentny.

REL_K2_K01, REL_K2_K03 egzamin

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do sprawdzianu

40

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

2.

Wprowadzenie - Przedstawienie struktury kursu, omówienie bloków
tematycznych, metod oceny i zaliczenia.
Przedstawienie podziałów Afryki: religijnych, kulturowych, społecznych.
Periodyzacja historii Afryki w powiązaniu z historią religii w Afryce. Panorama
religijna współczesnej Afryki.
Religia i wspólnota w Afryce.
Dyskusja nad rodzajami wspólnotowości Afrykańskiej i jej roli w rozumieniu
zjawisk religijnych. Plemię, plemienność, etniczność, wodzostwo, narodowość,
trybalizm i trybalizacja, poszukiwanie wspólnot nowego typu, globalizacja,
kosmopolityzm, transnarodowość.

W1

W1, W2

Postkolonializm i neokolonializm jako czynniki przemian współnot w Afryce.

3.

Afrykańskie chrześcijaństwo? – dyskusja nad specyﬁką chrześcijaństwa w Afryce,
jako pretekst do debaty nad miejscem i postrzeganiem religii w Afryce. Religia
jako istotny element konstrukcji kulturowej, społecznej i kosmopolitycznej
tożsamosci w Afryce.
Celem zajęć będzie wprowadzenie problematykę specyﬁki chrześcijaństwa w
Afryce. Przedstawiona zostanie periodyzacja chrześcijaństwa w Afryce i
wynikające z niej podziały w łonie współczesnego afrykańskiego chrześcijaństwa.
Ustalimy główne zagadnienia, konstytuujące problematykę afrykańskiego
chrześcijaństwa na poziomie doktrynalnym, rytualnym i społecznym. Spróbujemy
odpowiedzieć na pytanie o to, czy istnieje Afrykańskie chrześcijaństwo i czy
chrześcijańśtwo jest religią obcą w Afryce. Podczas zajęć projekcja fragmentów
ﬁlmu:

W1, W2, W3, K1

African Christianity Rising. Stories from Ghana, African Christianity Rising: Stories
from Zimbabwe. Film będzie materiałem do dyskusji problemowej.
Ponadto problematyka afrykańskiego chrześcijaństwa zostanie ukazana w
szerszym kontekście, dyskursu chrześcijaństwa Globalnego Południa.

4.

Witchcraft – współczesne czarownictwo w Afryce, oskarżenia o czary w Afryce i
diasporze.
Analiza współczesnych przypadków oskarżeń o czary jako wyniku przemian
strukturalnych społeczeństwa i tradycyjnych autorytetów w Afryce.

W2, U1, K1

5.

Kościoły tradycyjne i neo-tradycyjne w kontekście kolonialnym i postkolonialnym.
Wiele wymiarów poszukiwania Afrykańskości i autentyczności.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Kościół katolicki w Afryce na przykładzie Rwandy. Od kolonialnego proﬁlowania
miejsca i roli Koscioła Katolickiego, przez walkę wyzwleńczą po zaangażowanie
Koscioła w konﬂikt społeczny, etniczny i polityczny.

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Rozwój pentekostalizmu a kryzys postkolonialnego państwa. Pentekostalizm jako
nowy model chrześcijaństwa w Afryce. Afrykańskie Kościoły pentekostalne w
kontekście modernizacji, tworzenia tożsamości narodowych, rekoncyliacji i
antytrybalizmu. Brazylijskie Kościoły neopentekostalne jako przykład misji
Południe-Południe.

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Chrześcijańskie Kościoły niezależne (AIC) w Afryce.
Analiza niezależnych ruchów powstających na przestrzeni XX wieku w ramach
chrześcijaństwa w Afryce, z punktu widzenia procesów emancypacyjnych i
tożsamościowych. Analiza na przykładzie kimbanguizmu i tokoizmu, ruchów
powstałych w DR Konga i Angoli.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Islam w Afryce – wprowadzenie.
Czy istnieje afrykański islam? Czy istnieje muzułmańska duchowość odrębna i
specyﬁczna dla Afryki? Czy określenie „Czarny islam” jest uzasadnione? Islam i
kultura w Afryce. Islam a inne religie w Afryce. Chrislam, pentekostalizacja islamu,
wierzenia tradycyjne i islam.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy

195 / 281

Islam w Afryce – heterogeniczność islamu w Afryce: ruchy reformistyczne i suﬁzm,
konﬂikty w łonie islamu w Afryce, polityczny islam w Afryce.
Konﬂikty religijne pomiędzy chrześcijaństwem i islamem w Afryce. Krótki przegląd
ruchów reformistycznych w islamie w Afryce (Somalia, Nigeria, Gambia).

10.

W1, W2, W3, U1, K1

Analiza sytuacji społecznej, religijnej i politycznej w Nigerii.
11.

Afryakńskie miasto jako kluczowy element religijnej dynamiki we współczesnej
Afryce. Omówimy kilka materiałów ﬁlmowych, które udostępnię podczas zajęć.

W1, W2, W3, U1, K1

12.

Studium przypadku: ruch LGBT oraz dyskursy na temat epidemii HIV/AIDS jako
przykłady uwikłania religii w Afryce w globalne wojny światopoglądowe.
Fragmenty ﬁlmu: God Loves Uganda (Bóg kocha Ugandę), reż. Roger Ross
Williams, 2013.

W1, W3, U1, K1

Obrzezanie kobiet jako przykład sudańskiej tradycji religijnej i jej współczesnych
reinterpretacji.
Dyskusja na podstawie artkułu Janice Boddy oraz na podstawie Boaventury Sousy
Santosa "Gdyby Bóg był aktywistą praw człowieka".
Afrykańska Karta Prawa Człowieka, hegemoniczna Karta Praw Człowieka ONZ,
relatywizm prawny i kulturowy, czy modernizacja - jak interpretować obrzezanie
kobiet i lokalne tradycje religijno-kulturowe: debata

13.

W1, W3, U1, K1

Boddy, Janice, The normal and the aberrant in female genital cutting. Shifting
paradigms, “Hau Journal of Ethnographic Theory”, (2) 2016.
Diaspora, transnarodowość, globalizacja – z perspektywy Afryki.
Wprowadzenie we współczesną problematykę migracji i diaspor narodowych oraz
religijnych Afryki. Afrykanie w Europie, USA, Azji, Izraelu, Iranie. Migracje
wewnątrz kontynentu. Przedstawiona zostanie teoria diaspory w perspektywie
problematyki religii. Omówione zostaną także kwestie transnarodowości i
sieciowości. Zagadnienie transnarodowych afrykańskich przepływów religijnych
zostanie zaprezentowane na przykładzie koncepcji Czarnego Atlantyku (Voodoo,
Candomble, Umbanda).

14.

Religia w afrykańskiej diasporze w Europie. Chrześcijaństwo, islam, religie
tradycyjne.
Dyskusja nad problemami afrykańskich wspólnot religijnych w Europie. Punkt
ciężkości zostanie położony na kwestie tożsamości, przynależności, władzy i
polityki.

15.

W1, W2, W3, U1, K1

W2, U1, K1

Dyskusja na podstawie materiałów ﬁlmowych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny; kolokwium z podstaw wiedzy o Afryce (warunek
dopuszczenia do egzaminu): 60% oceny końcowej Zadania wyznaczane
przez prowadzącego przewidziane w ramach przygotowania do zajęć,
ocena aktywności na zajęciach: ocena przygotowania do zajęć i
zaangażowania studenta w dyskusję: 40% oceny końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną lekturę publikacji naukowych. Większość literatury jest dostępna

Sylabusy
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jedynie w języku angielskim.

Sylabusy
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Animal symbolism in world religions
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Mity i idee religijne
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELMirS.240.5cb87a361fb28.22
Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie się z symboliką zwierzęcą, a w szczególności fenomenem teriantropii
i teriomorﬁzmu w wybranych religiach świata. Część wstępna kursu zostanie poświęcona wprowadzeniu
do problematyki studiów nad człowiekiem i zwierzęciem (Human-Animal Studies, HSA). Następnie, dyskutowane
będą antropologiczne i psychologiczne aspekty interakcji pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. Rozważania nad
symboliką zwierzęcą będziemy przeprowadzać w kontekście badań nad prehistorią oraz starożytnymi
i nowożytnymi religiami Bliskiego Wschodu, Europy, Azji i Ameryki. Będziemy dyskutować najbardziej znane
mityczne ﬁgury zwierzęce, takie jak: strażnik zwierzęcy, trikster, przewodnik dusz (psychopomp) korzystając
z osiągnięć współczesnej metodologii studiów porównawczych nad religiami oraz ikonologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

w znaczącym stopniu rozumie relacje pomiędzy
religiami, kulturami, człowiekiem i zwierzęciem

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W06

egzamin ustny, esej

ma pogłębioną wiedzę oraz zna współczesne teorie
z zakresu studiów nad człowiekiem i zwierzęciem
(HAS) w kontekście religii

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin ustny, esej

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U04,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06,
REL_K2_U07

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie zdobywać wiedzę oraz pogłębiać
krytyczną reﬂeksję w dziedzinie studiów nad
człowiekiem i zwierzęciem (HAS) w odniesieniu
do religii

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do dyskutowania w kompetentny
i kulturalny sposób na temat symbolicznych,
materialnych i etycznych aspektów relacji pomiędzy
człowiekiem a zwierzęciem w kontekście religii

REL_K2_K01,
egzamin ustny, esej
REL_K2_K02, REL_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

199 / 281

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Studia z zakresu relacji między człowiekiem a zwierzęciem (HAS): pojęcia,
deﬁnicje, teorie

W1, U1

2.

Zwierzęta i ludzie: świadectwa prehistoryczne. Antropologia religii: zwierzęta jako
symbole. Psychologia: zwierzęta w ludzkim umyśle.

W1, W2, U1, K1

3.

Zmienione stany świadomości a religia: posesje, obrazy zwierząt w kontekście
doświadczeń transowych (David Lewis-Williams, Thomas Dowson). Socjo-psychobiologiczny model szamanizmu (Michael Winkelman). Archeozoologia i szamanizm
paleolityczny

W1, W2, U1, K1

4.

Zwierzęcokształtne sacrum: zwierzęta i zwierzęce hybrydy w kontekście religii
świata

W1, W2, U1, K1

5.

Przedstawienia zwierząt: dylematy porównawczej mitologii i ikonologii

W1, W2, U1, K1

6.

Pani i Pan zwierząt

W1, W2, U1, K1

7.

Strażnicy zwierzęcy, zwierzęta jako wodziciele i przewodnicy dusz w zaświaty

W1, W2, U1, K1

8.

Tricksterzy, dobre i złe zwierzęta

W1, W2, U1, K1

9.

Złożona symbolika zwierzęca na przykładzie kultów yoginī (Indie): źródła
ikonologiczne i tekstowe.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w kursie: polityka uniwersytetu zobowiązuje studentów do
uczestniczenia w każdym spotkaniu seminaryjnym. Dopuszczalne są
maksymalnie dwie nieobecności. Więcej nieobecności spowoduje brak
możliwości zaliczenia kursu. Dłuższe nieobecności na zajęciach
spowodowane poważną chorobą lub sprawami rodzinnymi należy
zgłaszać prowadzącemu zajęcia w celu ustalenia formy zaliczenia zajęć.
egzamin ustny, esej Warunkiem zaliczenia kursu jest złożenie eseju końcowego, najpóźniej w
ostatnim dniu zajęć. Tekst eseju (w wymiarze 3000 słów wraz z cytatami
w przypisach) powinien zmieścić się w około 10 stronach (podwójna
spacja, czcionka Times New Roman). Kurs kończy się egzaminem
ustnym. Na ocenę końcową składają się (procentowo) oceny cząstkowe
następujących aktywności uczestnika kursu: uczestnictwo w dyskusji
(25%). ocena eseju końcowego (25%) ocena egzaminacyjna (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu antropologii i psychologii. Podstawowa znajomość problematyki współczesnego
religioznawstwa. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach i komunikację.

Sylabusy
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Migration and Religion
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Mity i idee religijne
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELMirS.240.1587727371.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Studenci poznają wzajemne złożone relacje pomiędzy procesami migracyjnymi i religią. Interdyscyplinarne
podejście do studiów nad migracją i religią (wykorzystujące, między innymi, perspektywę psychologiczną,
psychoanalityczną, antropologiczną i socjologiczną) pozwala na uchwycenie specyﬁki zarówno indywidualnych,
jak i grupowych aspektów migracji oraz na prześledzenie różnorodnych funkcji, jakie religia pełni w świecie osób
migrujących. Psychologiczne konsekwencje migracji, wiążą się, z jednej strony, z dynamiką procesów akulturacji,
produkowania i reprodukowania tożsamości, a z drugiej strony, z procesami społecznego (i symbolicznego)
włączania i wykluczania. Procesowi adaptacji do kultury przyjmującej podlegają tak jednostki, jak i grupy, a religia
pełni w tym procesie funkcję zarówno integrującą, jak i alienującą.

G2

Studenci będą w stanie określić wpływ warunków migracji na różnorodne formy religijności migrantów.
Synkretyzacja wierzeń i praktyk religijnych sprzyja tworzeniu się nowych ruchów religijnych, a sytuacja życia
w diasporze wymusza zmiany w tradycyjnych normach i stylach życia. Dylematem migranckiej rzeczywistości,
jest, między innymi, wybór postawy wobec religii (konserwatyzm lub innowacyjność). Motywatorem
współczesnych ruchów migracyjnych jest zarówno przemoc (kwestia uchodźców), jak i czynnik ekonomicznorodzinny. Coraz bardziej widoczny staje się też ponadnarodowy styl migracji współczesnej. Wszystkie te zjawiska
znajdują swoje odzwierciedlenia w wielorakich funkcjach religii w życiu jednostek i grup migrujących.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

złożone relacje pomiędzy religią, społeczeństwem,
a procesami migracyjnymi

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W06

egzamin ustny, esej

współczesne teorie z zakresu studiów nad religijnymi
aspektami procesów migracyjnych

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin ustny, esej

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U04,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06,
REL_K2_U07

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie zdobywać wiedzę oraz pogłębiać
krytyczną reﬂeksję w dziedzinie studiów nad
zjawiskami religijnymi osadzonymi w kontekście
społeczno-kulturowym, w szczególności w odniesieniu
do procesów migracyjnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskutowania w kompetentny i kulturalny sposób
na temat religijnych aspektów procesów migracyjnych
i ich uwarunkowań społeczno-kulturowych.

REL_K2_K01,
egzamin ustny, esej
REL_K2_K02, REL_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

202 / 281

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

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.

Migracja, kultura, religia: wprowadzenie

W1, U1

2.

Psychologiczne aspekty migracji: tożsamość, włączenie, wykluczenie

W1, W2, U1, K1

3.

Akulturacja, szok kulturowy: pojęcia, teorie

W1, W2, U1, K1

4.

Trauma, żałoba, nostalgia: psychoanaliza o migracji

W1, W2, U1, K1

5.

Migrujące religie

W1, W2, U1, K1

6.

Migracja w lustrze pokoleń: religia, tradycja, nowoczesność

W1, W2, U1, K1

7.

Przemoc, religia, migracja: uchodźcy

W1, W2, U1, K1

8.

Płeć i religia w kontekście migracji

W1, W2, U1, K1

9.

Ponadnarodowość: ponadnarodowi migranci a religia

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, konsultacje

Sylabusy

203 / 281

Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w kursie: polityka uniwersytetu zobowiązuje studentów do
uczestniczenia w każdym spotkaniu seminaryjnym. Dopuszczalne są
maksymalnie dwie nieobecności. Więcej nieobecności spowoduje brak
możliwości zaliczenia kursu. Dłuższe nieobecności na zajęciach
spowodowane poważną chorobą lub sprawami rodzinnymi należy
zgłaszać prowadzącemu zajęcia w celu ustalenia formy zaliczenia zajęć.
Esej: student jest zobowiązany przedłożyć esej końcowy zawierający
egzamin ustny, esej
około 3000 słów (liczba słów nie obejmuje cytatów, które powinny
znajdować się w przypisach). Przekłada się to na około 10 stron z
podwójnymi odstępami, czcionką Times Roman (około 300 słów na
stronie w tym formacie). Esej należy dostarczyć najpóźniej w dniu
ostatnich zajęć. Egzamin ustny: kurs kończy się egzaminem ustnym.
Ocena końcowa: udział w dyskusjach (25%), ocena eseju (25%), wynik
egzaminu (50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii, socjologii i antropologii. Podstawowa znajomość problematyki współczesnego
religioznawstwa. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach i komunikację.

Sylabusy
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Szamanizm w myśli S. M. Shirokogoroﬀa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Antropologia religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELArS.240.5cd962a5cf90b.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie pogłębionej wiedzy i rozumienia zjawisk religijnych w kontekście społecznym i kulturowym
z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych.

C2

Zdobycie pogłębionej wiedzy o najważniejszych stanowiskach teoretycznych współczesnego religioznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie zależności między religią
a kulturą i społeczeństwem na przykładzie jednej
z odmian szamanizmu syberyjskiego

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin ustny

REL_K2_U05

egzamin ustny

REL_K2_K01

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ w sposób pogłębiony analizować
klasyczne teksty religioznawcze

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do uczestnictwa w dyskusji
na temat teoretycznych problemów współczesnego
religioznawstwa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

206 / 281

1-2. Mircea Eliade i teoria szamanizmu
(Lektura wybranych części monograﬁi „Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy”
z naciskiem na odtworzenie głównych założeń i linii rozumowania)
3. Szamanizm w perspektywie biologicznej
(szaman-jednostka czy szaman-kolektyw?; problem jednostkowości szamana;
szamanizm w ujęciu biologiczno-adaptacyjnym; neurologiczne uwarunkowania
szamanizmu)
4. Krytyka tez Eliadego w pracach Roberte N. Hamayon
(szaman a społeczność; problem transowego charakteru szamanizmu)
5-6. Kompleks psychomentalny i jego manifestacje
(kognitywne założenia koncepcji Shirokogoroﬀa; umysł a kultura i społeczeństwo;
próba eksplikacji stanowiska badacza w oparciu o modele umysłu we
współczesnej kognitywistyce; język w rytuałach szamańskich; język jako system
odruchów warunkowych w Psychomental Complex of the Tungus – PCT; próba
zestawienia koncepcji Shirokogoroﬀa z ﬁlozoﬁą George'a Herberta Meada)
7. Pojęcie adaptacji w Psychomental Complex of the Tungus
(specyﬁka modelowej społeczności szamańskiej; porównanie struktury
społeczności Ewenków zabajkalskich, Buriatów i Buszmenów z płd. Kalahari;
środowisko [milieu] i wielość środowisk w PCT; adaptacja biologiczna, techniczna i
kulturowa w PCT)
1.

8-9. Szamanizm jako religia
(szamanizm - geneza terminu; rozróżnienie między materią a animusem jako
podstawa wiedzy pozytywnej; koncepcja ciała – pojemnika na dusze – opętanie
jako implikacja teorii duszy; związek między Istotą Najwyższą a duchami w religii
Ewenków; kategorie istot duchowych; pojęcie duchów jako istot „wolnych”,
szukających możliwości wcielenia; szaman jako władca duchów i naczelny
wykonawca kultu rodowego; kosmologia szamańska)

W1, U1, K1

10. Rytuał
(parafernalia i strój szamański; klasyﬁkacja kostiumów; bęben, lustro i pojemniki
[placings] na dusze; podróż do Dolnego i Górnego Świata; typy seansów
szamańskich; techniki rytualne; glossolalia; kolektywny trans jako typowy układ
rytualny; walki z duchami i duszami; rola rytualizmu; asystenci szamana)
11-12. Charakterystyka postaci szamana u Shirokogoroﬀa
(społeczne ukonstytutowanie instytucji szamanizmu; relacje między szamanem a
społecznością jako sprzężenie zwrotne; pojęcie świadomości grupowej [group
consciousness] w PCT; szaman a duchy; problem elekcji szamańskiej;
psychologiczne uwarunkowania szamanizmu; osobowość szamana; przekaz
funkcji szamańskiej i śmierć szamana; wojny szamańskie).
13. Olonizm i zjawiska masowe
(szaman jako psychiczny regulator i „zawór bezpieczeństwa”; pojęcie histerii i
masowej psychozy; duchy jako symbolizacje zbiorowych fenomenów
psychicznych; rola sugestii i autosugestii; imitacja ruchów i glossolalia; olonizm
pozarytualny jako efekt glossolalii)
14. Podsumowanie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; aktywność; pozytywna ocena z egzaminu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca lekturę zadanych przez prowadzącego fragmentów tekstów.

Sylabusy
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Potoczne modele sacrum
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Antropologia religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELArS.240.5cb87a342c595.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią metafory pojęciowej i możliwościami jej praktycznego
zastosowania w badaniu potocznych koncepcji religijnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

209 / 281

W1

Dogłębnie zna teorię metafory pojęciowej

REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W06

projekt, prezentacja

W2

Posiada wiedzę o potocznych modelach sacrum

REL_K2_W01,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04

projekt, prezentacja

Rozumie różnicę pomiędzy potocznymi
a instytucjonalnymi koncepcjami sacrum

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06

projekt, prezentacja

U1

Potraﬁ rekonstruować mentalne modele rzeczywistości REL_K2_U01,
w oparciu o korpus tekstów
REL_K2_U03

projekt, prezentacja

U2

Potraﬁ zastosować teorię metafory pojęciowej
do badań o charakterze religioznawczym

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05

projekt, prezentacja

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

45

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.

Kurs poświęcony jest wykorzystaniu teorii metafory pojęciowej w badaniach
religioznawczych. Jego celem jest zapoznanie studentów z metodami
rekonstruowania mentalnych modeli rzeczywistości na podstawie korpusu
wypowiedzi. Uwaga: specyﬁką kursu jest szczegółowe wprowadzenie uczestników
w zagadnienia dotyczące pojedynczego narzędzia badawczego (w wymiarze
teoretycznym, metodologicznym i praktycznym) w taki sposób, by wykształcili oni
samodzielną umiejętność posługiwania się teorią metafory pojęciowej do analizy
dowolnego materiału religioznawczego.

W1, W2, W3, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega praca opisująca model koncepcji sacrum wyrażonych w
samodzielnie wybranym przez studenta zbiorze tekstów (wywiadów,
wypowiedzi z forów internetowych, czasopism, świętych ksiąg, literatury
itp.). Ocenie podlega metodologiczna i teoretyczna poprawność
projekt, prezentacja
zastosowania teorii metafory pojęciowej do analizy wybranego materiału
(jest ona także omawiana przez studenta w ramach prezentacji
poprzedzającej złożenie pracy) Do oceny wykorzystuje się standardową
skalę ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
brak wymagan wstępnych

Sylabusy
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Elementy szamanizmu w judaizmie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Antropologia religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELArS.240.5cb87a3460aae.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student orientuje się w problematyce badań nad obecnością motywów szamańskich (inicjacja, pozyskiwanie
mocy, trans, wędrówki w zaświaty, rytuały udrawiające itp.) w różnych formach mistyki żydowskiej (maase
merkawa, maase bereszit, kabała teozoﬁczna i ekstatyczna, chasydyzm)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wiedza: Słuchacz zna specyﬁkę problemów badań nad
„paleoreligią” w kontekście jej generatywnego
oddziaływania na późniejsze religie monoteistyczne
[R7_W01; R7_W05] Słuchacz dysponuje podstawową
wiedzą dotyczącą kompleksu szamańskiego oraz
transformacji jego kluczowych wątków w judaizmie
[R7_U02; R7_W06] Słuchacz wie, jak przebiega proces
interioryzacji działań rytualnych i jakie są jego
ideologiczne konsekwencje [R7_W06; RW_01]

REL_K2_W01,
REL_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2

wiedza: Słuchacz zna specyﬁkę problemów badań nad
„paleoreligią” w kontekście jej generatywnego
oddziaływania na późniejsze religie monoteistyczne
[R7_W01; R7_W05] Słuchacz dysponuje podstawową
wiedzą dotyczącą kompleksu szamańskiego oraz
transformacji jego kluczowych wątków w judaizmie
[R7_U02; R7_W06] Słuchacz wie, jak przebiega proces
interioryzacji działań rytualnych i jakie są jego
ideologiczne konsekwencje [R7_W06; RW_01]

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K1

umiejętności: Student posługuje się metodą
„odwróconej architektoniki” i rekonstrukcji
genetycznej [R7_U01; R7_U02] Student rozumie
problematykę ciągłości i nieciągłości w ewolucji religii
[R7_K04; R7_U02] Student ma kompetencje
analityczne w zakresie stosownego dla tematu kursu
analizowania tekstów sakralnych judaizmu [R7_U05;
R7_K04]

REL_K2_K01, REL_K2_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K2

słuchacz wyrabia umiejętność głębszego rozumienia
dynamiki zmiany kulturowej [R7_U02]

REL_K2_K01, REL_K2_K02

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętności: Student posługuje się metodą
„odwróconej architektoniki” i rekonstrukcji
genetycznej [R7_U01; R7_U02] Student rozumie
problematykę ciągłości i nieciągłości w ewolucji religii
[R7_K04; R7_U02] Student ma kompetencje
analityczne w zakresie stosownego dla tematu kursu
analizowania tekstów sakralnych judaizmu [R7_U05;
R7_K04]

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zagadnienie rekonstrukcji genetycznej - hipoteza W. La Barre'a
2. Kompleks szamański – cechy konstytutywne. kwestia dymorﬁzmu płciowego
3. Ciągłość i nieciągłość – od hebraizmu do judaizmu rabinicznego
4. Ekstaza w literaturze apokaliptycznej.
5. Techniki transowe i podróże zaświatowe w mistyce hejchalot I.
6. Techniki transowe i podróże zaświatowe w mistyce hejchalot II.
7. Symbolizacja motywu pośrednika w wizji Ezechiela i literaturze
komentatorskiej.
8. Model uniwersum w maase bereszit.
9. Pentadyczny model pleromy w piśmiennictwie Kręgu Kontemplacji (Safrut haijjun)
10. Pojęcie mocy i sposoby jej pozyskiwania.
11. Techniki indukcji ducha proroctwa w kabale imion Abrahama Abulaﬁi.
12. Mojżesz jako mediator w Sefer ha-Zohar
13.Językowa konstrukcja pleromy w Sefer Berit ha-menucha
14. Odmienne stany świadomości w kabale luriańskiej.
15. Doświadczenia ekstatyczne w chasydyzmie Beszta oraz u jego następców.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs z "Etnologii religii"

Sylabusy
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Szamanizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Antropologia religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELArS.240.1587718488.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest z jednej strony wyposażenie uczestników w wiedzę o uniwersalnych cechach szamanizmu
i sporach badawczych co do jego natury, z drugiej pokazanie różnorodnych i zmiennych kulturowo konkretyzacji
tych uniwersaliów w obrębie społeczności syberyjskich. Absolwenci zyskują w ten sposób wiedzę dotyczącą
zmienności systemów religijnych, oraz sposobów ustalania elementów stałych, niezależnych od sztafażu
kulturowego. Dzięki temu będą mogli śledzić dyskusje między badaczami szamanizmu i dopracowywać się
własnych rozwiązań problemów badawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

215 / 281

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna specyﬁkę uwarunkowań rozwoju kultur
syberyjskich

REL_K2_W01,
REL_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

Rozumie zależności między systemem religijnym,
kulturą a trybem życia;

REL_K2_W01,
REL_K2_W04

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

Potraﬁ odnieść posiadaną wiedzę do sporów
i kontrowersji między badaczami szamanizmu

REL_K2_W02,
REL_K2_W05,
REL_K2_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ znajdywać podobieństwa i różnice w systemach
REL_K2_U01
szamanistycznych;

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

: Potraﬁ odnaleźć elementy uniwersalne w religiach
syberyjskich

egzamin ustny,
zaliczenie

REL_K2_U02

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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 fenomenu szamanizmu zarówno jako systemu religijnego społeczności
syberyjskich (szamanizm właściwy) jak i uniwersalnego nurtu w historii religii w
aspekcie diachronicznym i synchronicznym.

W1, W2, W3, U1, U2

2.

Archeologiczne podstawy szamanizmu paleolitu.

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Postać szamana, życiorys, funkcje społeczne.

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Analiza inicjacji szamańskiej, ekstaza i rola halucynogenów w kulturze, rytuały
szamańskie.

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Symbolika, antropologia i kosmologia szamanizmu syberyjskiego.

W1, W2, W3, U1, U2

Sylabusy
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6.

Neoszamanizm i New Age.

W1, W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny, obejmujący całość treści merytorycznych kursu, na które
składają się: treści przekazywane w czasie wykładu; treści przekazywane
w czasie ćwiczeń; wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego
studiowania podręczników obowiązkowych

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie
aktywności

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony I rok studiów II stopnia

Sylabusy
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Religie Australii i Oceanii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Antropologia religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELArS.240.1587718575.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie podstawowej faktograﬁi dotyczącej systemów religijnych społeczności
tradycyjnych Australii, Melanezji, Mikronezji i Polinezji. Specyﬁczny układ kultur Oceanii umożliwia rozpoznawanie
i rozróżnianie specyﬁcznych form religijności społeczności zbieracko-łowieckich (Australia) i kopieniaczych
rolników (Melanezja, Polinezja). Absolwenci kursu powinni być zdolni zarówno do ich rozróżniania, jak i do analizy
porównawczej charakterystycznych dla tego obszaru zjawisk religijnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna specyﬁkę uwarunkowań rozwoju kultur
oceanicznych

REL_K2_W01,
REL_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

Rozumie zależności między systemem religijnym,
kulturą a trybem życia;

REL_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

Potraﬁ badać podobieństwa i różnice w systemach
religijnych łowców-zbieraczy, rolników kopieniaczych
i zaawansowanych rolników

REL_K2_W03,
REL_K2_W04

egzamin ustny,
zaliczenie

W4

Zna zasady organizacji życia religijnego w Oceanii

REL_K2_W01,
REL_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wskazać na dynamikę religii w systemach
australijskich, melanezyjskich i polinezyjskich

REL_K2_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

Potraﬁ odnieść posiadaną wiedzę do sporów
i kontrowersji między badaczami Australii i Oceanii;

REL_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

Zarys osadnictwa rejonu Oceanii i stratygraﬁa kultur

W1, W2, W3, W4, U1, U2

2.

Rola sacrum w życiu Aborygenów: Alczeringa, krajobraz, mit, rytuał, czuringi.
Systemy totemiczne Australii.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

3.

Cykl życia: kwestia poczęcia, narodziny, inicjacja, wtajemniczenia, śmierć i życie
pozagrobowe. Główne rytuały. Czarownicy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

4.

Religie Melanezji: problem mana; Istota Najwyższa, przodkowie, herosi kulturowi;
duk-duk i tajne stowarzyszenia.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Sylabusy

219 / 281

Religie Polinezji: mit kosmogoniczny, wielcy bogowie (atua), Maui jako heros
kulturowy, mity podróży a sakralizacja przestrzeni, zasada tapu, bractwo Arioi,
kapłani (tohunga), ceremonia kavy, sakralne konstrukcje.

5.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny, obejmujący całość treści merytorycznych kursu, na które
składają się: treści przekazywane w czasie wykładu; treści przekazywane
w czasie ćwiczeń; wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego
studiowania podręczników obowiązkowych.

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie
aktywności

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie I roku studiów II stopnia

Sylabusy
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Religie Czarnej Afryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Antropologia religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELArS.240.1587718642.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie podstawowej faktograﬁi dotyczącej systemów religijnych społeczności
tradycyjnych Afryki na południe od Sahary Specyﬁczny układ kultur Afryki umożliwia rozpoznawanie
i rozróżnianie specyﬁcznych form religijności społeczności zbieracko-łowieckich, kopieniaczych rolników
i pasterzy. Absolwenci kursu powinni być zdolni zarówno do ich rozróżniania, jak i do analizy porównawczej
charakterystycznych dla tego obszaru zjawisk religijnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna specyﬁkę uwarunkowań rozwoju kultur Czarnej
Afryki

REL_K2_W01,
REL_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

Rozumie zależności miedzy systemem religijnym,
kulturą a trybem życia;

REL_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

Zna zasady synkretyzacji kulturowo-religijnej w Afryce

REL_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W4

Potraﬁ badać podobieństwa i różnice w systemach
religijnych Czarnej Afryki;

REL_K2_W03,
REL_K2_W04

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ odnaleźć elementy religii uniwersalistycznych
w religiach afrykańskich

REL_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

Potraﬁ odnieść posiadaną wiedze do sporów
i kontrowersji między badaczami materiałów
afrykańskich;

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

Systemy religijne ludów zbieraczo-łowieckich: Pigmejów, Buszmenów, Hotentotów

W1, W2, W3, W4, U1, U2

2.

Religie Bantu: kategoria mocy (molimo), czas, kwestia Najwyższej Istoty, kult
przodków, stosunek do ziemi, mity kosmogoniczne, system magiczny (na
przykładzie Azande).

W1, W2, W3, W4, U1, U2

3.

Funkcja króla w społecznościach Zatoki Gwinejskiej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

4.

Systemy ezoteryczne Dogonów, Bambara i tajne stowarzyszenia afrykańskie.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

5.

Religia ludów pasterskich: Masajowie, Nuer, Dinka, Szylluk.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Sylabusy
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6.

Przemiany religijne: ekspansja islamu i chrześcijaństwa.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny, obejmujący całość treści merytorycznych kursu, na które
składają się: treści przekazywane w czasie wykładu; treści przekazywane
w czasie ćwiczeń; wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego
studiowania podręczników obowiązkowych.

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie
aktywności

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie I roku studiów II stopnia

Sylabusy
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Religie Indian Ameryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Antropologia religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELArS.240.1587718714.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest pokazanie uczestnikom spektrum rozwiązań religijno-kulturowych w zależności od trybu życia
i kręgu kulturowego. Absolwenci zyskują wiedzę dotyczącą zmienności indiańskich systemów religijnych, oraz
elementów stałych, niezależnych od sztafażu kulturowego. Dzięki temu będą mogli śledzić spory między
badaczami materiałów indiańskich i dopracowywać się własnych rozwiazań problemów badawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

: Zna specyﬁkę uwarunkowań rozwoju kultur
indiańskich

REL_K2_W01,
REL_K2_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

W2

Rozumie zależności miedzy systemem religijnym,
kulturą a trybem życia;

REL_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W3

Zna zasady synkretyzacji kulturowo-religijnej
w Ameryce

REL_K2_W01

egzamin ustny,
zaliczenie

W4

Potraﬁ badać podobieństwa i różnice w systemach
religijnych obu Ameryk

REL_K2_W03,
REL_K2_W04

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ odnaleźć elementy religii uniwersalistycznych
w religiach indiańskich

REL_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

Potraﬁ odnieść posiadaną wiedzę do sporów
i kontrowersji między badaczami materiałów
amerykańskich;

REL_K2_U01

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

przejawy życia religijnego społeczności zbieraczo-łowieckich (Ziemia Ognista,
Indianie Kaliforni); wyspecjalizowanych łowców Północno-Zachodniego Wybrzeża
Pacyﬁku (areał łososia) i Prerii (kultura bizona).

W1, W2, W3, W4, U1, U2

2.

Przejściowe religie Huiczoli i Mazateków. Religie kopieniaczy Amazonii (religie Tupi
i Ge, cykl Watunna) i ludów Antyli; religie rolników obszarów leśnych i Wielkich
W1, W2, W3, W4, U1, U2
Jezior; cykl rytualny i mity Indian Pueblo (Papago i Pima, Hopi, Zuni, Nawaho);
przejściowa religia Araukanów (Mapuche).

3.

Kształtowanie się nowych ruchów religijnych w Ameryce Północnej i Południowej

Sylabusy

W1, W2, W3, W4, U1, U2
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Egzamin ustny, obejmujący całość treści merytorycznych kursu, na które
składają się: treści przekazywane w czasie wykładu; treści przekazywane
w czasie ćwiczeń; wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego
studiowania podręczników obowiązkowych.

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie
aktywności

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie I roku studiów II stopnia

Sylabusy
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English for Religious Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2C0.623af07d918b9.22
Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Językoznawstwo
Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

REL_K2_W01,
REL_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

REL_K2_W01,
REL_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

REL_K2_W01,
REL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

REL_K2_W01,
REL_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

REL_K2_U05,
REL_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

REL_K2_U05,
REL_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

REL_K2_U05,
REL_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane REL_K2_U05,
ze studiowanym kierunkiem
REL_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

REL_K2_U05,
REL_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

REL_K2_U05,
REL_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

REL_K2_U05,
REL_K2_U06,
REL_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

REL_K2_U05,
REL_K2_U06,
REL_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

REL_K2_U05,
REL_K2_U06,
REL_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

REL_K2_U01,
REL_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

REL_K2_U06,
REL_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

REL_K2_K01, REL_K2_K02 zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

REL_K2_K01, REL_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

REL_K2_K01, REL_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

REL_K2_K01, REL_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U2, U4,
K2, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U1, U2, U4,
K2, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
bilingual summary, duscursive essay, abstract

W1, W2, W4, U3, U4, U6,
K1, K2, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U3, U4, U7,
U8, K1, K2, K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, U1, U11, U5, U9,
K1, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku,
wybierane wspólnie ze studentami, zależnie od specyﬁki danej grupy, np:
6.

7.

Selected issues related to the sociological aspects of religion as a cultural
universal
Selected aspects related to religions, rituals and traditions of various cultures and
civilizations.
Proﬁles of selected scholars dealing with religions and cultures of various
communities.
Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U3, U4, U6, U7,
U8, K1, K2, K3

W1, W2, U1, U2, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 3

Sylabusy
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Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 4
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Religious Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELS.2C0.623af07d9b1c2.22
Języki wykładowe
Angielski
Dyscypliny
Językoznawstwo
Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

REL_K2_W01,
REL_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

REL_K2_W01,
REL_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

REL_K2_W01,
REL_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

REL_K2_W01,
REL_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

REL_K2_U02,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

REL_K2_K01, REL_K2_K02 zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

REL_K2_K02, REL_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

REL_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

REL_K2_K02, REL_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

REL_K2_K01, REL_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

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.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U9, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U11, U2,
U4, U9, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
bilingual summary, discursive essay, abstract

W2, W4, U3, U4, U5, U6,
U8, U9, K1, K2, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U1, U10, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku
wybierane wspólnie ze studentami, zależnie od specyﬁki danej grupy, np:

6.

7.

Sylabusy

Selected issues related to the sociological aspects of religion as a cultural
universal
Selected aspects related to religions, rituals and traditions of various cultures and
civilizations.
Proﬁles of selected scholars dealing with religions and cultures of various
communities.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

W4, U6, K3
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 4
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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"Roots of all Evil?"- social consequences of religiosity
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Współczesne problemy religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELWprS.280.5cd962a7cbc3e.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdecydowana większość ludzi na całym świecie określa się jako osoby religijne i/lub duchowe. Religia
niezmiennie wpływa nie tylko na funkcjonowanie psychiczne jednostki, ale też silnie oddziałuje na różne zjawiska
społeczne i polityczne. Biorąc pod uwagę obecne napięcia socjo-polityczne, kluczowe wydaje się zrozumienie roli
religii w kształtowaniu stosunków międzygrupowych. Istotnie, psychologia wskazuje na liczne związki religii z np.
przekonaniami politycznymi, terroryzmem i przemocą, ale także altruizmem i zachowaniami prospołecznymi.
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze społecznymi konsekwencjami religii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
religią i społeczeństwem, w szczególności w obszarze
relacji międzygrupowych

REL_K2_W01

egzamin ustny

W2

zna i rozumie w stopniu zaawansowanym główne
stanowiska teoretyczne społecznych badań nad religią

REL_K2_W07

egzamin ustny

REL_K2_U01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności
krytycznego myślenia w obszarze społecznych
konsekwencji religii

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny

REL_K2_K01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne, esej

K2

potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę dotyczącą
wpływu religii na relacje międzygrupowe
do diagnozowania i rozwiązywania problemów
współczesności

REL_K2_K01

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Fundamentalizm religijny i uprzedzenia

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Terroryzm vs pokój

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Rola religii w kształtowaniu zachowań politycznych

W1, W2, U1, K1, K2

4.

Altruizm i zachowania prospołeczne

W1, W2, U1, K1, K2

5.

Religia w procesie deradykalizacji

W1, W2, U1, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny, zaliczenie
pisemne, esej

Uczestnictwo w zajęciach: studenci są zobowiązani do
uczestnictwa w zajęciach; dopuszczalne są dwie nieobecności. Na
każde zajęcia studenci przygotowują pytania do dyskusji
odnoszące się do omawianego materiału. Esej: studenci w grupach
przygotują esej dotyczący społecznych konsekwencji religijności.
Esej powinien mieć długość ok. 3000 słów, czyli 10 stron tekstu z
podwójną interlinią. Esej powinien zostać oddany na ostatnich
zajęciach. Egzamin: kurs kończy się egzaminem ustnym.

239 / 281

Mitologia marketingu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Religia kultura media

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELRkmS.280.5cd962a8ec533.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zna wybrane mechanizmy myślenia mitycznego i potraﬁ zastosować je do analizy i projektowania
komunikacji marketingowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna wybrane teorie mitu

REL_K2_W06

prezentacja
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W2

student zna wybrane koncepcje reklamy i marketingu

REL_K2_W01,
REL_K2_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazywać obecność mechanizmów związanych
z myśleniem mitycznym w komunikatach
marketingowych

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U05

prezentacja

U2

zastosować mechanizmy związane z myśleniem
mitycznym w projektowaniu strategii marketingowych

REL_K2_U01

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Marketing i potrzeba mitu: cele i formy marketingu; marketing kulturowy, content
marketing, storytelling a atrakcyjność mitu; cechy mitu z perspektywy
marketingu.

W1, W2

2.

Formy obecności mitu w marketingu: a) modele strukturalne; podstawowe
założenia strukturalnej interpretacji mitów; wczesne aplikacje strukturalnych
koncepcji mitu do marketingu (Judith Williamson, Sidney Levy); b) mit – archetyp –
marketing; mit w ujęciu psychologii głębi; archetypy marki wg Margaret Mark i
Carol Pearson; c) taksonomia form mitycznych Northopa Frey’a a marketing
W1, W2, U1
(Barbara Stern, Venkataramani Johar, Morris Holbrook); d) fenomenologia wątków
mitycznych w reklamie (Anna Duda); casus trickstera (Thomas Green); e) rola
mitu w marketingu kulturowym; irracjonalność decyzji konsumenckich; markiikony (Douglas Holt, Vincent Laurence).

3.

Aplikacja wybranych wymiarów mitu do komunikacji marketingowej: a)
storytelling a monomit (Joseph Campbel, Władimir Propp, Christopher Vogler); b)
bricolage i kodowanie idei marki (Claude Lévi-Strauss, George Lakoﬀ, Mark
Johnson); c) kontrintuicyjność a zapamiętywanie i atrakcyjność przekazu
reklamowego (Pascal Boyer, Ilkka Pyysiäinen, Scott Atran, Ara Norenzayan).

W1, W2, U1

4.

Prezentacje własne uczestników kursu.

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie prezentacji pokazującej a) interpretację wybranej
kampanii marketingowej lub spotu reklamowego pod kątem obecnych w
nich mechanizmów myślenia mitycznego oraz b) projekt kampanii
reklamowej lub spotu reklamowego wykorzystujący omówiony wcześniej
mechanizm. • forma zaliczenia: publiczna prezentacja multimedialna; •
warunki zaliczenia: uzyskanie potwierdzonych prezentacją wiedzy i
umiejętności z zakresu zastosowania mechanizmów myślenia mitycznego
w komunikacji marketingowej; • warunki dopuszczenia do zaliczenia:
udział w zajęciach, zgłoszenie w odpowiednim terminie pomysłu na
prezentację zaliczeniową i uzyskanie dla tego pomysłu akceptacji
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych; obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Religion and the mind
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Antropologia religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELArS.280.5cb87a335d1a7.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników ze związkiem między umysłem i procesami poznawczymi a religią
oraz religioznawstwem. Pierwsza część kursu poświęcona będzie dyskusji różnorodnych modeli umysłu i poznania
w wybranych tradycjach religijnych. W drugiej części kursu zostaną przedstawione metodologie z obszaru
religioznawstwa interpretujące religię za pomocą pojęcia czynności poznawczej. Stosując te metody spróbujemy
odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób "umysł' tworzy i interpretuje doświadczenie i pojęcia religijne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rozumie relacje pomiędzy umysłem, poznaniem
i religią

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

ma pogłębioną wiedzę i rozumie religioznawcze
metodologie badania i interpretowania religii w kluczu
kognitywnym

REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin pisemny / ustny

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie nabywać wiedzę i rozwijać zdolności
krytycznego myślenia w obszarze kognitywnych
studiów nad religią

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do podjęcia i przeprowadzenia
kompetentnej dyskusji nad relacjami pomiędzy
umysłem, kulturą i religią.

REL_K2_K01, REL_K2_K03 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

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.

Filozoﬁa umysłu: Umysł kontra ciało

W1, W2, U1, K1

2.

Filozoﬁa umysłu: Umysł jako maszyna

W1, W2, U1, K1

3.

Filozoﬁa umysłu: Treści umysłowe

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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4.

Filozoﬁa umysłu: Świadomość

W1, W2, U1, K1

5.

Umysł potoczny: Teoria umysłu jako mechanizm poznawczy

W1, W2, U1, K1

6.

Umysł w chrześcijaństwie

W1, W2, U1, K1

7.

Umysł w buddyźmie

W1, W2, U1, K1

8.

Umysł w hinduiźmie

W1, W2, U1, K1

9.

Umysł w islamie

W1, W2, U1, K1

10.

Kultury bez umysłu?

W1, W2, U1, K1

11.

Religia w umyśle: Wyobrażenia religijne

W1, W2, U1, K1

12.

Religia w umyśle: Działania religijne a umysł

W1, W2, U1, K1

13.

Religia w ciele

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w dyskusji zadanych lektur. Końcowy egzamin
ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza z zakresu głównych religii świata. Dobra znajomość angielskiego pozwalająca na zrozumienie tekstów
naukowych oraz na uczestniczenie w dyskusji.

Sylabusy
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Teoria mitu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Mity i idee religijne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELMirS.280.5cb87a353b3c2.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma wykształcić umiejętność dokonywania własnych (fenomenologicznych lub antropologicznych) analiz
mitów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student rozumie zakres pojęciowy terminu „mit”
i trudności z jego określeniem

REL_K2_W04,
REL_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej,
zaliczenie
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W2

student jest świadomy zmian w podejściu do mitu
w obrębie różnych szkół, tradycji i dyscyplin
badawczych

REL_K2_W04,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

zaliczenie na ocenę, esej,
zaliczenie

W3

student rozumie znaczenie mitów, tradycji,
stereotypów i ideologii dla układów kulturowych
i społecznych

REL_K2_W01,
REL_K2_W05

zaliczenie na ocenę, esej,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie korzystać z literatury przedmiotu

REL_K2_U01,
REL_K2_U02

zaliczenie na ocenę, esej,
zaliczenie

U2

dostosować metodę badawczą do badanego zjawiska

REL_K2_U01,
REL_K2_U05

zaliczenie na ocenę, esej,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

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.

Ustalenie zakresu pojęciowego terminu „mit”

W1, W2

2.

Omówienie głównych XIX-XX-wiecznych teorii i metod badawczych

W1, W2, U1, U2

3.

Relacje mitu do religii i rytuału oraz miejsce mitu w systemie kulturowym

W3, U2

4.

Analiza struktury, funkcji i klasyﬁkacji mitów

W1, W2, U2

5.

Mit, bajka, epos

W1, U1

6.

Konstruowanie i badanie mitologii współczesnych

W1, W2, W3, U1, U2

7.

W ramach ćwiczeń analizowane są wybrane przykłady podejść do mitu i badania
nad konkretnymi mitami

W2, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Ocena pracy zaliczeniowej, w której ocenie podlega: umiejętność
postawienia problemu, wyboru metod badania i wyciągania
zaliczenie na ocenę, esej wniosków - 50 % oceny; opanowanie materiałów mitycznych – 50 %
oceny; Ocenę z pracy otrzymują osoby, które uzyskały zaliczenie z
ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na
podstawie aktywności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych; obowiązkowa obecność na ćwiczeniach

Sylabusy
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Filozoﬁa kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Religia kultura media

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELRkmS.280.5ca75b58e4718.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami poruszanymi przez ﬁlozofów kultury oraz z nowymi nurtami
ﬁlozoﬁi kultury; ukazanie związków pomiędzy reﬂeksją nad kulturą a badaniami religioznawczymi;

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie na czym polega współczesna ﬁlozoﬁczna
reﬂeksja nad kulturą

REL_K2_W01,
REL_K2_W04

egzamin ustny, esej,
zaliczenie
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W2

zna i rozumie związki pomiędzy kulturą a religią

REL_K2_W01,
REL_K2_W04,
REL_K2_W06

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05

egzamin ustny, esej,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie analizować problemy -fait culturel odwołując się do współczesnej reﬂeksji nad kulturą

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do zaangażowania się w działania
społeczne i rozumie znaczenie dziedzictwa
kulturowego i jego aktualizacji

REL_K2_K01,
egzamin ustny, esej,
REL_K2_K02, REL_K2_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

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.

Program kursu zakłada: opanowanie pojęcia «kultura» poprzez przedstawienie
genezy i problematyki wybranych teorii. Znajomość koncepcji kultury powinna
umożliwić uczestnikom spotkań pogłębione rozumienie związków pomiędzy religią
i mitem, sztukami, nauką etc. a kulturą. Koncepcja «kultury» podobnie jak
koncepcje antropologiczne najczęściej są zakładana niejawnie, bez świadomości
problematyki, które jej towarzyszą. Implikuje to szereg nieporozumień. Zajęcia
mają umożliwić lepsze zrozumienie ważnego dla rozumienia religioznawstwa
hasła: «religia to zjawisko kulturowe». Umożliwić przyjrzenie się koncepcji religii
jako fait culturel.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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2.

Trudność zagadnienia polega na tym, że pojęcia ‘kultury’ nie możemy uznać
nawet za „pojęcie ogólne, podobnie jak zdaniem Kanta pojęcia czasu”. Tak sądzi
Ralf Konersmann, którego poszukiwania są jedną z inspiracji i punktem wyjścia
zajęć;[Filozoﬁa kultury. Wprowadzenie, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa
2009].„Czas nie jest pojęciem dyskursywnym, lub jak mówią ogólnym, lecz jest
czystą formą zmysłowej naoczności. Różne czasy są tylko częściami tego właśnie
jednego czasu” pisał Kant w Krytyce czystego rozumu (B.47). Kant wskazywał na
formującą funkcję, którą pełni pojęcie czasu, pozostając przy tym ‘w cieniu’ swojej
funkcji. Sam czas nie może wedle Kanta być przedmiotem spostrzeżenia.
Podobnie jest z pojęciem kultury. Nie możemy jej wskazać palcem. Nie jest
naoczna, a nazbyt liczne jej przejawy są wszędzie, na zewnątrz i wewnątrz nas,
podobnie jak czas. To tylko analogia przywołana przez Konersmanna, która ma
uzmysłowić złożoność i pozór jawności zagadnienia do którego rzekomo mamy
łatwy dostęp.
Poznajemy więc ‘jej’ przejawy, ale nie samą kulturę. Totalność tego, co nazywamy
kulturą, rozsadza granice wszelkiej formy pojęciowej [Konersmann, s. 4]. Jak więc
można rozważać to czym jest kultura w sposób krytyczny? Odpowiedzi na to
pytanie poświęcone są spotkania, ilustrujące różne przejawy działania kultury;

W1, W2, U1, K1

3.

Filozoﬁa kultury należy do grupy nowych dyscyplin ﬁlozoﬁcznych i ma to
znaczenie dla sposobów jej uprawiania. Inne nowoczesne dziedziny, a pośród nich
należy wyróżnić przede wszystkim antropologię ﬁlozoﬁczną, estetykę, ﬁlozoﬁę
historii, religii i ﬁlozoﬁę nauki współdecydowały o zmianie sposobu pojmowania
ﬁlozoﬁi przez nią samą. Narzędzie stosowane przez ﬁlozoﬁę kultury, jej metody
rzucają nowe światło na rozumienie kultury jak i miejsce religii w kulturze.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna; egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Strukturalizm w religioznawstwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Antropologia religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELArS.280.1584099384.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pokazanie możliwości zastosowania teorii strukturalistycznych w badaniu zjawisk z zakresu
religii, takich jak mit, rytuał, sztuka sakralna, magia, totemizm.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

252 / 281

W1

Zna strukturalne koncepcje zjawisk występujących
w obszarze religii

REL_K2_W04,
REL_K2_W05,
REL_K2_W06,
REL_K2_W07

egzamin ustny

W2

Ma świadomość zróżnicowania i wzajemnych związków REL_K2_W06,
koncepcji strukturalnych
REL_K2_W07

egzamin ustny

W3

Rozumie semiotyczne mechanizmy takich zjawisk jak
mit, rytuał, totemizm, magia

REL_K2_W04,
REL_K2_W06

egzamin ustny

REL_K2_U05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ wskazać semiotyczne uwarunkowania doktryn
i działań o charakterze religijnym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs poświęcony jest zastosowaniom teorii strukturalistycznych w badaniu zjawisk
z zakresu religii, takich jak mit, rytuał, sztuka sakralna, magia, totemizm. Treść
kursu obejmuje: Wprowadzenie w językoznawstwo strukturalne i semiotykę (de
Saussure, Jakobson); Aplikacje metod strukturalnych do nauk społecznych i
humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem antropologii strukturalnej;
Omówienie twórczości Lévi-Straussa; Prestrukturalne koncepcje tradycyjnych form
narracyjnych (Propp; Dumézil) i rytualnych (van Gennep); Stosunek strukturalizmu
do wcześniejszych koncepcji teoretycznych; Wprowadzenie w metody analizy
strukturalnej; Przykładowe analizy kompleksów symbolicznych z zastosowaniem
W1, W2, W3, U1
metod strukturalnych (symbolika i mitologia masek północno-zachodniego
wybrzeża Pacyﬁku; oś symboliczna kojot-ryś; struktura potlaczu; mitologia
„łowców nerek”); Systematyczne omówienie strukturalistycznych badań nad
mitem, rytuałem, sztuką sakralną, działaniami magicznymi i totemizmem;
Wskazanie podstawowych punktów spornych w obrębie teorii strukturalnych oraz
dyskusje nad ich wewnętrzną i zewnętrzna krytyką; Próbę oceny przydatności
metod strukturalnych w badaniach religioznawczych we współczesnej
perspektywie.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagan wstępnych
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Topos boskości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Mity i idee religijne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELMirS.280.5cb87a3555f5b.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Opanowanie problematyki dotyczącej przestrzeni znaczeniowej mówienia o boskości zorganizowanej wokół idei
gry przeciwieństw, np. nieskończoność-skończoność, transcendencja-immanencja, itp., z uwzględnieniem dziejów
pojęć stosowanych do opisu tego, co boskie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05

W1

zna główne ujęcia języka w relacji do boskości

egzamin ustny

W2

REL_K2_W01,
rozumie na czym polega wewnętrzna dynamika toposu REL_K2_W02,
REL_K2_W04,
boskości
REL_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W3

rozumie historyczny charakter procesu powstawania
pojęć wyrażających boskość

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W4

rozumie związek zachodzący pomiędzy językiem religii
a językiem ﬁlozoﬁi

REL_K2_W01,
REL_K2_W02,
REL_K2_W03,
REL_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W5

REL_K2_W01,
wie na czym polega wzajemne oddziaływanie myślenia REL_K2_W02,
REL_K2_W04,
o człowieku i myślenia o boskości
REL_K2_W05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkuje podstawowe kategorie opisujące topos
boskości

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U2

analizuje klasyczne teksty odnoszące się do toposu
boskości

REL_K2_U01,
REL_K2_U02,
REL_K2_U05,
REL_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ analizować funkcjonowanie języka religijnego
w szerszym kontekście społecznym

REL_K2_K01,
egzamin ustny,
REL_K2_K02, REL_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

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
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs jest próbą postawienia pytania o „znaczenie” pojęcia boskości. Proponowane
tutaj podejście do „problematyki boskości” opiera się na dwóch podstawowych
przesłankach. Pierwszą przesłankę wyznaczającą sposób podejścia do pojęcia
tego, co boskie stanowi przekonanie o istnieniu wewnętrznej dynamiki w obszarze
znaczeń nadawanych boskości.
Topos boskości jest dynamicznie ustrukturowaną przestrzenią zawierającą w sobie
napięcia, które powstają na skutek pojawiających się w jej obszarze par
przeciwieństw. Wymieńmy dla przykładu tylko kilka: transcendencja-immanencja,
osobowe-nieosobowe, nieskończoność-skończoność, wszechmoc-niemoc,
racjonalność-irracjonalność, jedność-wielość, wieczność-czasowość, niezmiennośćzmienność, konieczność-przygodność, dobro-zło, itp.. Wewnątrz każdej pary
przeciwieństw ma miejsce dialektyczna gra, w której przeciwstawione sobie
elementy z jednej strony się uzupełniają, z drugiej zaś każdy z elementów dąży do
zawłaszczenia przestrzeni boskości kosztem drugiego. W efekcie jeden z
elementów może przeważyć nad swym przeciwieństwem. Przesłanka o istnieniu
wewnętrznej dynamiki, której podlega topos boskości stanie się dla prowadzonych
na kursie rozważań interpretacyjną zasadą porządkującą semantykę boskości.
Oznacza to przyjęcie takiej perspektywy, która umożliwia spojrzenie na dzieje
religii i zawarte w różnych tradycjach religijnych pojęcie boskości. Istotne jest to,
że zarysowana tutaj dynamika toposu boskości nie tylko różnicuje poszczególne
tradycje religijne (np. między immanentną boskością jednej religii a
transcendentną boskością innej), ale także da się wypatrzeć w obrębie jednej
tradycji religijnej (np. w ramach jednej tradycji religijnej boskość jest ujmowana,
jako zmienna i niezmienna zarazem).
Druga przesłanka proponowanego na kursie podejścia do problemu znaczenia
W1, W2, W3, W4, W5,
boskości wyrasta z przekonania o pewnej istotnej zależności zachodzącej
U1, U2, K1
pomiędzy religijnym językiem a językiem ﬁlozoﬁczno-teologicznym, albo, mówiąc
inaczej, pomiędzy dziejami „wykuwania” znaczenia takich pojęć jak np.
nieskończoność, transcendencja, itp., a ich użyciem w ramach języka religii. Jest
truizmem stwierdzenie, że znaczącej części pojęć, które organizują topos boskości
nie znajdziemy w świętych księgach. Znaczenie tych pojęć wykuwa się w dziejach.
Pojęcia, które tutaj będą analizowane pochodzą z naszego kręgu kulturowego,
odsyłają do dziejów naszej tradycji kulturowej. Nie przesądza to o możliwości ich
użycia w obszarze innych tradycji kulturowych, ani też kwestii wpływu tych
tradycji na nasze dzieje zmagania się ze znaczeniem słów. Prześledzenie tych
dziejów od tej strony jest drugim zadaniem, która stawia sobie ten kurs. Warto
zaznaczyć, że historia znaczeń niektórych z nich ma zdumiewające zwroty;
pojawiają się przesunięcia znaczeń, liczne metamorfozy, itp..
Projekt kursu wyrasta więc z połączenia zarysowanych powyżej dwóch
perspektyw. Będziemy odnajdywali w ramach toposu boskości opisujące boskość
pary przeciwstawnych elementów, a zarazem będziemy rozważali dzieje ich
znaczenia. Spróbujemy pokazać, w jakim stopniu dzieje pojmowania boskości są
dziejami zmagania się z znaczeniem pojęć, z dziejami języka i zawartych w nim
znaczeń.
Trzeba także podkreślić, że kurs nie ma wiele wspólnego z kwestią sensowności
albo zasadności języka religii. Na kursie nie będziemy zajmować się tzw. Bogiem
ﬁlozofów, który miałby być czymś różnym niż Bóg religii. W równie niewielkim
stopniu będzie odnosił się do problematyki tzw. imion boskich, sporu pomiędzy
dwoma sposobami mówienia o boskości (via negationis, via essentialis). Problem
toposu boskości spycha problem boskości na drugi plan, nie negując go
jednocześnie.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na
które składają się: - treści przekazywane podczas wykładów, - treści
przekazywane podczas ćwiczeń , - wiedza uzyskana na podstawie
samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych. Do egzaminu
dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

wykład

egzamin ustny

ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na
zaliczenie na ocenę podstawie aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania
udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska,

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach
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New religious phenomena in contemporary world: Invented religons
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Współczesne problemy religii
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELWprS.280.1584615960.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of a course is a deep, academic analysis of the new, controversial religious phenomena – the Invented
Religions, with it’s main branches: Joke Religions, Parody Religions, Fiction-Based Religions and Socially Involved
Invented Religions. The analysis of source materials, and scholars’ treatises shall give the answers to the
fundamental questions of the origins, the speciﬁcity and inspirations of such groups. Another important issue will
be the analysis of the relations between Invented Religions and other contemporary phenomena, such as New
Religious Movements, New Age or pop-culture, that will enable to distinguish characteristic features of Invented
religions, to deﬁne them and also to give answer to the question: whether such phenomena, that claim to be
religions, can be considered religious by the scholars. The answer to the question whether Invented Religions can
be called religions, according to the academic deﬁnitions is crucial also from the legal point of view, because it
determines the attitude of the law towards such phenomena. During the course, students will discuss source
materials and academic texts concerning invented religions, listen to the lectures and watch the multi-media
presentations. They will also have the opportunity to present the eﬀects of their own research on a chosen group
(or groups) belonging to the current of Invented Religions in the ﬁnal essay and in the presentations prepared for
the classes.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada pogłębioną wiedzę o współczesnych
wspólnotach należących do nurtu Invented Religions
ich genezie i doktrynie oraz formach aktywności

W2

W zaawansowanym stopniu rozumie zależności
REL_K2_W01
między Invented Religions a kulturą i społeczeństwem.

esej

W3

Student potraﬁ rozpoznać, zaklasyﬁkować
i zinterpretować zjawiska religijne zaliczające się
do nurtu invented religions, bazując na metodach
analizy proponowanych w najnowszej literaturze
przedmiotu,

REL_K2_W04,
REL_K2_W05

esej, prezentacja

REL_K2_W02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie opracować monograﬁę
wybranej wspólnoty z nurtu Invented Religions

REL_K2_U02,
REL_K2_U03,
REL_K2_U05

esej

U2

Student potraﬁ samodzielnie prowadzić badania
i zdobywać informacje

REL_K2_U01,
REL_K2_U05

esej, prezentacja

REL_K2_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do ćwiczeń

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.

1. Invented Religions – general overview, characteristic features. Invented
Religions in academic research

W1, W3

2.

2. The origins of Invented Religions – inﬂuence of the contemporary trends such
as secularization, privatization of religious belief. The attitude of the invented
religions towards traditional ones. Scholars’ attempts of deﬁnition and
classiﬁcation

W2, W3, K1

3.

3. Early history of invented religions I. Reasons of their appearance, characteristic
features. Invented religions based on popular culture – the example of the Church
of All Worlds (1963). From invented religion to neo-paganism – the case of
Reformed Druids of North America (1963).

W1, W2, U2, K1

4.

4. Early history of invented religions II. Diﬀerent cases of Joke Religions: their
purposes, functions, and place in the current of Invented Religions. From
unserious concept to serious ideology: the evolution of Discordianism.

W1, W2, W3, U2, K1

5.

5. Parody Religions – attempts of deﬁnition, characteristic features, speciﬁcity of
their attitude towards traditional religions. The origins of Parody Religions –
example of the Church of SubGenius.

W1, W3, U1, U2, K1

6.

6. Atheist’s arguments against the existence of God and the criticism of religion –
the example of Invisible Pink Unicorn – it’s history, “religious doctrine”, forms of
activity, the signiﬁcance of the Internet in the spread of their ideas.

W1, W2, W3, U2, K1

7.

7. Flying Spaghetti Monster – from the protest against creationism to the
spontaneous emergence of the parody religion. Parody of the Judeo-Christian holy
scriptures in the texts of the Flying Spaghetti Monster. Religious performance as a
form of a protest against the abuse of religious argumentation. Monster’s
believers’ games with ecclesiastical law.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

8.

8. Fiction-based religions and Hyper-Real religions – academic deﬁnitions. their
place in the category of the Invented religions, their speciﬁcity in relations to Joke
and Parody Religions. Communities on the border of Religion and fandom:
Dudeism,

W1, W2, W3, U1, K1

9.

9. Fiction based religions II. Fictitious concepts treated seriously. True religious
functions of invented religions – the case of Jediism and Matrixism. Their inﬂuence
on the lives of believers. Diﬀerences between fandom and ﬁction-based religion.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

10. Religions based on the mythology created by J. R. R. Tolkien. Their origins in
the 1970s. and 1980s. Two waves of Tolkien-based cultic millieu. Contemporary
religions based on Tolkiens mythology – their inspirations, attitude towards
Tolkien’s mythology, rituals, role of the Internet in their activities. Attempts of
classiﬁcation – hyper-real or ﬁction based religion?

W1, W2, W3, U1, U2, K1
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11.

11. The speciﬁcity of computer religions: The Oﬃcial Church of Google, Church of
Emacs. Religions focused on the cult of real persons: The First Church of Jesus
Christ, Elvis, The Cult of Michael Jackson, Iglesia Maradoniana.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

12.

12. Socially involved Invented religions: Social and political activism in religious
disguise. Non-religious aims of invented religions - example of the Satanic
Temple, Kopimistsamfundet, Neo-American Church. Academic interpretations of
such phenomena.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

13.

13. Kumaré: A True Story of a False Prophet - religion invented as an experiment
for the purposes of a documentary ﬁlm. Reception of the forgery by the believers.

W2, K1

14.

14. How to deﬁne Invented Religions? Their classiﬁcation and characteristic
features. Can they be called religions according to the recent academic
deﬁnitions? Invented religions and New Religious Movements – similarities and
diﬀerences.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

15.

15. Joke Religions in Poland – Polish branches of foreign invented religions, and
their activities. Invented religions and the ecclesiastical law.

W1, W2, W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca zaliczeniowa dotycząca wybranego zagadnienia z zakresu Invented
Religions, prezentacja przygotowana na zajęcia, obecność i aktywność na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność studenta na zajęciach.
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New religious phenomena in contemporary world: Satanism
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Współczesne problemy religii
Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELWprS.280.1584616070.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii
Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of this course is to acquaint students with the problem of contemporary Satanism, (in the period
covering the second half of the 20th and in the 21st century). During the course, students will have the
opportunity to discover various aspects of the phenomenon of contemporary religious satanism, basing on the
most recent academic literature and source materials.The analysis of contemporary Satanism will start with the
presentation of the state of research in this subject, during which participants will be acquainted with various
academic deﬁnitions and classiﬁcations of the phenomenon. The main part of the course will be centered around
the analysis of contemporary satanic groups - their history, doctrine and ritual practices. Basing on the source
materials the students will discover the answers to the questions of their origins, inspirations, speciﬁcity and
directions of doctrinal evolution. The analysis will embrace communities representing two main branches of
Satanism, described by the scholars – the atheistic or rational Satanism, perceiving Satan as merely a symbol of
liberation and self-realization and theistic one, in which Satan is considered a sentient, personal being. Special
attention will be payed to the crucial communities, that were (and still are) the most inﬂuential in contemporary
satanic environment – that is The Church of Satan, founded by A. S. La Vey – a pattern for most of the atheistic
groups - and Temple of Set, created by Michael Aquino – the source of inspiration for many theistic Satanists.
Other, less inﬂuential and less numerous communities will also be taken under consideration, especially the ones
that present alternative approaches to Satanism and the eclectic ones, in which Satanist themes are one of many
sources of inspiration. Another important subject of research will be the phenomena directly inﬂuenced by
Satanism, such as the presence of satanic themes in pop-culture, especially in extreme metal music, or the so
called Satanic Panic or Great Satanic Scare of the 1980s. and 1990s., caused by reaction of anti-cultic circles to
Satanism, described by some scholars as the contemporary form of the witch hunt. During the course, students
will analyze source materials, discuss academic texts concerning contemporary satanism, listen to the lectures
and watch documentary ﬁlms and multi-media presentations. They will also have the opportunity to present the
eﬀects of their own research on a chosen satanic group (or groups) in short presentations.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada pogłębioną wiedzę o współczesnych
wspólnotach satanistycznych, ich genezie i doktrynie
oraz formach życia religijnego i duchowości

REL_K2_W02

esej, prezentacja

W2

W zaawansowanym stopniu rozumie zależności
między formami satanizmu a kulturą
i społeczeństwem.

REL_K2_W01

esej

W3

Student potraﬁ rozpoznać, zaklasyﬁkować
i zinterpretować zjawiska religijne zaliczające się
do nurtu współczesnego satanizmu, bazując
na metodach analizy proponowanych w najnowszej
literaturze przedmiotu,

REL_K2_W04,
REL_K2_W05

esej

U1

REL_K2_U02,
Student potraﬁ samodzielnie opracować monograﬁę
REL_K2_U03,
wybranej wspólnoty z nurtu współczesnego satanizmu.
REL_K2_U05

esej

U2

Student potraﬁ samodzielnie prowadzić badania
i zdobywać informacje

REL_K2_U01,
REL_K2_U05

esej, prezentacja

REL_K2_K01

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

jest gotowy do komunikowania się w sposób
kompetentny i kulturalny
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

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.

1. Introductory lecture. History of Satanism since the Middle-Ages to the middle of
the 20th century – an overview.

W1, W2

2.

2. Satanism in contemporary academic research – various deﬁnitions and
approaches to this phenomenon. Controversies over the term “Contemporary
Satanism”.

W2, W3, K1

3.

3. The origins of contemporary Satanism – The Church of Satan. Anton Szandor La
Vey and controversies over his legendary biography. His religious inspirations.

W1, W2, K1

4.

4. Early doctrine of the Church of Satan as presented in the Satanic Bible (1969).
Sources of La Vey’s inspirations, his attitude to the central ﬁgure of Satan.

W1, W2, W3, U2, K1

5.

5. The evolution of the Church of Satan in the end of the 20th and in the 21st
century.

W1, W2, U2, K1

6.

6. The origins of the Temple of Set. The Aquino-La Vey controversy in the 1970 fundamental diﬀerencies in their perception of Satan and attitudes towards
organizational issues.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

7. Aquino’s alleged satanic revelations, and the doctrine of the Temple of Set,
presented in it’s sacred scriptures – “The Book of Coming Forth By Night” and
“Jeweled Tablets of Set”.

W1, W3, U2, K1

8.

8. Alternative conception of Satanism in opposition to the mainstream. The
Sinister Tradition - example of the Order of the Nine Angles.

W1, W2, W3, U2, K1

9.

9. Satanism and nazism. Nazi inﬂuences in the Church of Satan and Temple of
Set, other nazi inﬂuenced satanic groups: The Society of the Dark Lilly, Order of
the Left Hand Path (Ordo Sinistra Vivendi), nazi satanism in Black Metal

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

10. The Great Satanic Scare (1980-1994) – the contemporary witch hunt. Origins
and crucial inﬂuence of the book “Michelle Remembers”.

W2, W3, K1

Sylabusy
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11.

11. Satanic in popular culture - black metal – it’s origins, early traces of the occult
and satanic inspirations in rock and metal music. First wave of black metal and it’s W1, W2, U2, K1
main representatives.

12.

12. Religiously involved black metal – the second wave in the 1990s. Religiously
motivated crimes of the scandinavian black-metal band members. Their attitude
towards the Church of Satan. Various conceptions of Satanism in black metal
lyrics.

W1, W3, U2, K1

13.

13. Ecclectic communities inspired by Satanism. Joy of Satan, Satanic Reds, The
Process Church of the Final Judgement, Satanic themes in the “Family” of Charles
Manson.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

14. Adolescent Satanism, Cyber-Satanism, social proﬁle of the Satanists.

W2, U2, K1

15.

15. Satanic Temple – the 21st century merger of Satanism, social activism and
invented religions. Their attitude to the occult and satanic tradition, the
conception of Satan. Attempts of classiﬁcation.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach, esej poświęcony wybranemu
zagadnieniu z zakresu współczesnego satanizmu, prezentacja
przygotowana na zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność studenta na zajęciach.

Sylabusy
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Act of religion - Oath, Prayer, Parable in contemporary philosophy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Mity i idee religijne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELMirS.280.5cb87a3589e81.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

-the student has an advanced understanding of the
relationships between religion, culture and society
[R7_W01]

REL_K2_W01

prezentacja

W2

the student has an advanced knowledge about the
methodological and subject-matter speciﬁcity of
REL_K2_W02
religion studies and its relationship with other sciences
and practices (such as ﬁlm-making) [R7_W05]

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

the student is able to formulate with precision -orally
and in written form- complex scientiﬁc research
issues, he/she is able to formulate hypothesis and
critically comment upon it, in Polish and English
making use of professional religion studies
terminology [R7_U02]

REL_K2_U02

prezentacja

U2

the student is able to achieve knowledge and broaden
his abilities in critical thinking. He plans and
implements and carries out research projects
[R7_U01].

REL_K2_U04

prezentacja

REL_K2_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

the student is ready to engage himself /herself in
social activities and understands the importance of
cultural inheritance - its maintenance and updating
[R7_K03]

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie referatu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The course will be devoted to the analysis of selected religious categories present
in contemporary philosophical discourse. The choice of the parable, the oath and
the prayer oﬀers a wide perspective on the philosophical dialogue with religion in
the XXth/XXIst centuries, spreading from individualistic approach (prayer) to
political theory (oath). Although this choice is primarly dictated by a linguistic
revolution in the realm of continental philosophy drawing on meaning only
through linguistic ﬁgures. The oath, the prayer and the parable will thus be taken
under consideration as a grammar of religious experience, in accordance with
Nietzsche’s statement that we won’t get rid of God being still faithful to
grammar”.
1) The narrative of the end of metaphysics
2) Zoon legon echon
3) The cartesian fable as method
4) The history of „mana” as ﬂoating signiﬁer
5) Against communication
6)The parable as new philosophical paradigm
7)The parable of the prodigal son between Jews and Christians
8) Ludwig Wittgenstein as a philosopher of the parable,
9) The body as subject of confession?
10) Performative certainty
11) A prayer for the impossible
12) Walter Benjamin and the language of justice
13) The archeology of the oath
14) The confessing subject
15) The calling subject

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
presence and short presentation during classes

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Teologiczny zwrot postmodernizmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Mity i idee religijne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELMirS.280.5cb87a35a60d4.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student w zaawansowanym stopniu rozumie
zależności między religią a kulturą i społeczeństwem
[R7_W01]

REL_K2_W01

prezentacja

W2

student ma rozszerzoną wiedzę o specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej religioznawstwa oraz
jego relacji do innych nauk [R7_W05]

REL_K2_W06

prezentacja

Sylabusy
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W3

student ma poszerzoną wiedzę o relacjach
zachodzących między strukturami i instytucjami
społecznymi oraz między ich elementami [K_W11]

REL_K2_W04

prezentacja

W4

student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym
główne stanowiska teoretyczne współczesnego
religioznawstwa [R7_W06]

REL_K2_W07

prezentacja

U1

precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone
problemy badawcze, stawia tezy i krytycznie je
komentuje w języku polskim i obcym, wykorzystując
specjalistyczną terminologię religioznawczą [R7_U02]

REL_K2_U02

prezentacja

U2

potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę
religioznawczą do diagnozowania i rozwiązywania
problemów współczesności [R7_K04]

REL_K2_U01,
REL_K2_U02

prezentacja

REL_K2_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotowy do zaangażowania w działania
społeczne i rozumie znaczenie dziedzictwa
kulturowego i jego aktualizacji [R7_K03]

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

1) Wytłumaczenie zwrotu „teologiczny zwrot postmodernizmu”. Omówienie struktury kursu
2) Możliwe związki między religioznawstwem a ﬁlozoﬁą w świetle rewolucji strukturalistycznej i
poststrukturalistycznej. Odpowiemy sobie na pytanie jak ﬁlozoﬁa staje się nową etnologią na
podstawie tekstu Derridy, kluczowego manifestu postmodernizmu pt. Język, dyskurs gra w naukach
humanistycznych.
3) Przeanalizujemy inny punkt wyjścia do możliwego dialogu między religioznawcami a ﬁlozoﬁą
współczesną, tym razem nie od strony strukturalizmu ale od strony żywego języka, którego naturę
przedstawił Wittgenstein w Dociekaniach ﬁlozoﬁcznych. Inspiracją do napisania Dociekań była dla
Wittgensteina lektura Złotej Gałęzi Frazera. Będziemy pracować nad uwagami które zostały po tej
lekturze oraz nad wpływem myśli tzw. późnego Wittgensteina na współczesną ﬁlozoﬁę religii.
4) Szaleniec. Zatrzymamy się na podstawowej kategorii ponowoczesności jaką jest "śmierć Boga"
ogłoszona przez Nietzschego w aforyźmie 125 Wiedzy Radosnej. Kolejne spotkania zbudujemy wokół
aforyzmu Nietzschego. Na pierwszym spotkaniu z tej serii skupimy się na podmiocie głoszącym tę
„nowinę” (Szaleniec). Za Foucault dokonamy archeologii podmiotu nowożytnego i zlokalizujemy
moment odcięcia się od szaleństwa.
5) Kolejnym elementem, który będziemy rozważać jest forma dyskursu o śmierci Boga (jako jednej z
form kresu meta-narracji). Pojawia się przed nami trudność znalezienia właściwego języka, by wyrazić
domykanie się uniwersum, którego język stanowi również część. Głos Nietzschego przyobleka się w
język proroka, który nie może być wysłuchany, którego przesłanie jest zbyt szalone, by mogło dojść do
ludzkich uszu. Filozoﬁa dwudziestego wieku nader często będzie sięgać do różnych rozwiązań
eschatologicznych by czerpać struktury do ﬁlozoﬁcznej sztuki ogłaszania nekrologów ( kres
metanarracji, koniec historii, śmierć podmiotu, śmierć autora, śmierć czytelnika...). W pierwszej
kolejności rozważymy kategorię apokalipsy, jej znaczenie, możliwość i niemożliwość poddania jej
sekularyzacji /Kant-Derrida/. W drugiej, należy spojrzeć na kategorię mesjanizmu /prorok
zapowiadający Mesjasza/ i jego naturalnej podatności na sekularyzację, która przejawia się licznymi
wersjami w ﬁlozoﬁi politycznej ze szczególnym uwzględnieniem myśli marksistowskiej (TaubesAgamben). Ostatecznie zatrzymamy się przy idei apostolatu jako szczególnej formie dyskursu
wiernego prawdy rozumianej jako wydarzenie (Badiou, Nancy).
6/7) Trzecim tematem uczynimy samą "śmierć Boga". Szaleniec Nietzschego wydobywa na jaw
trudności, jakie wiążą się ze śmiercią pozbawioną zmartwychwstania. Filozoﬁa drugiej połowy XX
wieku w szczególny sposób zatrzymuje się na owym momencie "kenosis", broniąc się przed
Zmartwychwstaniem a jednocześnie dionizyjsko-nietzscheańskim odradzaniem. Spectrum fascynacji
Bogiem, który decyduje się umrzeć, czy odejść /jak u Nancyego/ jest ogromne, a jednocześnie to wciąż
Nietzsche jest prorokiem najdalej widzącym. Jako przykład najbardziej charakterystycznej /a
jednocześnie prostej/ sekularazycji kenozy omówimy propozycję Gianniego Vattimo. Natomiast w
kontrapunkcie postawimy oryginalny pomysł René Girarda, który zwraca uwagę na to, o czym wszyscy
zdają się zapominać czytając aforyzm Nietzschego, czyli element morderstwa. Z punktu widzenia
religioznawczego wprowadzi nam to ważny wątek oﬁary i zabójstwa rytualnego.
8) Tanateologia. Astenoteologia i religia wyjścia z religii. Zatrzymamy się przy kenotycznym momencie
chrześcijaństwa, a w szczególności przy złożeniu Boga do grobu. Pozwoli nam w zgodzie z wizją
Nietzschego zrozumieć dosłowność „grobowców” „kamieni nagrobnych” i „woni rozkładu” którą ma
wynikać ze śmierci Boga. Na podstawie analiz malarstwa religijnego spróbujemy zrozumieć korzenie
dekonstrukcji chrześcijaństwa Jean-Luc Nancyego.
9/10) Oﬁara i odejście od ekonomii. Potlacz Bataille’a i fenomen nasycony Mariona jako dwie
propozycje szukające w nadmiarze ucieczki od ekonomii wzajemności i zadłużenia ku nadmiarowi. Ów
nadmiar jest czerpany ze źródeł religijnych (kulty azteckie i chrześcijaństwo), również u Bataille’a
którego nietzscheańskie rozumienie grzechu omówimy czytając fragmenty jego wystąpienia oraz
dyskusji która temu towarzyszyła.
11) Homo sacer. Projekt Giorgio Agambena. Kontynuując archeologiczne wykopaliska Foucaulta
Agamben konsekwentnie wyszukuje kolejne ﬁgury, które przeczą powszechnym przekonaniom o
podziale na sferę sacrum i profanum.
12) Oﬁara Abrahama. Ten fragment księgi rodzaju będzie wieńczył tę część naszych rozważań z kilku
powodów. Po pierwsze uczyć nas będzie pewnej metodologii uprawiania ﬁlozoﬁi współczesnej na
kanwie tekstu biblijnego. Po drugie interesować nas będzie szczególnie „wydanie syna”, które stanowi
zwiastun przejścia od Boga Ojca do Boga Syna (od Boga milczenia do Boga mowy – Wittgenstein), po
trzecie jako paradygmat odejścia od logiki oﬁary, zniesienia, heglowskiego aufhebung. Wreszcie rola
słynnej formuły „hineni” – „oto ja”, którymi to słowy Abraham odpowiada na wezwanie Boga w dobie
śmierci podmiotu. „Oto ja” w formie biernikowej: „me voici” pozwoli przywołać różne postaci losu
podmiotu obarczonego niemożliwym zadaniem, podmiotu wezwanego i obarczonego
odpowiedzialnością (Levinasa), oddanego (adonné) w sensie rodzącego się z daru (Jean-Luc Marion),
oskarżonego (w trybie accusatif to znów Lévinas), milczącego i przekraczającego etyczność
(Kierkegaard i za nim Derrida), wreszcie szalonego (co pozwoli nam zrobić pętle i wrócić do punktu
wyjścia).
13/14)Przeczytamy 4 teksty ﬁlozoﬁczne (Lévinas, Derrida, Rogozinski, Lacan) i wspólnie rozważymy 22
rozdział Księgi Rodzaju próbując uwzględnić żydowski, chrześcijański i muzułmański wkład w
współczesny namysł ﬁlozoﬁczny.
15) Zaczęliśmy od świata prawdziwego, który stał się baśnią lub obalonym światem pozoru i
skończymy na wyznaniach. Wyznanie powróci do ﬁlozoﬁi za sprawą dwóch ważnych tekstów
odwołujących się do Wyznań świętego Augustyna w pierwszych wyznania pisane na marginesie
podręcznika do myśli Derridy stanowić będą paradoksalnie wyraz jego walki o prawo de sekretu/
skrytości. Druga pt. Wyznanie Świętego Augustyna to ostatnia książka Lyotarda (nieukończona i
wydana pośmiertnie) w której zakorzenia fenomenologię wbrew kartezjańskiego i Husserlowskiemu
ego w „ja” podmiotu wyznającego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Religia – literatura - ﬁlozoﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Mity i idee religijne

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELMirS.280.1584614270.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest praktyczne zastosowanie hermeneutycznej metody interpretacji tekstu na wybranych
przykładach literatury (powieść, poezja, itd.), ze szczególnym uwzględnieniem religijnych wątków

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu religii
w obszarze literatury pięknej oraz zna terminologię
służącą do analizy literatury

REL_K2_W01,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin ustny

W2

Zna i potraﬁ krytycznie analizować dzieła literackie
rozwijające wątki religijne

REL_K2_W01,
REL_K2_W04,
REL_K2_W05

egzamin ustny

REL_K2_U01,
REL_K2_U03,
REL_K2_U04,
REL_K2_U05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ dokonywać, stosując metodę wyjaśniania
i rozumienia, interpretacji wątków religijnych
w literaturze

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnie zdobywa wiedzę dotyczącą możliwych
sposobów interpretacji dzieła literackiego
i umiejętności przekazywania jej innym

REL_K2_K01,
egzamin ustny
REL_K2_K02, REL_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Problemy interpretacji tekstu – metody interpretacji tekstu.
Hermeneutyczna interpretacja tekstu ze szczególnym uwzględnieniem
hermeneutyki Paula Ricoeura.
Relacja wyjaśniania i rozumienia w ramach hermeneutycznej interpretacji dzieła
literackiego
Analiza wątków religijnych w Mistrzu i Małgorzacie – problematyka
nadprzyrodzoności w dziele Michaiła Bułhakowa
Osadzenie w/w wątków w ramach ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji nad ideą
nadprzyrodzoności
Problematyka zła w Mistrzu i Małgorzacie – analiza wyjaśniająca prowadzona pod
kątem wątków manichejskich w dziele Bułhakowa.
Analiza wątków religijnych w Diunie – idea mesjańska w dziele Franka Herberta.
Zastosowanie metody hermeneutycznej do dzieła Herberta.
Filozoﬁczna analiza mesjanizmu (Scholem, Agamben, Benjamin, Taubes, itd.).
Osadzenie idei mesjańskiej w ramach tradycji islamskiej (ukryty imam) oraz
buddyjskiej (Maitreya Buddha).
Zastosowanie metody hermeneutycznej do wybranych dzieł poetyckich.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
• warunki zaliczenia: pozytywne zdanie egzaminu • warunki dopuszczenia
do egzaminu udział w zajęciach
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Islam and the West: between Islamophobia and Western conversions to
Islam
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Współczesne problemy religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELWprS.280.604f2cf401caf.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawową problematyką funkcjonowania współczesnego islamu
w kulturze zachodniej z perspektywy socjologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

REL_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

REL_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

REL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

REL_K2_W07

zaliczenie na ocenę

REL_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie pracy semestralnej

40

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, W2, W3, W4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność i aktywność na zajęciach, praca zaliczeniowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czynny udziałw zajęciachi zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

Sylabusy
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Multiculturalism and religion
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad
religiami i kulturami świata
Ścieżka
Współczesne problemy religii

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFzRELWprS.280.1587727769.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

The aim of this module is the introduction to sociological perspective on the complex relationship between
religion and multiculturalism. Celem kursu jest wprowadzenie studentów do złożonej problematyki związków
między religią i wielokulturowością ujmowanej w perspektywie socjologicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

has an advanced level of understanding of the
relationship between religion, culture and society / w
zaawansowanym stopniu rozumie zależności między
religią a kulturą i społeczeństwem

REL_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

has an in-depth knowledge about selected religious
traditions and collective forms of religiousness and
spirituality / posiada pogłębioną wiedzę
o współczesnych formach życia religijnego
i duchowości

REL_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

knows and has an advanced level of understanding of
the main theoretical positions of the contemporary
religious studies / zna i rozumie w stopniu
zaawansowanym główne stanowiska teoretyczne
współczesnego religioznawstwa

REL_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

is able to identify, interpret and classify religious
phenomena / rozpoznaje, interpretuje i klasyﬁkuje
zjawiska religijne

REL_K2_W05

zaliczenie na ocenę

REL_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

is prepared to communicate in a competent and
cultured manner / jest gotowy do komunikowania się
w sposób kompetentny i kulturalny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie raportu

10

przygotowanie pracy semestralnej

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

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.

Examples of theoretical conceptualisations of multiculturalism developed in
sociology, philosophy and political sciences (G. Baumann; N. Frazer; J. Gray; B.
Parekh; C. Taylor).

W1, W3, W4, K1

Sylabusy
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2.

Dominant popular discourses on multiculturalism and the idea of multiculturalism
as an ideology, normative issues concerning what it means to give recognition to
ethnic or cultural groups.

3.

Critical analysis of the bases of cultural recognition formulated through references
to principles of freedom, equality, or moral duty in the context of globalisation,
W4, K1
secularisation, migration and pluralisation

4.

Examples of diverse legal frameworks regulating the public presence of religion in
selected multicultural societies and diverse ways of constructing the role of
religion in the debates on multiculturalism

W1, W2, W4, K1

5.

Religion and socio-political consequences of multiculturalism

W2, W4, K1

W1, W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

The ﬁnal mark will consists of two components: the evaluation of
students performance in the Oxford style debate (according to an agreed
zaliczenie na ocenę
role – 40 %) and the mark for an essay on the subject of the debate,
5000 words– 60%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
English language skills suﬃcient to read the relevant literature and discuss the subject in class.

Sylabusy
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Załącznik nr 90 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Filozoﬁczny

Kierunek:

socjologia

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

6

Efekty uczenia się

8

Plany studiów

10

Sylabusy

23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filozoﬁczny

Nazwa kierunku:

socjologia

Poziom:

pierwszego 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 I stopnia w Instytucie Socjologii są od lat jedynym kierunkiem na Uniwersytecie Jagiellońskim
oferującym szeroką wiedzę akademicką umożliwiającą opisanie i zrozumienie zjawisk społecznych. Program studiów opiera
się na najnowszej wiedzy socjologicznej z zakresu teorii i metodologii socjologicznej, pozwalającej poznać historię i teorię
dyscypliny oraz najnowsze badania podejmowane przez współczesnych socjologów i socjolożki. W celu zdobycia umiejętności
prowadzenia badań zjawisk społecznych oraz ich analizy studenci i studentki nabywają wiedzę, aplikują ją oraz rozwijają
kompetencje krytycznej reﬂeksji i umiejętności badawcze, analityczne i społeczne, związane z rolą zawodową i społeczną
socjologa. W trakcie studiów kładziemy szczególny nacisk na kompetencje komunikacyjne, pozwalające na prowadzenie
dyskusji i formułowanie argumentacji przy użyciu języka socjologicznego oraz na umiejętność przekazywania wiedzy
socjologicznej różnym odbiorcom.
Nauczanie na kierunku socjologia realizowane jest w trybie stacjonarnym, z wykorzystaniem w miarę potrzeb różnych
narzędzi i platform do pracy zdalnej (np. Pegaz, MS Teams), przez wykwaliﬁkowaną kadrę naukowo-dydaktyczną IS. Zajęcia
odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i innych form odpowiadających efektom uczenia
się. Ważną częścią studiów socjologicznych pierwszego stopnia są także obowiązkowe praktyki zawodowe, ułatwiające
podjęcie w przyszłości pracy zawodowej związanej z realizowanym kierunkiem.

Koncepcja kształcenia
Studia socjologiczne pierwszego stopnia w Instytucie Socjologii opierają się na następujących ﬁlarach
1)

rozumieniu, jak funkcjonuje współczesne społeczeństwo, poszczególne jego instytucje, podmioty, procesy,

2) umiejętności analizowania i wyjaśniania ludzkich zachowań, zarówno tych, które zachodzą w małych, jak i
dużych grupach społecznych,
3)

projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych oraz prezentowaniu ich wyników,

4)

krytycznym myśleniu, analizie i projektowaniu twórczych rozwiązań różnego typu problemów społecznych,

Tak sformułowane ﬁlary są podstawą programu studiów i wyznaczają stosowane w Instytucie formy kształcenia. Dzięki temu
absolwenci i absolwentki socjologii pierwszego stopnia są przygotowani/e do pełnienia szerokiego wachlarza ról zawodowych
i społecznych o proﬁlu socjologicznym, a także do kontynuacji nauki na drugim stopniu.

Charakterystyka kierunku
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Nieustanne podnoszenie oferty edukacyjnej i badawczej stanowi główne cele strategii rozwoju Instytutu Socjologii, Wydziału
Filozoﬁcznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Misja ta jest realizowana w Instytucie Socjologii poprzez utrzymywanie
najwyższego profesjonalnego poziomu zajęć prowadzonych oraz wspieranie procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych,
zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej, studentów i studentek oraz podmiotów otoczenia zewnętrznego.
Instytut Socjologii osiąga strategiczne cele także poprzez nawiązywanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi
ośrodkami oraz instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, gospodarczymi.

Cele kształcenia
•

Zapewnienie studentom i studentkom najwyższego poziomu edukacji socjologicznej, umożliwiającej podjęcie ról

zawodowych o proﬁlu socjologicznym
•

Pomoc w kształtowaniu warsztatu badawczego na poziomie umożliwiającym udział w socjologicznych projektach

badawczych i komercyjnych
•

Rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej oraz pracy w grupie

•

Stymulowanie studentów do samodzielnego poszerzenia wiedzy i wykorzystywania nabytych umiejętności i

kompetencji społecznych w różnych rolach społecznych i zawodowych (uczenie się przez całe życie)
•

Wszechstronny rozwój intelektualny, zawodowy i społeczny dzięki zastosowaniu różnorodnych metod kształcenia

oraz przygotowanie do udziału w zespołach międzynarodowych.
•

Wykształcenie wśród studentów i studentek umiejętności krytycznej analizy zjawisk społecznych oraz aplikacji

wiedzy socjologicznej.
•

Nabycie umiejętności współpracy z podmiotami pozaakademickimi.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Współczesne społeczeństwa oparte na wiedzy wymagają zarówno specjalistycznej wiedzy o zjawiskach i procesach
społecznych, umiejętności analitycznych i syntetycznych, jak i ogólnych kompetencji komunikacyjnych, pracy w grupie i
zarządzania zespołami, wyszukiwania, analizy i interpretacji danych socjologicznych. Te elementy przekładają się na role
zawodowe w poszczególnych branżach gospodarki (np. zarządzanie zespołami, analiza danych socjologicznych,
diagnozowanie socjologiczne, animacja społeczna, edukacja, reklama i marketing, etc.) i są częścią wielu innych obszarów
(media i komunikowanie, planowanie strategiczne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, turystyka, usługi etc.).
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 kształcenia studiów socjologicznych
mają charakter częściowo otwarty i modułowy. Poza precyzyjnie sformułowanymi efektami dotyczącymi wiedzy
socjologicznej, kompetencji analitycznych i syntetycznych, oraz umiejętności metodologicznych, studia socjologiczne
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.

Charakterystyka kierunku
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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 międzynarodowe (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 m.in. zagadnień związanych ze strukturami i nierównościami społecznymi,
wykluczeniem i inkluzją społeczną, kulturą współczesną i dziedzictwem kulturowym, migracjami, miastem i obszarami
wiejskimi, religią, prawem, polityką społeczną i politykami publicznymi, edukacją, obywatelstwem, zdrowiem i chorobą,
pracą socjalną i interwencją społeczną, komunikacją społeczną, władzą, gospodarką, szeroko rozumianymi zmianami
społecznymi. 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. Każdego roku do
tej listy dołączają nowe inicjatywy społeczne i nowe projekty badawcze.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Szeroki zakres zainteresowań badawczych pracowników i pracownic Instytutu Socjologii przekłada się na tematykę kursów
oferowanych w ramach programu na kierunku socjologia. Stwarzają one studentom i studentkom możliwość zdobycia
pogłębionej wiedzy teoretycznej oraz doskonalenia swoich umiejętności metodologicznych. Szczególną formą kształcenia
łączącą cele edukacyjne, badawcze i społeczne są w Instytucie Socjologii interdyscyplinarne i międzybranżowe warsztaty
oraz obozy badawcze, będące przejawem współpracy międzysektorowej oraz aplikujące wiedzę i kompetencje socjologiczne
do rozwiązywania konkretnych problemów społecznych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Sale wykładowe w Instytucie Socjologii wyposażone są standardowo w sprzęt audiowizualny, komputer(y) z dostępem do
Internetu. Instytut dysponuje dwiema odpowiednio wyposażonymi pracowniami komputerowymi, w których odbywają się
warsztaty analizy danych, a także specjalistyczną fokusownią (pracownią do prowadzenia, rejestrowania i analizowania
wywiadów grupowych). Biblioteka instytutowa swój bogaty księgozbiór udostępnia w formie papierowej oraz elektronicznej,
przechowując zdigitalizowane materiały w tzw. e-bibliotece, do której dostęp mają wszyscy studenci i studentki, pracownicy i
pracowniczki oraz osoby goszczące w Instytucie w ramach wymiany. Biblioteka składa się z czterech połączonych ze sobą
przestrzeni dostępnych dla studentów i studentek, wypożyczalni, przedsionka z katalogami, wyposażonego w gabloty do
ekspozycji najnowszych publikacji pracowników Instytutu oraz miejsca do wspólnej pracy studenckiej, a także klimatycznej i
klimatyzowanej czytelni do cichej pracy, wyposażonej w stanowiska z komputerami stacjonarnymi z dostępem do Internetu.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0314

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Studenci i studentki studiów pierwszego stopnia zdobywają szeroką wiedzę akademicką dotyczącą zjawisk i procesów
społecznych, nabywają umiejętności analizy i badania różnych aspektów życia społecznego oraz komunikowania wyników
tych badań różnym adresatom. Aby ukończyć studia socjologiczne z tytułem licencjata/tki należy w ciągu trzech lat uzyskać
co najmniej 180 punktów ECTS. Suma punktów ECTS uzyskanych w ciągu jednego roku powinna wynosić co najmniej 60
ECTS.
W trakcie pierwszego roku studiów studenci/tki zobowiązani są zrealizować łącznie 11 kursów obowiązkowych, tutorial,
zajęcia WF, kurs BHK oraz odpowiednią liczbę kursów fakultatywnych na drugim semestrze (w tym minimum jeden kurs z
socjologii szczegółowej). Na drugim roku studiów studenci/tki realizują sześć kursów obowiązkowych, tutorial, kursy
fakultatywne oraz lektorat z języka angielskiego zakończony egzaminem. Na trzecim roku należy zrealizować cztery kursy
obowiązkowe, seminarium dyplomowe, kursy fakultatywne oraz zajęcia w ramach wybranego bloku tematycznego
„Socjologia w działaniu”.
Podsumowując, w trakcie trzech lat studiów studenci/tki zobowiązani/e są zrealizować wszystkie kursy obowiązkowe (w tym:
tutorial, kurs BHK, WF, lektorat, seminarium dyplomowe), zrealizować 120 godzin praktyk zawodowych (za 4 ECTS) oraz
wybrać z oferty zajęć fakultatywnych:
- minimum pięć kursów z bloku socjologia szczegółowa (za 15 ECTS),
- minimum jeden obóz naukowo-badawczy (za min. 5 ECTS),
- minimum jeden kurs z oferty warsztatów trans- i interdyscyplinarnych (za 4 ECTS),
- odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych (za min. 22 ECTS),
- blok tematyczny „Socjologia w działaniu” (za 12 ECTS).
Obozy badawcze, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, praktyki zawodowe mogą być realizowane od II roku studiów
włącznie.
Lista kursów z bloku socjologia szczegółowa, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, tematyczne kursy fakultatywne oraz
obozy naukowo-badawcze może ulegać zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej Instytutu Socjologii
przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.
Ukończenie studiów
Zaliczenie seminarium licencjackiego, napisanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.
Uprawnienia pedagogiczne
Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy:
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty
ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Liczba punktów ECTS

Program
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konieczna do ukończenia studiów

180

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

162

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

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

58

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

4

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

15

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2200

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Instytut Socjologii organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów. Osoby
studiujące na studiach pierwszego stopnia zobowiązane są do odbycia w trakcie studiów (pomiędzy III a VI semestrem
studiów) praktyki wynikającej ze standardów kształcenia w wymiarze nie krótszym niż trzy tygodnie. Za odbycie praktyk
studenci/tki otrzymują zaliczenie. Niezależnie od terminu odbycia praktyk 4 punkty ECTS dopisywane są do łącznej liczby
punktów uzyskanych na III roku. Brak zaliczenia praktyki powoduje brak zaliczenia roku, w którym powinna być ostatecznie
zrealizowana (to jest III roku studiów I stopnia).

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie minimum 180 punktów ECTS, zrealizowanie wszystkich kursów wymaganych
programem studiów (obowiązkowych i fakultatywnych), a także zaliczenie seminarium licencjackiego, które następuje w
momencie złożenia pracy dyplomowej. Studia ﬁnalizuje zdanie egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

SOC_K1_W01

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu nauk społecznych i
humanistycznych, posiada elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk
oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

P6S_WG

SOC_K1_W02

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady wyłaniania się i funkcjonowania struktur
P6S_WG, P6U_W
wybranych instytucji społecznych i ich wzajemne relacje

SOC_K1_W03

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady działania instytucji regionalnych,
krajowych i międzynarodowych oraz ma podstawową wiedzę z zakresu integracji
europejskiej

SOC_K1_W04

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia się więzi społecznych i
rządzących nimi prawidłowości oraz ma podstawową wiedzę na temat rodzajów więzi, P6S_WG, P6U_W
rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne

SOC_K1_W05

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady funkcjonowania jednostki jako podmiotu
konstytuującego struktury społeczne, jest świadomy znaczenia grup w budowaniu
społecznej tożsamości człowieka, posiada podstawową wiedzę na temat
P6S_WG, P6U_W
mechanizmów dynamiki struktur społecznych oraz obustronnych zależności między
grupą a jednostką

SOC_K1_W06

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie
jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych,
rozumie na czym polega specyﬁka analizy socjologicznej, wie jak zaplanować i
zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne

P6S_WG, P6U_W

SOC_K1_W07

Absolwent zna i rozumie na poziomie podstawowym zagadnienia z zakresu norm i
reguł organizujących struktury i instytucje społeczne, posiada podstawową wiedzę o
instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w
społeczeństwie, takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.

P6S_WG

SOC_K1_W08

Absolwent zna i rozumie procesy leżące u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a
także rozumie na czym polegają te procesy, jest świadomy procesów zachodzących w
P6S_WG
społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie kształtowania
się postaw i funkcjonowania instytucji społecznych

SOC_K1_W09

Absolwent zna i rozumie istotę toczących się sporów teoretycznych i
metodologicznych we współczesnej socjologii na temat struktur i instytucji, rodzajów
więzi społecznych i ich historycznej ewolucji

P6S_WG,
P6S_WK

SOC_K1_W10

Absolwent zna i rozumie zasady etyki zawodowej, w tym zasady poszanowania
własności przemysłowej i intelektualnej

P6S_WK

SOC_K1_W11

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

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

SOC_K1_U01

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

P6S_UW

SOC_K1_U02

Absolwent potraﬁ pozyskiwać dane i zastosować podstawowe terminy i kategorie
socjologiczne do analizy konkretnych procesów i zjawisk społecznych

P6S_UW,
P6S_UU

P6S_WG

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

SOC_K1_U03

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu
i analizy zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

P6S_UW

SOC_K1_U04

Absolwent potraﬁ dokonać prostej analizy konsekwencji i prognozy procesów
zachodzących we współczesnych społeczeństwach

P6U_U, P6S_UW

SOC_K1_U05

Absolwent potraﬁ zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej w celu
rozwiązania konkretnych zadań socjologicznych

P6S_UW,
P6S_UK, P6S_KK

SOC_K1_U06

Absolwent potraﬁ formułować sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz
przewidywać społeczne konsekwencje tego działania

P6S_UK

SOC_K1_U07

Absolwent potraﬁ na podstawie posiadanej wiedzy sformułować ogólną ocenę
działania podjętego w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

P6U_U, P6S_UW

SOC_K1_U08

Absolwent potraﬁ rozumować i analizować zjawiska społeczne

P6U_U, P6S_UW

SOC_K1_U09

Absolwent potraﬁ przygotować typowe prac pisemne w języku polskim i języku
obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł

P6U_U, P6S_UK

SOC_K1_U10

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

P6U_U, P6S_UK

SOC_K1_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

P6S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

SOC_K1_K01

Absolwent jest gotów ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia
swoich umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod

P6S_KK

SOC_K1_K02

Absolwent jest gotów do pracy w zespole, skutecznego komunikowania się z
otoczeniem, cechuje go wrażliwość etyczna, poczucie odpowiedzialności oraz
zainteresowanie problematyką społeczną

P6S_KR, P6U_K,
P6S_KK

SOC_K1_K03

Absolwent jest gotów właściwego określenia priorytetów służących realizacji
podejmowanych działań

P6U_K, P6S_KK

SOC_K1_K04

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

P6S_KR, P6U_K

SOC_K1_K05

Absolwent jest gotów do angażowania się w przygotowanie i realizacje projektów
społecznych

P6U_K, P6S_KO

SOC_K1_K06

Absolwent jest gotów do doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

P6S_KK

SOC_K1_K07

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P6S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Studenci i studentki studiów licencjackich zobowiązani są do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów przewidzianych w
programie wszystkich obowiązkowych kursów kierunkowych, a także powinni zrealizować szkolenia z BHK, 60-godzin zajęć z
wychowania ﬁzycznego na I roku studiów; 40 godzin tutorialu na I i II roku studiów za 2 ECTS; 120 godzin lektoratu na II roku
na poziomie minimum B2 za 8 ECTS, który kończy się egzaminem; 120 godzin praktyk zawodowych za 4 ECTS. Punkty ECTS
za zrealizowanie praktyk zawodowych dopisywane są na III roku studiów. Na trzecim roku studenci i studentki realizują także
obowiązkowe seminaria dyplomowe, które kończą się złożeniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego.
W ramach programu studiów, studenci i studentki zobowiązani są wybrać z oferty zajęć fakultatywnych:
- minimum pięć kursów z bloku socjologia szczegółowa (za min. 15 ECTS),
- minimum jeden obóz naukowo-badawczy (za min. 5 ECTS),
- minimum jeden kurs z oferty warsztatów trans- i interdyscyplinarnych (za min. 4 ECTS),
- odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych (za min. 22 ECTS).
Obozy naukowo-badawcze, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, praktyki zawodowe mogą być realizowane od II roku
studiów włącznie.
Na trzecim roku studenci i studentki realizują zajęcia z jednego wybranego przez siebie bloku tematycznego „Socjologia w
działaniu” (za 12 ECTS). Kursy z bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” realizowane są przez dwa semestry w formie
warsztatowo-projektowej i mają na celu wzmocnienie kompetencji studentów i studentek w zakresie aplikacji teorii
socjologicznej oraz wykorzystania metod i technik badawczych do rozpoznawania, analizowania i projektowania zmian w
wybranych sferach życia społecznego.
Lista kursów z bloku socjologia szczegółowa, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, tematyczne kursy fakultatywne oraz
obozy naukowo-badawcze może ulegać zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej Instytutu Socjologii
przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.
Ukończenie studiów
Zaliczenie seminarium licencjackiego, napisanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.
Uprawnienia pedagogiczne
Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy:
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty
ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do socjologii

75

8,0

egzamin

O

Historia myśli socjologicznej

60

6,0

egzamin

O

Studia nad ludnością i rodzinami

60

6,0

egzamin

O

Psychologia społeczna

30

3,0

egzamin

O

Wstęp do ﬁlozoﬁi

30

3,0

egzamin

O

Logika

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztat kompetencji akademickich

30

1,0

zaliczenie

O

Tutorial I rok

10

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

6

-

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne 1

30

-

zaliczenie

O

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I

120

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do socjologii

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Metody empirycznych badań społecznych

60

6,0

egzamin

O

Mikrostruktury społeczne

60

6,0

egzamin

O

Film i materiał audiowizualny w naukach społecznych (Socjologiczna
pracownia audiowizualna)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Prawo ochrony danych osobowych w badaniach społecznych

10

1,0

zaliczenie

O

Tutorial I rok

10

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Socjologie szczegółowe

O

Student/ka w ciągu trzech lat studiów musi wybrać minimum pięć kursów z socjologii sczegółowej - na I roku co najmniej
jeden [oferta może ulegać zmianie]
Socjologia kultury i życia codziennego

30

3,0

egzamin

F

Socjologia miasta

30

3,0

egzamin

F

Socjologia migracji

30

3,0

egzamin

F

Socjologia obszarów wiejskich

30

3,0

egzamin

F

Socjologia religii

30

3,0

egzamin

F

Socjologia wychowania i edukacji

30

3,0

egzamin

F

Tematyczne kursy fakultatywne

O

Student/ka w ciągu trzech lat studiów musi wybrać odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych za minimum
22 ECTS [oferta może ulegać zmianie]
Biopolityka w dyskursie publicznym w Polsce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności

30

3,0

egzamin

F

Komunikacja interpersonalna - teoria i praktyka

30

3,0

zaliczenie

F

Media a społeczeństwo-warsztaty

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody badań terenowych

30

3,0

egzamin

Migracje i tożsamość we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Muzyka i media w ujęciu socjologicznym

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologia literatury

30

3,0

egzamin

Socjologia społeczności lokalnych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczne działanie prawa

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sport, turystyka, czas wolny w ponowoczesnym społeczeństwie

30

3,0

egzamin

Style życia

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wchodzenie w dorosłość - perspektywa socjologiczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wprowadzenie do analizy dyskursu

30

4,0

egzamin

F

Global phenomena in the public sphere

30

5,0

egzamin

F

Science and Technology Studies

30

4,0

egzamin

F

Sociology by Woody Allen

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sociology of food

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Holocaust and memory in Poland

30

4,0

egzamin

F

Wychowanie ﬁzyczne 2

30

-

zaliczenie

O

ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)

30

1,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)

60

2,0

zaliczenie

F

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II

150

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wielkie struktury społeczne (makrosocjologia)

60

6,0

egzamin

O

Metody jakościowe w badaniach społecznych

60

6,0

egzamin

O

Wprowadzenie do statystycznej analizy danych

90

8,0

egzamin

O

Tutorial II rok

10

-

zaliczenie

O

Lektorat j. angielskiego na poziomie B2-I semestr

60

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

F

F

Semestr 3
Przedmiot

Socjologie szczegółowe

O

Student/ka w ciągu trzech lat musi wybrać minimum pięć kursów z socjologii szczegółowej [oferta może ulegać zmianie]
Socjologia gospodarki i rynku pracy

30

3,0

egzamin

F

Socjologia mediów

30

3,0

egzamin

F

Socjologia płci

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Socjologia władzy i polityki

30

3,0

egzamin

F

Socjologia zdrowia i choroby

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Tematyczne kursy fakultatywne

O

Student/ka w ciągu trzech lat musi wybrać odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych za minimum 22
ECTS [oferta może uleać zmianie]
Badania archiwalne i historia mówiona

30

3,0

egzamin

(Bez)domność. Zamieszkanie w perspektywie społecznokulturowej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dorastanie w partnerstwie

30

4,0

egzamin

F

Edukacja a nierówności społeczne

30

3,0

egzamin

F

Feminizm: perspektywa lokalna i globalna

30

3,0

egzamin

F

Fokusownia bez tajemnic [Moderator wywiadów grupowych]

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język migowy - kurs podstawowy

30

3,0

zaliczenie

F

Kobieta w Kościele rzymskokatolickim. Instytucja, aktorzy,
praktyki

30

4,0

egzamin

F

Metody analizy danych tekstowych [od informacji do wiedzy analizy kontekstowe]

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we
współczesnej Polsce

30

3,0

egzamin

F

Płeć i seksualność we współczesnym społeczeństwie

40

4,0

egzamin

F

Polityki równościowe

30

4,0

egzamin

F

Polskie drogi do dobrobytu

30

3,0

zaliczenie

F

Public Relations jako wiarygodny dialog z otoczeniem

30

4,0

egzamin

F

Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej

30

4,0

egzamin

F

Socjologia ﬁlmu

60

6,0

egzamin

F

Socjologia muzyki

30

4,0

egzamin

F

Socjologia przyszłości - wyobrażenia

30

4,0

egzamin

F

Socjologia rodzin

30

4,0

egzamin

F

Socjologiczny klub ﬁlmowy - globalizacja

45

4,0

zaliczenie

F

Tożsamości indywidualne i zbiorowe w Europie
Środkowowschodniej

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do teorii feministycznych

30

3,0

egzamin

F

Zmiany klimatu - warsztat

45

4,0

zaliczenie

F

Auschwitz: the past in the present

30

4,0

zaliczenie

F

Contemporary Development Studies

30

5,0

egzamin

F

Gender and Democracy in Poland

30

5,0

egzamin

F

Gender and Law

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Social and Political Philosophy

30

4,0

egzamin

F

Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Warsztaty trans-i interdyscyplinarne

O

W ciągu II i III roku należy zrealizować co najmniej jeden warsztat za 4 ECTS [oferta warsztatów może ulegać zmianie]
Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologia i design – warsztaty interdyscyplinarne

30

4,0

zaliczenie

Zdrowie psychiczne w perspektywie interdyscyplinarnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

obozy naukowo-badawcze

F

O

W ciągu II i III roku należy zrealizować co najmniej jeden obóz badawczy za minimum 5 ECTS [oferta obozów może ulegać
zmianie]
Badania jakościowe w praktyce [Wywiad jako metoda badania
praktyk społecznych] część I

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ewaluacja w praktyce: ocena wybranej - interwencji publicznej część I

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego
Płaszów w dialogach sieci społecznych - część I

30

3,0

zaliczenie

F

Kultury miejsca - studium przypadku gmin byłego województwa
krakowskiego - część I

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia jako pamięć i dziedzictwo kulturowe

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce - część I

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diagnoza funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Monitoring sądów rejonowych – obóz badawczy

60

5,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)

30

1,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)

60

2,0

zaliczenie

F

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I

120

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Antropologia społeczna

60

6,0

egzamin

O

Metody ilościowe w badaniach społecznych

60

6,0

egzamin

O

Wprowadzenie do analizy danych jakościowych

30

3,0

egzamin

O

Tutorial II rok

10

1,0

zaliczenie

O

Lektorat j. angielskiego na poziomie B2-II semestr

60

5,0

egzamin

O

Semestr 4
Przedmiot

Socjologie szczegółowe

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Student/ka w ciągu trzech lat studiów musi wybrać minimum pięć kursów z socjologii sczegółowej - na I roku co najmniej
jeden [oferta może ulegać zmianie]
Socjologia kultury i życia codziennego

30

3,0

egzamin

F

Socjologia miasta

30

3,0

egzamin

F

Socjologia migracji

30

3,0

egzamin

F

Socjologia wychowania i edukacji

30

3,0

egzamin

F

Socjologia religii

30

3,0

egzamin

F

Socjologia obszarów wiejskich

30

3,0

egzamin

F

Tematyczne kursy fakultatywne

O

Student/ka w ciągu trzech lat musi wybrać odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych za minimum 22
ECTS [oferta może ulegać zmianie]
Biopolityka w dyskursie publicznym w Polsce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności

30

3,0

egzamin

F

Język migowy - kurs zaawansowany

30

3,0

zaliczenie

F

Komunikacja interpersonalna - teoria i praktyka

30

3,0

zaliczenie

F

Media a społeczeństwo-warsztaty

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody badań terenowych

30

3,0

egzamin

Migracje i tożsamość we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzyka i media w ujęciu socjologicznym

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologia literatury

30

3,0

egzamin

Socjologia społeczności lokalnych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczne działanie prawa

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sport, turystyka, czas wolny w ponowoczesnym społeczeństwie

30

3,0

egzamin

Style życia

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wchodzenie w dorosłość - perspektywa socjologiczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wprowadzenie do analizy dyskursu

30

4,0

egzamin

F

Global phenomena in the public sphere

30

5,0

egzamin

F

Science and Technology Studies

30

4,0

egzamin

F

Sociology by Woody Allen

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sociology of food

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Holocaust and memory in Poland

30

4,0

egzamin

Plany studiów

F

F

F

F
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztaty trans-i interdyscyplinarne

O

W ciągu II i III roku należy zrealizować co najmniej jeden warsztat za 4 ECTS [oferta warsztatów może ulegać zmianie]
A co, jeśli...? Miejskie laboratoria zmian społecznych

30

3,0

zaliczenie

F

Bezpieczeństwo żywnościowe - perspektywa globalna i lokalna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wojny narkotykowe na świecie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych:
perspektywa interdyscyplinarna

45

4,0

egzamin

F

obozy naukowo-badawcze

O

W ciągu II i III roku należy zrealizować co najmniej jeden obóz badawczy za minimum 5 ECTS [oferta obozów może ulegać
zmianie]
Badania jakościowe w praktyce [Wywiad jako metoda badania
praktyk społecznych] część II

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ewaluacja w praktyce: ocena wybranej interwencji publicznej część II

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego
Płaszów w dialogach sieci społecznych - część II

30

3,0

zaliczenie

F

Kultury miejsca - studium przypadku gmin byłego województwa
krakowskiego - część II

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nastolatek w centrum

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia jako pamięć i dziedzictwo kulturowe

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce - część II

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obóz socjologii i antropologii wizualnej

45

5,0

zaliczenie

Wspólnoty w wielkim mieście

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Życie codzienne miasta - eksploracja

45

5,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)

30

1,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)

60

2,0

zaliczenie

F

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II

150

5,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne teorie socjologiczne

60

6,0

egzamin

Współczesne problemy społeczne

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ekonomia

30

3,0

egzamin

F

Semestr 5
Przedmiot

Plany studiów

O

O
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Przedmiot
Seminarium licencjackie I semestr

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

zaliczenie

Socjologia w działaniu

O
O

Studenci i studentki pod koniec II roku studiów wybierają jeden z pięciu bloków tematycznych, które realizowane są na 5. i
6. semestrze w wymiarze 120 godzin.
Zajęcia realizowane są w formie warsztatowo-projektowej. Ich celem jest ugruntowanie i zintegrowanie przez uczestników
i uczestniczki wiedzy zdobytej w trakcie studiów (teoria, metodologia, kompetencje miękkie) oraz wykształcenie
umiejętności jej zastosowania do opisu, analizy, projektowania zmian i interwencji w odniesieniu do wybranego aspektu
życia społecznego. Mają także pomóc w lepszej orientacji na rynku pracy oraz zidentyﬁkowaniu obszarów i możliwości
dalszego kształcenia się.
Zaliczenie wybranego bloku tematycznego i uzyskanie łącznie 12 ECTS wymaga realizacji i zaliczenia wszystkich
aktywności przewidzianych w sylabusie danego bloku tematycznego, przewidzianych zarówno na 5 i 6 semestrze, w tym
uczestnictwa w minimum 10 wspólnych dla wszystkich bloków webinariach prowadzonych przez ekspertów i ekspertki
zewnętrzne.
Bunty, protesty, rewolucje - oddolne mobilizacje na rzecz zmiany

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konsumpcja i zrównoważony rozwój

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca, edukacja i biznes

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy i transformacje społeczno-przestrzenne

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna kultura i sztuka

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologie szczegółowe

O

Student/ka w ciągu trzech lat musi wybrać minimum pięć kursów z socjologii szczegółowej [oferta może ulegać zmianie]
Socjologia gospodarki i rynku pracy

30

3,0

egzamin

F

Socjologia mediów

30

3,0

egzamin

F

Socjologia płci

30

3,0

egzamin

F

Socjologia władzy i polityki

30

3,0

egzamin

F

Socjologia zdrowia i choroby

30

3,0

egzamin

F

Tematyczne kursy fakultatywne

O

Student/ka w ciągu trzech lat musi wybrać odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych za minimum 22
ECTS [oferta może uleać zmianie]
Badania archiwalne i historia mówiona

30

3,0

egzamin

(Bez)domność. Zamieszkanie w perspektywie społecznokulturowej

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dorastanie w partnerstwie

30

4,0

egzamin

F

Edukacja a nierówności społeczne

30

3,0

egzamin

F

Feminizm: perspektywa lokalna i globalna

30

3,0

egzamin

F

Fokusownia bez tajemnic [Moderator wywiadów grupowych]

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język migowy - kurs podstawowy

30

3,0

zaliczenie

F

Kobieta w Kościele rzymskokatolickim. Instytucja, aktorzy,
praktyki

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody analizy danych tekstowych [od informacji do wiedzy analizy kontekstowe]

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we
współczesnej Polsce

30

3,0

egzamin

F

Płeć i seksualność we współczesnym społeczeństwie

40

4,0

egzamin

F

Polityki równościowe

30

4,0

egzamin

F

Polskie drogi do dobrobytu

30

3,0

zaliczenie

F

Public Relations jako wiarygodny dialog z otoczeniem

30

4,0

egzamin

F

Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej

30

4,0

egzamin

F

Socjologia ﬁlmu

60

6,0

egzamin

F

Socjologia muzyki

30

4,0

egzamin

F

Socjologia przyszłości - wyobrażenia

30

4,0

egzamin

F

Socjologia rodzin

30

4,0

egzamin

F

Socjologiczny klub ﬁlmowy - globalizacja

45

4,0

zaliczenie

F

Tożsamości indywidualne i zbiorowe w Europie
Środkowowschodniej

30

3,0

egzamin

F

Wprowadzenie do teorii feministycznych

30

3,0

egzamin

F

Zmiany klimatu - warsztat

45

4,0

zaliczenie

F

Auschwitz: the past in the present

30

4,0

zaliczenie

F

Contemporary Development Studies

30

5,0

egzamin

F

Gender and Democracy in Poland

30

5,0

egzamin

F

Gender and Law

30

5,0

egzamin

F

Social and Political Philosophy

30

4,0

egzamin

F

Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Warsztaty trans-i interdyscyplinarne

O

W ciągu II i III roku należy zrealizować co najmniej jeden warsztat za 4 ECTS [oferta warsztatów może ulegać zmianie]
Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zdrowie psychiczne w perspektywie interdyscyplinarnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologia i design – warsztaty interdyscyplinarne

30

4,0

zaliczenie

obozy naukowo-badawcze

F
O

W ciągu II i III roku należy zrealizować co najmniej jeden obóz badawczy za minimum 5 ECTS [oferta obozów może ulegać
zmianie]
Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce - część I

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Badania jakościowe w praktyce [Wywiad jako metoda badania
praktyk społecznych] część I

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultury miejsca - studium przypadku gmin byłego województwa
krakowskiego - część I

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ewaluacja w praktyce: ocena wybranej - interwencji publicznej część I

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego
Płaszów w dialogach sieci społecznych - część I

30

3,0

zaliczenie

F

Religia jako pamięć i dziedzictwo kulturowe

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diagnoza funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Monitoring sądów rejonowych – obóz badawczy

60

5,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)

30

1,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)

60

2,0

zaliczenie

F

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I

120

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo w społeczeństwie

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium licencjackie II semestr

30

7,0

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

Socjologia w działaniu

O
O

Studenci i studentki pod koniec II roku studiów wybierają jeden z pięciu bloków tematycznych, które realizowane są na 5. i
6. semestrze w wymiarze 120 godzin.
Zajęcia realizowane są w formie warsztatowo-projektowej. Ich celem jest ugruntowanie i zintegrowanie przez uczestników
i uczestniczki wiedzy zdobytej w trakcie studiów (teoria, metodologia, kompetencje miękkie) oraz wykształcenie
umiejętności jej zastosowania do opisu, analizy, projektowania zmian i interwencji w odniesieniu do wybranego aspektu
życia społecznego. Mają także pomóc w lepszej orientacji na rynku pracy oraz zidentyﬁkowaniu obszarów i możliwości
dalszego kształcenia się.
Zaliczenie wybranego bloku tematycznego i uzyskanie łącznie 12 ECTS wymaga realizacji i zaliczenia wszystkich
aktywności przewidzianych w sylabusie danego bloku tematycznego, przewidzianych zarówno na 5 i 6 semestrze, w tym
uczestnictwa w minimum 10 wspólnych dla wszystkich bloków webinariach prowadzonych przez ekspertów i ekspertki
zewnętrzne.
Bunty, protesty, rewolucje - oddolne mobilizacje na rzecz zmiany

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konsumpcja i zrównoważony rozwój

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praca, edukacja i biznes

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy i transformacje społeczno-przestrzenne

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna kultura i sztuka

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologie szczegółowe

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Student/ka w ciągu trzech lat studiów musi wybrać minimum pięć kursów z socjologii sczegółowej - na I roku co najmniej
jeden [oferta może ulegać zmianie]
Socjologia kultury i życia codziennego

30

3,0

egzamin

F

Socjologia miasta

30

3,0

egzamin

F

Socjologia migracji

30

3,0

egzamin

F

Socjologia obszarów wiejskich

30

3,0

egzamin

F

Socjologia religii

30

3,0

egzamin

F

Socjologia wychowania i edukacji

30

3,0

egzamin

F

Tematyczne kursy fakultatywne

O

Student/ka w ciągu trzech lat musi wybrać odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych za minimum 22
ECTS [oferta może ulegać zmianie]
Biopolityka w dyskursie publicznym w Polsce

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności

30

3,0

egzamin

F

Język migowy - kurs zaawansowany

30

3,0

zaliczenie

F

Komunikacja interpersonalna - teoria i praktyka

30

3,0

zaliczenie

F

Media a społeczeństwo-warsztaty

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metody badań terenowych

30

3,0

egzamin

Migracje i tożsamość we współczesnym świecie

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Muzyka i media w ujęciu socjologicznym

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Socjologia literatury

30

3,0

egzamin

Socjologia społeczności lokalnych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczne działanie prawa

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sport, turystyka, czas wolny w ponowoczesnym społeczeństwie

30

3,0

egzamin

Style życia

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wchodzenie w dorosłość - perspektywa socjologiczna

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wprowadzenie do analizy dyskursu

30

4,0

egzamin

F

Global phenomena in the public sphere

30

5,0

egzamin

F

Science and Technology Studies

30

4,0

egzamin

F

Sociology by Woody Allen

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Sociology of food

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

The Holocaust and memory in Poland

30

4,0

egzamin

Plany studiów

F

F

F

F
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztaty trans-i interdyscyplinarne

O

W ciągu II i III roku należy zrealizować co najmniej jeden warsztat za 4 ECTS [oferta warsztatów może ulegać zmianie]
A co, jeśli...? Miejskie laboratoria zmian społecznych

30

3,0

zaliczenie

F

Bezpieczeństwo żywnościowe - perspektywa globalna i lokalna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wojny narkotykowe na świecie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych:
perspektywa interdyscyplinarna

45

4,0

egzamin

F

obozy naukowo-badawcze

O

W ciągu II i III roku należy zrealizować co najmniej jeden obóz badawczy za minimum 5 ECTS [oferta obozów może ulegać
zmianie]
Badania jakościowe w praktyce [Wywiad jako metoda badania
praktyk społecznych] część II

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ewaluacja w praktyce: ocena wybranej interwencji publicznej część II

30

3,0

zaliczenie

F

Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego
Płaszów w dialogach sieci społecznych - część II

30

3,0

zaliczenie

F

Kultury miejsca - studium przypadku gmin byłego województwa
krakowskiego - część II

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nastolatek w centrum

45

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obóz socjologii i antropologii wizualnej

45

5,0

zaliczenie

Religia jako pamięć i dziedzictwo kulturowe

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce - część II

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wspólnoty w wielkim mieście

60

6,0

zaliczenie na
F
ocenę

Życie codzienne miasta - eksploracja

45

5,0

zaliczenie

F

Praktyka socjologiczna (zawodowa)

120

4,0

zaliczenie

O

ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)

60

2,0

zaliczenie

F

ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)

30

1,0

zaliczenie

F

Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II

150

5,0

egzamin

F

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wprowadzenie do socjologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.130.5cd425c4493bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 45

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs – składający się z wykładu, ćwiczeń i warsztatów – stanowi wprowadzenie do dyscypliny wybranej jako
przedmiot studiów. Zasadniczym celem wykładu jest zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami
stosowanymi w socjologii, ze sposobami ujmowania wybranych zagadnień będących przedmiotem jej
zainteresowania, ze stosowanymi perspektywami oraz z najważniejszymi koncepcjami i teoriami, jak również
z ich twórcami. Celem wykładu jest także zaznajomienie z miejscem socjologii w systemie nauk oraz z jej
relacjami z innymi dyscyplinami. Zasadniczym celem ćwiczeń jest wykształcenie i rozwijanie umiejętności
postrzegania i interpretowania zjawisk i procesów społecznych przy pomocy poznawanych socjologicznych
terminów, pojęć, koncepcji, teorii i perspektyw. Celem ćwiczeń i warsztatów jest również wykształcenie
i rozwijanie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania naukowych publikacji socjologicznych,
umiejętności dyskusji oraz pisania recenzji publikacji naukowej i małej własnej pracy socjologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
podstawowe terminy i pojęcia oraz najważniejsze
teorie socjologiczne, elementarną wiedzę o miejscu
socjologii w systemie nauk oraz o jej relacjach
z innymi dyscyplinami.

SOC_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U1

rejestrować i interpretować zjawiska społeczne
(polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy
pojęć i teorii socjologicznych w sposób
metodologicznie poprawny.

SOC_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

przygotować wystąpienia ustne, w języku polskim
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł.

SOC_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U3

przygotować typowe prace pisemne w języku polskim,
dotyczące zagadnień szczegółowych
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł.

SOC_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

K1

pracy w zespole, skutecznego komunikowania się
z otoczeniem; cechuje go wrażliwość etyczna,
poczucie odpowiedzialności oraz zainteresowanie
problematyką społeczną.

SOC_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

SOC_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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ćwiczenia

45

przygotowanie do ćwiczeń

120

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
255

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1a. Prezentacja kursu i wymagań.
1b. Wykład inaugurujący: Czym zajmuje się socjologia?
2. Czym zajmuje się socjologia? Tematy i problemy badawcze w Instytucie
Socjologii UJ – wybrane przykłady.
3. Nasz świat społeczny: Rodzina.
4. Nasz świat społeczny: Naród.
5. Nasz świat społeczny: Religia.
6. Nasz świat społeczny: Władza.
7. Różnorodność życia zbiorowego: Grupy i inne całości społeczne. Odmiany grup
społecznych.
8. Różnorodność życia zbiorowego: Nierówności społeczne.
9. Różnorodność życia zbiorowego: Kultura.
10. Różnorodność życia zbiorowego: Świadomość społeczna. Opinia publiczna.
11. Działający ludzie: Zachowania, działania, działania społeczne.
12. Działający ludzie: Interakcje, stosunki społeczne, pozycje społeczne.
13. Działający ludzie: Organizacja społeczna, struktury społeczne, dynamika
struktur.
14. Działający ludzie: Formy aktywności zbiorowej: działania masowe, zachowania
zbiorowe, działania zbiorowe. Ruchy społeczne.
15a. Działający ludzie: Zmiana społeczna, rozwój, postęp.
15b. Socjologia jako nauka.

1.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Egzamin pisemny będzie z tematyki wykładów; nie będzie obejmował
tematyki ćwiczeń. Będzie składał się z pytań otwartych wymagających
napisania krótkich odpowiedzi. Czas egzaminu: 90 minut. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu będzie obecność na wykładach (wolno
opuścić co najwyżej pięć z piętnastu wykładów) oraz zaliczenie
wszystkich kolokwiów z wykładów. Kolokwia z wykładów będą miały
formę pisemną – pytań otwartych, podobnych do pytań egzaminu,
wymagających napisania krótkich odpowiedzi. Ocena z egzaminu
będzie stanowiła 50% oceny końcowej za kurs. Procent opanowania
materiału wymagany dla uzyskania poszczególnych ocen: % ocena
91-100 5 81-90 4,5 71-80 4 61-70 3,5 51-60 3 0-50 2 Ocena końcowa
za kurs, składająca się z oceny z egzaminu (50%), oceny z ćwiczeń
(40%) i oceny z warsztatów pisania prac (10%) będzie obliczana wg
następującej skali: średnia ocena 4,51-5 5 4,01-4,5 4,5 3.51-4 4
3,01-3,5 3,5 2,51-3 3 2,5 lub mniej 2 Uwaga: Aby uzyskać pozytywną
ocenę za kurs, należy uzyskać oceny pozytywne z egzaminu, ćwiczeń
oraz warsztatów pisania prac.

zaliczenie na ocenę,
esej

Zaliczenie ćwiczeń według wymagań przedstawionych przez osoby
prowadzące. Pod uwagę będą brane: obecność, aktywność na
zajęciach, znajomość literatury obowiązkowej, umiejętność analizy
społeczeństwa, oceny z kolokwiów oraz zaliczenie mini-pracy pisemnej
w postaci recenzji wybranej książki socjologicznej. Uwaga: bez
usprawiedliwienia można opuścić max. 2 zajęcia; pozostałe
nieobecności (usprawiedliwione lub nie) wymagają zaliczenia materiału
z zajęć u osoby prowadzącej ćwiczenia na dyżurze do dwóch tygodni
po nieobecności; opuszczenie ponad 11 ćwiczeń = brak zaliczenia
ćwiczeń = niezaliczenie kursu. Ocena z ćwiczeń będzie stanowiła 40%
oceny końcowej za kurs.
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Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie warsztatów pisania pracy socjologicznej na temat zadany
przez osoby prowadzące, pracy sprawdzającej znajomość wybranych
pojęć i teorii omawianych na podstawie literatury na ćwiczeniach oraz
umiejętność zastosowania tych pojęć i teorii w analizie wybranego
aspektu społeczeństwa. Na warsztaty przygotowywane będą kolejno:
krótka koncepcja pracy, konspekt pracy, pierwsza wersja pracy i
końcowa wersja pracy. Terminy i sposób składania poszczególnych
elementów/wersji pracy przekażą osoby prowadzące warsztaty.
Objętość pracy wraz z przypisami i bibliograﬁą – od 9 000 do 12 000
znaków (licząc też spacje). Ocena z warsztatów pisania pracy będzie
stanowiła 10% oceny końcowej za kurs.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem przystąpienia do egzaminu z wykładu będzie obecność na wykładach (wolno opuścić co najwyżej pięć z piętnastu
wykładów) oraz zaliczenie wszystkich kolokwiów z wykładów.
Uwaga: bez usprawiedliwienia można opuścić max. 2 ćwiczenia; pozostałe nieobecności (usprawiedliwione lub nie)
wymagają zaliczenia materiału z zajęć u osoby prowadzącej ćwiczenia na dyżurze do dwóch tygodni po nieobecności;
opuszczenie ponad 11 ćwiczeń = brak zaliczenia ćwiczeń = niezaliczenie kursu.

Sylabusy
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Historia myśli socjologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.110.5cdd5fb17dc46.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Jak pisał Piotr Sztompka, socjologia jest młodą nauką, lecz ma długą historię. Kierując się tą myślą, zaprezentuję
wybrane idee społeczne, które kiełkowały w starożytności i późniejszych epokach, by znaleźć dojrzały wyraz
w teoriach naukowych dziewiętnastego i dwudziestego wieku. W ramach proponowanego wykładu,
charakterystyka przedsocjologicznej myśli społecznej będzie służyła ukazaniu zasadniczych linii podziału
sposobów myślenia o społeczeństwie, na które wskazywał choćby Donald Levine w swej książce o wizjach tradycji
socjologicznej. Rdzeń kursu stanowić będzie dokładne omówienie myśli uczonych, którzy stworzyli zręby
socjologii rozumianej jako dyscyplina akademicka na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku: Emila
Durkheima, Gabriela Tarde’a, Vilfreda Pareta, Maxa Webera, Georga Simmla, Williama Thomasa czy George’a
Herberta Meada. Nie zabraknie też analizy twórczości ważnych postaci socjologii polskiej, w szczególności
Floriana Znanieckiego. Uczestnicy kursu zdobędą nie tylko wiedzę na temat teorii wymienionych i innych znanych
postaci socjologii, lecz również umiejętność dostrzegania wątków zaczerpniętych z klasyki socjologicznej
we współczesnych debatach i sporach teoretycznych. Będą również potraﬁli wykorzystywać idee klasyków
do opisywania i wyjaśniania zjawisk współczesnych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna i rozumie idee klasycznych teoretyków socjologii
na podstawie samodzielnej lektury ich pism. Zna także
ogólne zależności między kształtowaniem się idei i
teorii socjologicznych a zmianami zachodzącymi
SOC_K1_W01,
w społeczeństwie i kulturze. Rozumie społeczną naturę
SOC_K1_W04,
relacji łączących jednostki, grupy i instytucje
SOC_K1_W09
społeczne. Ma również świadomość istnienia sporów
teoretycznych i metodologicznych prowadzonych
w socjologii na temat struktur i instytucji oraz
rodzajów więzi i ich historycznej ewolucji.

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ poprawnie stosować poznaną terminologię
z zakresu socjologii do analizy konkretnych procesów
i zjawisk społecznych oraz potraﬁ wykorzystać pojęcia,
koncepcje i teorie socjologiczne do interpretowania
rzeczywistości społecznej w sposób metodologicznie
poprawny.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
z zakresu klasyki myśli społecznej do analizy zjawisk
społecznych.

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

K1

Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla
rozumienia zachodzących procesów społecznokulturowych oraz jest gotów doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności. Jednocześnie jest otwarty na krytykę
swoich argumentów i potraﬁ je modyﬁkować w wyniku
dyskusji.

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

zaliczenie

K2

Student potraﬁ oceniać posiadaną przez siebie wiedzę
socjologiczną z perspektywy historycznej
i dystansować się wobec aktualnych tendencji
myślowych.

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

80

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
170

ECTS
6.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Starożytni prekursorzy socjologii: Platon i Arystoteles.
2. Idee społeczne ery Odrodzenia.
3. Filozoﬁe społeczne Oświecenia i ideologie porewolucyjne.
4. Początki socjologii: August Comte, Herbert Spencer i John Stuart Mill.
5. Materializm historyczny: Karol Marks i Fryderyk Engels.
6. Działania logiczne i pozalogiczne: Vilfredo Pareto.
7. Naśladownictwo jako zasada życia społecznego: Gabriel Tarde.
8. Koncepcje faktu społecznego, anomii i zbiorowej ekstazy: Emil Durkheim.

1.

W1, U1, U2, K1, K2
9. Szkoła durkheimowska: Maurice Halbwachs, Marcel Mauss, Stefan Czarnowski.
10. Socjologia historyczna i rozumiejąca : Max Weber.
11. Formy uspołecznienia i ﬁlozoﬁa życia: Georg Simmel.
12. Idee społeczne pragmatyzmu amerykańskiego: William James, John Dewey,
George H. Mead.
13. Teoretyczne podstawy badań jakościowych w socjologii: William I. Thomas i
Florian Znaniecki.
14. Początki socjologii wiedzy: Karl Mannheim.
15. Proces cywilizacji i socjologia ﬁguracyjna: Norbert Elias.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie sprawdzianów,
przygotowanie do zajęć oraz praca własna.

egzamin pisemny

Egzamin pisemny 90-cio minutowy wspólny na sali wykładowej, po
uprzednim zaliczeniu ćwiczeń. Studenci otrzymują pięc pytań, spośród
których wybierają cztery. Tematyka pytań obecjmuje treści wykładów oraz
wybrane rozdziały podręcznika Jerzego Szackiego. Ocena końcowa z
przedmiotu jest średnią wyniku egzaminu pisemnego oraz oceny z
ćwiczeń. Na ćwiczeniach oceniana jest obecność, znajomość omawianej
literatury, udział w dyskusjach oraz wynik pisemnego kolokwium.

30 / 426

Studia nad ludnością i rodzinami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.110.5cdd5fa999139.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami ludnościowymi, analizowanymi
w perspektywie socjologicznej i demograﬁcznej, a w szczególności z uwarunkowaniami i konsekwencjami
procesów ludnościowych (urodzenia, małżeństwa, rozwody, umieralność ), strukturami społecznodemograﬁcznymi (wiek, płeć, stan cywilny, źródła utrzymania, struktura etniczna i wyznaniowa, wykształcenie,
urbanizacja), migracjami oraz problemami polityki ludnościowej i modelami polityki społecznej. Uzyskana
w trakcie kursu wiedza, stanowiąca podstawę dla rozumienia demograﬁczno-społecznych fundamentów życia
społecznego i prowadzenia socjologicznych badań empirycznych jest niezbędnym elementem profesjonalnego
przygotowania socjologa do pracy w GUS, ośrodkach badawczych , różnego typu instytucjach rządowych oraz
organizacjach pozarządowych polskich i europejskich, a także w Population Division UN,.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedza: ma podstawową wiedzę o najważniejszych
procesach np. najniższej dzietności, najniższej
umieralności i najwyżej mobilności przestrzennej . Zna
i rozumie relacje między strukturami demograﬁcznymi
(wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie, struktura
narodowo-etniczna, miejsce zamieszkania) i procesów
ludnościowych (urodzenia, małżeństwa, rozwody,
zgony ) zna metody i narzędzia, w tym techniki
pozyskiwania danych pozwalające opisywać
i wyjaśniać zjawiska i procesy demograﬁczne ma
wiedzę o przyczynach zmian procesów
demograﬁcznych (ruchu naturalnym) i struktur
demograﬁcznych i konsekwencjach tych zmian.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W09

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ prawidłowo analizować i interpretować zjawiska
demograﬁczno-społeczne, a także przemiany w sferze
małżeństwa i rodziny zna najważniejsze teorie
demograﬁczne, np. Teorię Pierwszego Przejścia
Demograﬁcznego, Teorię Drugiego Przejścia
Demograﬁcznego ; potraﬁ zanalizować polityki
ludnościowe i oszacować koszty społeczne
i użyteczności z niej wynikające potraﬁ wykorzystać
podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane
do analizowania konkretnych procesów i zjawisk
społeczno-demograﬁcznych posiada umiejętność
korzystania z baz demograﬁcznych GUS, Eurostat,
Population Divison UN posiada umiejętność
przygotowywania wystąpień ustnych, przygotowania
prezentacji tematycznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

posiada kompetencje: w zakresie określenia wartości
społeczeństwie i grupach społecznych odnoszących
się do zjawisk i procesów ludnościowych ;
uczestniczenia w projektach badawczych związanych
z rozwojem ludności, politykami ludnościowymi,
przemianami rodzin, czy mobilności przestrzennej
przygotowywania projektów związanych ze starzeniem
się demograﬁcznym, formowaniem rodzin
i dzietnością w zakresie poszukiwania źródeł
przydatnej wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza badań i sprawozdań

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

analiza i przygotowanie danych

20

Sylabusy
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ćwiczenia

30

analiza problemu

40

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. teoretyczne i metodologiczne podstawy studiów ludnościowych i przemian
rodzin (m.in. źródeł informacji o strukturach i procesach demograﬁcznych);

W1, U1, K1

Analiza struktur demograﬁczno-społecznych (tj. struktur według cech
biologicznych, geograﬁcznych i społecznych) ich uwarunkowań i procesualnych
następstw przemian;
2.

W1, U1, K1
Atruktura narodowo-etniczna i wyznaniowa
.Niepełnosprawność i jej wymiary społeczne.
Analiza rodzin jako podmiotu zachowań demograﬁcznych (tj. struktury, typów
rodzin i gospodarstw domowych oraz procesów powstawania, rozpadu i
rekonstrukcji rodzin);
Teorie dzietności i przemiany wzoroców prokreacyjnych; Druga Teoria Przejscia
Demograﬁcznego; teorie jakości jakości życia

3.

Zastępowalność pokoleń z uwzględnieniem mechanizmów i wzorców rozrodczości
i umieralności, typów reprodukcji i teorii wyjaśniających przemiany we wzorcach
reprodukcji;

W1, U1, K1

Umierlność ; przyczyny zgonów w świetle teorii demograﬁcznych i danych
demograﬁcznych. Teoria Przejścia Demograﬁcznego
Teoria Przejścia Epidemiologicznego
4.

Analiza migracji w perspektywie międzynarodowej i krajowej z wyeksponowaniem
ich przyczyn, mechanizmów i konsekwencji; formowania rodzin transnarodowych;
migracji uchodźczych

W1, U1, K1

Analiza rozwoju ludności świata, prognoz ludnościowych dla świata, kontynentów i
Polski;
5.

W1, U1, K1
Polityki ludnościowe, jej kierunki, cele i instrumenty działania, zaangażowania
takich podmiotów jak państwo, organizacje pozarządowe inne siły społeczne

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje, korzystanie z programu GAPMINDER;bazy GUS tworzenie tabel

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny; przygotowanie pracy 3 stronicowej poświęconej
(wybór tematu) 1) ludziom młodym i formowaniu rodzin 2)
egzamin ustny, prezentacja gospodarstwom domowym singli, 3)Rozpadowi rodzin, 4)
Dzietności w Polsce, 5) Starości i starzeniu się Polski w kontekście
europejskim

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo bazujące na
lekturach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na wykładzie

Sylabusy
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Psychologia społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.110.5cac67c88f331.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozpoznanie przez uczestników zajęć obszaru badań psychologii społecznej - identyﬁkacja jej potencjałów
do rozumienia zjawisk i procesów społecznych

C2

Poznanie i zrozumienie mechanizmów wpływu społecznego

C3

Kształcenie umiejętności identyﬁkowania zróżnicowanych czynników i procesów warunkujących ludzkie poznanie,
postawy i zachowania

C4

Kształcenie umiejętności rozpoznawania przyczyn i konsekwencji zróżnicowanych ludzkich zachowań,
pojawiających się w kontakcie z drugim człowiekiem, grupą ludzi, pod wpływem zmiennych czynników
środowiskowych i społeczno-kulturowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna i rozumie obszar zainteresowań badawczych
psychologii społecznej i jej znaczenie w rozpoznawaniu SOC_K1_W01
i analizowaniu zjawisk społecznych

W2

Zna i rozumie wybrane metody badań psychologii
społecznej i możliwości ich zastosowania w socjologii

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W10

egzamin pisemny

W3

Zna i rozumie mechanizmy społecznego poznania
i wpływu społecznego, bierności i motywacji,
zachowań agresywnych i prospołecznych

SOC_K1_W05

egzamin pisemny

W4

Zna i rozumie wybrane zagadnienia z obszaru
społecznej psychologii środowiskowej, źródła stresu
środowiskowego i metody radzenia sobie ze stresem.

SOC_K1_W04

egzamin pisemny

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznawać moderatory i mediatory
wpływu społecznego

SOC_K1_U08

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ wskazać na praktyczne zastosowania
wiedzy z zakresu psychologii społecznej w życiu
codziennym

SOC_K1_U07,
SOC_K1_U09

esej

U3

Student potraﬁ stosować podstawy wiedzę z zakresu
psychologii społecznej w identyﬁkowaniu oraz analizie
wybranych zjawisk i procesów społecznych

SOC_K1_U06,
SOC_K1_U08

esej

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy z zakresu
wybranych obszarów psychologii społecznej
i podejmuje próby jej wdrażania w praktyce

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

46

przygotowanie eseju

12

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przedmiot i wiodące podejścia teoretyczne w psychologii społecznej

1.

W1
Wybrane metody psychologii społecznej w badaniach socjologicznych
Ekspertyment terenowy w badaniach społecznych: teoria i praktyka

2.

W1, W2, W3, U1, U3, K1
Wpływ społecznego kontekstu przeprowadzania badań.
Moderatory i mediatory wpływu społecznego.
Schematy poznawcze a zachowania społeczne. Iluzje obiektywizmu.

3.

Stereotypy – uprzedzenia - dyskryminacja - infrahumanizacja. Indywidualne i
społeczne konsekwencje stygmatyzacji.

W1, W3, U1, U2, U3, K1

Modyﬁkowanie schematów poznaczych. Działania na rzecz wsparcia, integracji i
inkluzji społecznej.
Wizerunek własnej osoby i samoocena.
4.
Spostrzeganie siebie i innych: teoria, pomiar, praktyka

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

Wpływ społeczny i manipulacje.
Taktyki i strategie autoprezentacji.
5.

W1, U1, K1
Etykietowanie w procesach wpływu społecznego.
Rola wpływu społecznego w przetwarzaniu informacji.
Bierność i potrzeba działania – wprowadzenie do teorii dysonansu poznawczego.

6.

W1, W3, U2, U3, K1
Siła motywu. Sprawczość i kontrola

7.

Razem czy osobno? Działania na rzecz innych ludzi i z ludźmi

W1, W3, U2, U3, K1

Uwarunkowania zachowań agresywnych.
8.

W1, W3, U2, U3, K1
Stres środowiskowy - przyczyny, przejawy, konsekwencje.

9.

W4, K1
Strategie i taktyki radzenia sobie ze stresem

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza
tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest: 1) oddanie eseju na ostatnich
zajęciach (tytuł eseju podawany jest nie później niż miesiąc przed
egzaminem): długość opracowania: max 2 strony, format A4, czcionka
12 Times New Roman, odstępy między wierszami 1,5, marginesy 2,5
+ bibliograﬁa. Zaakceptowanie oddanego eseju stanowi warunek
dopuszczenia do egzaminu pisemnego. Warunkiem zaakceptowania
eseju jest jego staranne przygotowanie, zgodność z zadanym
tematem, dołączenie do pracy bibliograﬁi. 2) uzyskanie min. 55 % pkt.
z egzaminu pisemnego: test wiedzy. Do egzaminu obowiązują: a)
treści wykładów, b) treść artykułów i rozdziałów z książek podane w
sylabusie (literatura obowiązkowa). Obecność na wykładach nie jest
obowiązkowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Wstęp do ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.110.5cb879bf1f496.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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_K1_W01

egzamin ustny

W2

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

SOC_K1_W01

egzamin ustny

W3

wiodące postaci, nurty, koncepcje i stanowiska
w dziejach ﬁlozoﬁi

SOC_K1_W01

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać ze zrozumieniem i interpretować ﬁlozoﬁczne
teksty źródłowe - klasyczne i współczesne

SOC_K1_U08

egzamin ustny

U2

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

SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

egzamin ustny

U3

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

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

egzamin ustny

U4

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

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania wiedzy w wybranej przez siebie dziedzinie
z uwzględnieniem kontekstu ﬁlozoﬁcznego

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

egzamin ustny

K2

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

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K06

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

wykład

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

Sylabusy
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Treści programowe
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 W2, U4, K1, K2
współczesnych dyskusjach i kontrowersjach ideologicznych i etycznych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularny udział w zajęciach, zapoznanie się z proponowaną literaturą,
potwierdzone aktywnością w trakcie zajęć, pozytywnie zdany egzamin
ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Akceptowalne nie więcej niż dwie nieobecności na zajęciach

Sylabusy
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Logika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.110.5ca75b58ccaa0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład jest przeznaczony dla studentów kierunku Socjologia. Jego celem jest analiza myślenia w języku
naturalnym, na który składają się dwie klasy procesów: 1. Formułowania myśli oraz 2. Rozumowań. Wykład
zawiera przykłady ilustrujące każdy omawiany problem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Formułowanie myśli. 1.1. Podstawowe własności
wyrażeń języka naturalnego: 1.1.1. wieloznaczność
1.1.2. ogólność 1.1.3. nieostrość 1.1.4. kontekstowość
1.2. Najpopularniejsze paradoksy myślenia oraz
propozycje ich rozbrajania 2. Rozumowania. 2.1.
Myślenie wartościami logicznymi, czy treściami zdań?
2.2. Myślenie codzienne a związek wynikania racjanastępstwo 2.1. Wnioskowanie w języku naturalnym
2.2. Dowodzenie w języku naturalnym 2.3.
Sprawdzanie w języku naturalnym 2.4. Tłumaczenie
w języku naturalnym 2.3. Indukcja 2.3.1.
Enumeracyjna 2.3.2. Eliminacyjna 2.3.3.
Matematyczna a nieostrość 2.4. Analogia

SOC_K1_W01

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_U01

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować wiedzę na temat
logicznych własności języka naturalnego. Student
potraﬁ rozpoznać błędy w formułowaniu myśli.
Student potraﬁ wyjaśnić istotę najważniejszych
paradoksów myślenia. Student potraﬁ przeanalizować
rozumowanie przeprowadzone w języku naturalnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do zgodnego z zasadami logiki
języka naturalnego formułowania własnych myśli
i przeprowadzania rozumowań.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

58

uczestnictwo w egzaminie

2

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

Formułowanie myśli: podstawowe własności języka naturalnego (wieloznaczność,
ogólność, nieostrość, kontekstowość).
1.

Sylabusy

Rozumowania: myślenie wartościami logiucznymi, czy treściami zdań;
rozumowania na bazie akceptowanych związków wynikania (wnioskowanie,
dowodzenie, tłumaczenie, sprawdzanie); heurystyki.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Warsztat kompetencji akademickich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.110.6222202503279.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest poznanie przez uczestników podstawowych zasad studiowania, w szczególności wiedzy
dotyczącej reguł pracy naukowej, jej prawnych i etycznych aspektów oraz opanowanie podstawowych metod
i technik kształcenia się na poziomie akademickim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zasady kształcenia się na poziomie
akademickim, w tym zasady przygotowywania prac
naukowych na poszczególnych etapach ich tworzenia,
z uwzględnieniem prawnych i etycznych aspektów
pracy naukowej

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W10

zaliczenie

SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

zaliczenie

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować metody i techniki pracy naukowej, w tym
pozyskiwać, organizować i komunikować wiedzę,
krytycznie analizować źródła.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego organizowania swojego kształcenia
uniwersyteckiego, rozpoznawania i podejmowania
problemów etycznych i prawnych związanych z własną
edukacją socjologiczną.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Krytyczny dobór źródeł w pracy naukowej.

U1

2.

Pozyskiwanie i wykorzystywanie treści naukowych w procesie kształcenia: lektura,
notowanie, orgranizacja treści.

W1

3.

Komunikacja wiedzy naukowej: prace pisemne, prezentacje, wizualizacje.
Popularyzacja nauki.

U1

4.

Podstawy etyczno-prawnych aspektów studiowania i pracy naukowej.

K1

5.

Kultura akademicka: komunika, debata i spór, wartości wspólnoty akademickiej.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i udział w warsztatach
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Tutorial I rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.130.6200f4a36399f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 10

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 10

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Monitorowanie i wspieranie procesu nauczania studenta

C2

Pomoc w wyborze kursów i konstrukcji planu zajęć zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami

C3

Zapoznanie ze strukturą uniwersytetu, wydziału i instytutu oraz instytucji studenckich: samorządowych
i naukowych.

C4

Zapoznanie z regulaminem studiów, w tym uprawnieniami i obowiązkami studenta/tki.

C5

Motywowanie do samorozwoju, ukazywanie potencjałów oferty instytutowej i pozainstytutowej, wspieranie
zaangażowania w działania organizacji studenckich i działania na rzecz otoczenia

C6

Wspieranie osobistego rozwoju, wyposażanie w wiedzę i narzędzia, które ten rozwój umożliwiają

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Strukturę uniwersytetu, wydziału i instytutu oraz
instytucji studenckich: samorządowych i naukowych.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W07

zaliczenie

W2

Regulamin studiów, w tym uprawnienia i obowiązki
studenta/tki.

SOC_K1_W07,
SOC_K1_W10

zaliczenie

SOC_K1_U07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Samodzielnie dokonywać wyboru kursów i układać
plan zajęć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samorozwoju, w tym optymalnego wykorzystania
potencjału instytucji uniwersyteckich.

SOC_K1_K03

zaliczenie

K2

Aktywnego angażowania się w działalność organizacji
studenckich

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

zaliczenie

K3

Wykorzystania narzędzi i metod niezbędnych
w kształtowaniu kompetencji osobistych
i organizacyjnych

SOC_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

10

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
15

ECTS
0.0
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Liczba godzin
10

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
tutorial

10

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
15

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się ze strukturą i ogólnym zasadami funkcjonowania Uniwersytetu,
Wydziału, Instytutu i organizacji studenckich

W1

2.

Zapoznanie sie z regulaminem studiów, w tym prawami i obowiązkami studenta.

W2

3.

Sporządzenie map własnych zainteresowań, potencjałów i oczekiwań

U1, K1

4.

Przygotowanie do wyboru kursów odpowiednio: (1) w semestrze letnim i (2)
następnym roku akademickim

U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, seminarium
Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach
oraz realizacja bieżących zadań wskazywanych prez tutora.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach
oraz realizacja bieżących zadań wskazywanych prez tutora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1150.1559197416.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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:

Sylabusy
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W1

Student zna podstawę programową WOS i wymagania
dla uczniów w różnych etapach kształcenia,

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna zasady przygotowywania lekcji, metody
nauczania i środki dydaktyczne.

SOC_K1_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_K1_U02,
SOC_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ wykonać ewaluację lekcji
przygotowaną przez inne osoby.

SOC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

Sylabusy
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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 klasowolekcyjny 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.

Sylabusy
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Metody empirycznych badań społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.120.5cdd5fb1d8862.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami badawczymi stosowanymi w naukach społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem socjologii

C2

Zapoznanie z etapami oraz przebiegiem realizacji procesu badawczego

C3

Przekazanie wiedzy o podstawowych technikach jakościowych i ilościowych badań społecznych

C4

Zapoznanie z procedurą doboru próby w badaniach społecznych

C5

Przekazanie wiedzy o budowie kwestionariuszy w badaniach społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znajomość etapów i przebiegu procesu realizacji
badań społecznych

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W10

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

W2

znajomość technik jakościowych i ilościowych badań
społecznych

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W10

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

W3

znajomość procesu doboru próby w badaniach
społecznych

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W10

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

W4

znajomość zasad budowy kwestionariusza
w badaniach społecznych

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W10

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

umiejętność zaplanowania procesu badawczego:
postawienia pytań badawczych, hipotez, doboru próby
i technik realizacji badań

SOC_K1_U05,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

umiejętność układania pytań kwestionariuszowych

SOC_K1_U05,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy grupowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do ćwiczeń

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metody badawcze w badaniach społecznych – wprowadzenie

W1, U1

2.

Plany badawcze

W1, U1

3.

Proces badawczy

W1, U1

4.

Pojęcia i ich deﬁnicje

W1, U1

5.

Wskaźniki w badaniach społecznych

W1, U1

6.

Pomiar w badaniach społecznych. Trafność i rzetelność. Błędy pomiarowe

W1, U1

7.

Techniki jakościowe w badaniach społecznych

W2, U1

8.

Techniki ilościowe w badaniach społecznych

W2, U1

9.

Techniki sondażowe w badaniach społecznych

W2, U1

10.

Budowa kwestionariusza: ogólne zasady układania pytań kwestionariuszowych

W4, U2, K1

11.

Budowa kwestionariusza: unikanie podstawowych błędów

W4, U2, K1

12.

Dobór próby w badaniach społecznych

W3, U1

13.

Etyka w badaniach społecznych

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin końcowy w formie testu wiedzy

ćwiczenia

projekt, zaliczenie

warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu jest obecność i
aktywność na ćwiczeniach oraz zaliczenie przygotowanego projektu
badawczego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Mikrostruktury społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.120.61fe7c6c6377e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia związane z mikrostrukturami społecznymi. Zostaną
przedstawione najważniejsze zagadnienia mikrosocjologii strukturalnej, ale także inne koncepcje teoretyczne,
które mogą zostać wykorzystane do opisu małych grup społecznych. Nacisk zostanie położony na rozumienie
pojęć, które służą do opisu mikrostruktur społecznych oraz zaprezentowanie ich praktycznego wykorzystania
w analizie dynamiki grupowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student.tka ma uporządkowaną wiedzę z obszaru
mikrosocjologii

SOC_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2

Stutent.ka posiada podstawową wiedzę o strukturach,
wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych
relacjach

SOC_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W3

Student.ka ma podstawową wiedzę o człowieku jako
podmiocie konstytuującym struktury społeczne, jest
świadomy znaczenia grup w budowaniu społecznej
tożsamości człowieka, posiada podstawową wiedzę
na temat mechanizmów dynamiki struktur
społecznych oraz obustronnych zależności między
grupą a jednostką

SOC_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U1

student.ka umie rejestrować i interpretować zjawiska
społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy
pomocy pojęć i teorii socjologicznych w sposób
metodologicznie poprawny

SOC_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2

student.ka potraﬁ formułować sądy na temat
motywów ludzkiego działania oraz przewidywać
społeczne konsekwencje tego działania

SOC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U3

student.ka posiada umiejętność rozumienia
i analizowania zjawisk społecznych

SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U4

posiada umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych, w języku polskim i języku obcym
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł

SOC_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

K1

student.ka rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz
posiada umiejętności doskonalenia swoich
umiejętności zawodowych z wykorzystaniem
nowoczesnych środków i metod

SOC_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

K2

student.ka umie pracować w zespole, skutecznie
komunikować się z otoczeniem, cechuje go wrażliwość
etyczna, poczucie odpowiedzialności oraz
zainteresowanie problematyką społeczną

SOC_K1_K02

projekt, prezentacja

K3

student.ka potraﬁ właściwie określać priorytety
służące realizacji podejmowanych działań

SOC_K1_K03

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K4

student.ka angażuje się w przygotowanie i realizacje
projektów społecznych

SOC_K1_K05

projekt, prezentacja

K5

student.ka doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

przygotowanie projektu

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.

Teoretyczne ujęcie mikrostrktur: emergentny strukturalizm, interakcjonizm

W1, W2, U1, K2

2.

Wielopoziomowy charakter świata społecznego (deﬁnicja struktury społecznej,
micro-macro link).

W1, W2, U2, U3, K1, K3

3.

Deﬁniowanie grupy społecznej

W1, W2, W3, U1, U3, U4,
K3, K4, K5

4.

Teoria ról społecznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

5.

Struktura władzy i przywództwa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

6.

Struktura socjometryczna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

7.

Struktura komunikacyjna

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

8.

Interakcja społeczne

W1, W3, U1, U2, U4, K2

9.

Wpływ społeczny

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

10.

Warunki i dylamaty współpracy

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

11.

Dylematy społeczne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

12.

Konﬂikty wewnątrz- i międzygrupowe oraz sposoby ich rozwiązywania

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład
konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

warunkiem zaliczenie ćwiczeń jest obecność
(odpuszcza się 2 nieobecności), zaliczenie wszystkich
wejściówek, aktywny udział w dyskusjach na temat
omawianych lektur, rozwiązywanie zadań

wykład

egzamin pisemny / ustny

zaliczenie ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Film i materiał audiowizualny w naukach społecznych (Socjologiczna
pracownia audiowizualna)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.120.61fabf2e45efe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

 zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu tworzenia, wykorzystania, analizy, interpretacji
materiałów audiowizualnych w naukach społecznych.

C2

 nabycie podstawowych kompetencji w zakresie rozumienia materiału audiowizualnego jako: 1) materiału
archiwizującego społeczno-kulturowe fenomeny, 2) materiału do badań, analizy zjawisk społeczno-kulturowych,
3) narzędzia działania – popularyzacji wiedzy, promocji i marketingu, akcji społecznych itp.

C3

 nabycie podstawowych kompetencji w zakresie gromadzenia, obróbki, montażu materiału audiowizualnego bazowa wiedza na co zwracać uwagę gromadząc materiał (merytorycznie, technicznie, etycznie): odpowiednie
światło, dźwięk, kontekst, itp.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

sposoby wykorzystania materiału audiowizualnego
w naukach społecznych

SOC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

umiejętność analizy materiału ﬁlmowego

SOC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

pozyskiwać materiał audiowizualny

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02

projekt

U2

umiejętność ﬁlmowania w studio oraz w terenie

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia własnych projektów badawczych
z wykorzystaniem materiału audiowizualnego

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

projekt

K2

umiejętność prowadzenia projektów zespołowych

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

konwersatorium

15

badania terenowe

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do ćwiczeń

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
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Film etnograﬁczny jako materiał socjologiczny

W1, W2

2.

Film dokumentalny i jego wartość socjologiczna

W1, W2

3.

Film jako narzędzie badawcze

W1, K1, K2

4.

Metody analizy ﬁlmu w naukach społecznych

W1, W2, K1

5.

Przygotowanie do pracy w terenie

K1, K2

6.

Poznanie możliwości sprzętu nagrywającego i montażowego.

U1, U2

7.

Poznanie podstawowych zasad montażu materiału ﬁlmowego.

U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

zaliczenie na ocenę

aktywne uczestnictwo w warsztatach

konwersatorium

projekt

wykonanie projektu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Wstęp do socjologii.

Sylabusy
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Prawo ochrony danych osobowych w badaniach społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.140.60477d87c62cc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z teoretycznoprawnymi aspektami ochrony danych osobowych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu projektowania dokumentacji zgodnej z prawem ochrony danych osobowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

pojęcie, genezę, regulacje prawne ochrony danych
osobowych

SOC_K1_W07

zaliczenie
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W2

zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania
prawa o ochronie danych osobowych

SOC_K1_W07

zaliczenie

W3

terminologię dotyczącą ochrony danych osobowych

SOC_K1_W07

zaliczenie

W4

zasady przetwarzania danych osobowych

SOC_K1_W07

zaliczenie

W5

podstawy dopuszczalności przetwarzania danych
osobowych

SOC_K1_W07

zaliczenie

W6

prawa osób, których dane są przetwarzane

SOC_K1_W07

zaliczenie

W7

obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego

SOC_K1_W07

zaliczenie

W8

rodzaje odpowiedzialności za niezgodne z prawem
przetwarzanie danych osobowych

SOC_K1_W07

zaliczenie

W9

wyłączenia i ograniczenia stosowania przepisów
o ochronie danych osobowych

SOC_K1_W07

zaliczenie

W10

rodzaje dokumentów stosowanych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych

SOC_K1_W07

zaliczenie

W11

rodzaje systemów zabezpieczeń danych osobowych

SOC_K1_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować podstawowe przepisy prawa ochrony
danych osobowych

SOC_K1_U07

zaliczenie

U2

opracowywać dokumenty stosowane w związku
z przetwarzaniem danych osobowych

SOC_K1_U09

zaliczenie

U3

zabezpieczać przetwarzane dane osobowe

SOC_K1_U07

zaliczenie

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prawidłowego przetwarzania danych osobowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

10

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Regulacje prawne ochrony danych osobowych (zakres podmiotowy i
przedmiotowy; terminologia; zasady i podstawy dopuszczalności przetwarzania
danych osobowych; prawa osób, których dane są przetwarzane; obowiązki
administratora i podmiotu przetwarzającego; rodzaje odpowiedzialności za
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych; wyłączenia i ograniczenia
stosowania przepisów o ochronie danych osobowych)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, W9, U1, K1

2.

Rodzaje dokumentów stosowanych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych

W10, U2, K1

3.

Rodzaje systemów zabezpieczeń danych osobowych

W11, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru
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Socjologia kultury i życia codziennego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.61fafa0ac0028.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Określenie pola badawczego. Zdeﬁniowanie podstawowych pojęć związanych z kulturą oraz socjologią życia
codziennego. Przekazanie wiedzy z zakresu kultury, codzienności, konsumpcji, relacyjności itd.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie problemy teoretyczne oraz
związane z tą perspektywa kategorie społeczne.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W08

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ diagnozować i rozpoznawać określona
problematykę. Potraﬁ także prognozować rozwój
określonych procesów społecznych i kulturowych oraz
wskazywać remedia.

U1

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów poszukiwać racjonalnych
i skutecznych rozwiązń dla określonych problemów
społecznych i kulturowych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza problemu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

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.

W trakcie zajęć zostaną zrealizowane bloki tematyczne m.in. zdrowie,
konsumpcja, emocje i nastroje społeczne, style życia itd.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Obecność na zajęciach, aktywny udział w trakcie zajęć.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie socjologią codzienności oraz szeroko rozumianą kulturą.

Sylabusy
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Socjologia miasta
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cd42cebb0e1f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie i przedyskutowanie wątków miejskich w teoriach, badaniach i zastosowaniach socjologii,
z podkreśleniem interdyscyplinarności problematyki miejskiej i empirycznego charakteru studiów miejskich.

C2

Przedstawienie głównych propozycji teoretycznych i metodologicznych w socjologii miasta. Przedyskutowanie
związków pomiędzy wiedzą o mieście oraz funkcjonowaniem społeczeństwa i miasta

C3

Analiza i interpretacja zjawisk i procesów miejskich, stylów i sposobów życia w mieście.

C4

Krytyczna reﬂeksja nad teoretycznymi i metodologicznymi narzędziami badania zjawisk i procesów miejskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student.ka potraﬁ wskazać i opisać determinanty
procesów miejskich (czynniki geograﬁczne,
demograﬁczne, techniczne i technologiczne,
gospodarcze, polityczne, społeczno-kulturowe)

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02

egzamin pisemny

W2

student.ka potraﬁ wskazać dyscypliny, których
przedmiotem badań jest miasto, oraz wskazać różnice
i podobieństwa pomiędzy perspektywami tych
dyscyplin (np. miasto w socjologii, geograﬁi,
psychologii, antropologii, historii, ekonomii,
kryminologii); wie, w jakim kontekście społecznym
kształtowała się socjologia miasta; rozumie, na czym
polega aplikacyjny charakter tej dyscypliny

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W09

egzamin pisemny

W3

student.ka ma wiedzę z zakresu różnych
paradygmatów teoretycznych w socjologii miasta,
potraﬁ wskazać główne paradygmaty; ma świadomość
konsekwencji przyjęcia konkretnego paradygmatu
w praktyce życia miejskiego (np. planowania, polityk
lokalnych) zna założenia szkół/ujęć/paradygmatów:
ekologicznego, kulturystycznego,
makrostrukturalnego, teorii miasta globalnego. Zna
głównych przedstawicieli tych ujęć.

SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W09

egzamin pisemny

U1

student.ka potraﬁ zaaplikować poznane teorie
i koncepcje do analizy współczesnych zjawisk
i procesów miejskich, jak: gentryﬁkacja,
gettyzacja/gettoizacja, prywatyzacja przestrzeni,
polaryzacja społeczności miejskiej, suburbanizacja,
ruchy miejskie, demokracja partycypacyjna
na szczeblu lokalnym. Wie, co oznaczają „dobre
praktyki” w polityce miejskiej, potraﬁ podać przykłady
dobrych praktyk.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny

U2

student.ka potraﬁ zdeﬁniować, czym są ruchy
miejskie, wskazać czynniki polityczne i społecznokulturowe stymulujące powstawanie i działanie ruchów
miejskich; potraﬁ podac typy ruchów miejskich ;
potraﬁ wskazać przykłady ruchów miejskich w Polsce
lub na świecie i uzasadnić swoją odpowiedź.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04

egzamin pisemny

U3

student.ka potraﬁ wymieć modele miejskiego
centrum; rozumie, co oznacza centrum miasta jako
obszar kulturowy; potraﬁ wskazać cechy deﬁnicyjne
centrum; potraﬁ wyjaśnić, czym jest przestrzeń
publiczna oraz analizować centrum miejskie
w kontekście koncepcji przestrzeni publicznej.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny

U4

studen.ka potraﬁ skonceptualizować miasto jako
miejsce zamieszkania i praktyk życia codziennego,
potraﬁ wymienić wskaźniki degradacji przestrzeni
miejskiej

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

student.ka jest gotowa/gotów do pogłębiania wiedzy
z zakresu społecznych aspektów życia miejskiego
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tudent.ka jest gotowa/gotów do reﬂeksji na temat
etycznych aspektów problemów miejskich i rozwiązań
politycznych dotyczących miasta (np. mieszkalnictwa,
przestrzeni publicznej)

K2

SOC_K1_K02

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

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

1.

Wprowadzenie do problematyki kursu; Miasto jako zjawisko społeczne i przedmiot
badań.

W2, K1

2.

Kształtowanie się i rozwój socjologii miasta: socjologia miasta i studia miejskie;
Klasyczne szkoły i orientacje teoretyczno-badawcze; ekonomiczno-polityczne
teorie miasta i przestrzeni, miasto globalne;

W1, W3, U1, U2, K1

3.

Socjologiczne ujęcie przestrzeni miejskiej; Miejskie utopie i dystopie.

W3, K1, K2

4.

Problematyka miejskiego centrum. Miasto jako miejsce zamieszkania. Fenomen
„osiedla"

W3, U3, U4, K1

5.

Miasto zrównoważone, przyjazne, sprawiedliwe i odporne. Kwestie jakości życia i
„dobrego miasta” - miasto i przestrzeń w kontekście miejskich ideologii.

W3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywność (1/3 oceny), uzyskanie minimum 51%
punktów z egzaminu (2/3 oceny)
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Socjologia migracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cdd5fb2575dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii migracji oraz umiejętności jej zastosowania w opisie
i interpretacji rzeczywistości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uczestnik kursu poznaje kwestie teoretyczne
i empiryczne związane ze zjawiskiem migracji
ujmowanym w długiej perspektywie czasowej i w skali
globalnej. Celem zajęć jest pokazanie trwałości
samego zjawiska oraz znaczenia mobilności dla
gospodarki i kultury społeczeństw. Przedmiotem uwagi
są w szczególności: przegląd form, przyczyn i skutków
mobilności przestrzennej; charakterystyka
współczesnych form i cech migracji; analiza udziału
migracji w procesach modernizacji; globalizacja
migracji i jej udział w powstaniu i rozwoju gospodarki
globalnej; udział migracji w powstawaniu społeczeństw
wieloetnicznych i wielokulturowych. W ramach zajęć
zostaną przedstawione i wykorzystane, w analizie
i dyskusji, podstawowe teorie z zakresu socjologii
migracji oraz podstawowe metody badania migracji.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06

egzamin

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04

egzamin

SOC_K1_K06

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

uczestnik zdobywa następujące kompetencje: a/
wiedzę za zakresu socjologii migracji; b/ umiejętności
interpretacji rzeczywistości przy zastosowaniu tej
wiedzy; oraz c/ umiejętności zastosowania zdobytej
wiedzy do opisania wybranego problemu;d/
umiejętność analizy badań zastanych z zakresu
migracji; e/ umiejętność
przygotowania/przeprowadzenia wstępnych badań
wybranego zjawiska/przypadku migracji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnik kursu jest gotów do doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

75 / 426

1-2. Migracje zagraniczne – deﬁnicje, typologie migracji
3. Migracje zagraniczne - metody badania zjawiska.
4. Przegląd wybranych typów/sposobów badań migracji
5-6. Tradycje migracji i współczesne trendy migracyjne
7-8. Strategie migracyjne.
1.

W1, U1, K1
9. Portrety współczesnych emigrantów
10. Czynniki wypychające - analiza w perspektywie długookresowej
11. Skutki migracji zagranicznych dla społeczeństwa wysyłającego i
przyjmującego
12. Perspektywy migracji - uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne (rynki pracy,
polityka emigracyjna)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla studentów zainteresowanych problematyką migracji (mobilności przestrzennej)

Sylabusy
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Socjologia obszarów wiejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cdd5fbac3d8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z powstaniem i rozwojem socjologicznego zainteresowania
życiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym na obszarach wiejskich. Różnorodnymi poglądami na ważną
rolę i znaczenie wsi jako podstawowego elementu makrostruktury społecznej. W trakcie kursu zostanie
przekazana wiedza, na temat: lokalnych, narodowych i globalnych skutków profesjonalizacji i uprzemysłowienia
produkcji rolnej. Studenci zapoznają się z najpopularniejszymi teoriami w socjologii wsi, dotyczącymi rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z wpływem Wspólnej Polityki Rolnej, na kondycję obszarów
wiejskich w krajach Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Mechanizmy społeczne regulujące funkcjonowanie
systemów organizacji produkcji i dystrybucji żywności
we współczesnym społeczeństwie.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W10,
SOC_K1_W11

egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10,
SOC_K1_U11

egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wyjaśnić szanse i bariery rozwoju obszarów wiejskich
w Europie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Pracy w instytucjach społecznych prowadzących
polityki społeczne skierowane do mieszkańców
obszarów wiejskich. Działania na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza badań i sprawozdań

15

przygotowanie do egzaminu

30

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Powstanie i rozwój socjologii wsi: wieś jako przedmiot badań socjologicznych,
początki socjologii wsi w USA, Francji i w Polsce. Prekursorzy socjologii wsi w
Polsce. Instytucjonalizacja socjologii wsi w Polsce. Kondycja współczesnej
socjologia wsi na świecie. Współczesna kwestia wiejska.

W1, U1, K1

2.

Chłopi rolnicy jako grupa walcząca o swoje interesy: protesty rolników w pierwszej
połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Przyczyny i formy protestów rolniczych
w końcu XX wieku w Polsce. Wyjaśnianie protestów rolniczych w perspektywie
teorii ruchów społecznych.

W1, U1, K1

3.

Społeczny obraz polskiej wsi, osobliwość wsi jako społeczności lokalnej oraz
osobliwości zawodu rolnika: krótka historia uprawy ziemi, pojawienie się kwestii
chłopskiej, stereotypy chłopa i wsi w świadomości społecznej, narodowe i globalne
aspekty kwestii wiejskiej, społeczno – kulturowe cechy tradycyjnego chłopstwa,
kontrowersje wokół społecznej istoty wsi, cechy wsi jako społeczności lokalnej,
granice wsi, gospodarstwa i zagrody, społeczne osobliwości zawodu rolnika,
proces profesjonalizacji zawodu rolnika

W1, U1, K1

4.

Wieś polska w systemie „represyjnej tolerancji” okresu PRL-u i „opresyjnej
wolności” lat 90-tych: polityka władz komunistycznych wobec wsi i rolnictwa,
reforma rolna 1944, próby kolektywizacji rolnictwa, mechanizmy „gry o
przetrwanie”, modernizacja wsi w latach 70 – tych, chłopskie doświadczenia
„Solidarności”. Poglądy L. Balcerowicza na wieś i rolnictwo, koniec PGR-ów,
organizacja rynku żywnościowego w Polsce po 1989 roku, samoeksploatacja
rodzin rolniczych, interferencja procesów transformacji i integracji

W1, U1, K1

5.

Wspólna Polityka Rolna: polityczne, ekonomiczne i społeczno – kulturowe
argumenty za prowadzeniem polityki rolnej, historia powstania WPR, cele i
zasady, ewolucja WPR, najważniejsze instrumenty WPR, mechanizmy
oddziaływania WPR na obszary wiejskie w Polsce

W1, U1, K1

6.

Skutki wprowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce: mechanizmy WPR
działające na obszarach wiejskich w Polsce, deterytorializacja produkcji żywności,
dekompozycja przestrzeni społecznej na wsi

W1, U1, K1

7.

Profesjonalizacja rolnictwa oraz jej lokalne, narodowe i globalne skutki: w kieracie
profesjonalizacji, chłop – rolnik – farmer w strukturze społecznej, żywność
transgeniczna (GMO), nanożywność, żywność funkcjonalna, napromienianie
żywności, rolnictwo przemysłowe, rolnictwo ekologiczne, łańcuchy żywnościowe.

W1, U1, K1

8.

Sposoby zarządzania gospodarstwem rolnym: teorie tradycyjnych gospodarstw
chłopskich, teorie rodzinnych gospodarstw chłopskich, spółdzielnie rolnicze, grupy
producenckie, gospodarstwo jako przedsiębiorstwo, transnarodowe korporacje
rolnicze, wpływ państwa na zarządzanie gospodarstwem.

W1, U1, K1

9.

Rozwój obszarów wiejskich: koncepcje rozwoju obszarów wiejskich, teoria
modernizacji, teorie rozwoju zrównoważonego, inne teorie rozwoju, miary rozwoju
obszarów wiejskich. Główni aktorzy rozwoju obszarów wiejskich: wójtowie, sołtysi,
dyrektorzy szkół, rolnicy-przedsiębiorcy ich opinie na temat mechanizmów
rozwoju lokalnego, agroturystyka, zagrody edukacyjne i rolnictwo społeczne.

W1, U1, K1

10.

Wiejskie dziedzictwo kulturowe: dysharmonia kulturowa na wsi, stare i nowe style
życia mieszkańców wsi, komercjalizacja dziedzictwa kulturowego, uczestnictwo
mieszkańców wsi w kulturze, od kultury ludowej do kultury festynowej.

W1, U1, K1

11.

Problemy społeczne na wsi: zakres biedy i ubóstwa wśród ludności wiejskiej,
funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w społecznościach lokalnych,
infrastruktura społeczna na wsi, mechanizmy wykluczenia społecznego,
wykluczenie cyfrowe mieszkańców wsi.

W1, U1, K1

Sylabusy
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12.

Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce i na świecie: organizacja produkcji
żywności w Polsce, stopień koncentracji produkcji wybranych produktów
żywnościowych, kontrola ﬁtosanitarna jakości produkowanej żywności,
organizacja lokalnych rynków żywności, bezpieczeństwo żywnościowe w USA.

W1, U1, K1

13.

Wizje i strategie rozwoju produkcji żywności i obszarów wiejskich.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena aktywności studentów w trakcie trwania dyskusji
egzamin pisemny / ustny tematycznych, ocena przygotowywanych referatów, ocena
egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs wstępu do socjologii

Sylabusy
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Socjologia religii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.120.5cb58980d0f90.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się ze zróżnicowanymi sposobami socjologicznego rozumienia i interpretacji zarówno jednostkowych
jak i instytucjonalnych przejawów religii i jej roli w życiu społecznym;

C2

Przekazanie wiedzy w zakresie norm i reguł społecznych produkowanych i reprodukowanych przez religie,
a ważnych dla życia społecznego;

C3

Trening w interpretacji zróżnicowania religijności polskiego społeczeństwa i innych społeczeństw,
w dystansowaniu się do własnego doświadczenia socjalizacji religijnej w społeczeństwie niemal
monowyznaniowym ;

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znajomość podstawowych pojęć w zakresu socjologii
religii, takich jak: religia, doświadczenie religijne,
instytucje religijne oraz główne teorie przemian
religijnych, takie jak teorie sekularyzacji, prywatyzacji
religii, religii obywatelskiej itp.

SOC_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

wiedza o człowieku jako podmiocie doświadczeń
religijnych, wpisanym w struktury społeczne,
świadomość znaczenia religii w budowaniu społecznej
tożsamości człowieka, zrozumienie mechanizmów
dynamiki struktur religijnych jako elementu szerszych
struktur społecznych oraz zależności między grupą
a jednostką w obszarze religii.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

znajomość specyﬁki socjologii religii jako nauki,
zakresu zainteresowań tej dyscypliny, rozwoju
w czasie, przedstawicieli oraz sporów toczących się
na jej gruncie.

SOC_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwanie się poznanymi pojęciami (takimi jak np.
religijność, ateizm, Kościół, itp.) w interpretacji
obserwowanych zjawisk społecznych

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

umiejętność zastosowania kategorii teoretycznych
do opisu i analizy zmian religijnych we współczesnych
społeczeństwach

SOC_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

dpstrzeganie podobieństw i różnic pomiędzy
sposobami interpretowania tych samych zjawisk przez
różnych socjologów religii i umiejętność zastosowania
teorii do interpretacji określonego zjawiska, np.
w Polsce anno domini 2019 - spadku powołań
kapłańskich czy spadku zaangażowania religijnego
młodzieży.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

motywacja do rozwijania wiedzy w zakresie bardziej
szczegółowych zagadnień związanych z socjologią
religii

SOC_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

kompetencja do dyskutowania kwestii religii z osobami
o zróżnicowanych postawach światopoglądowych,
SOC_K1_K02
z poszanowaniem ich praw i zachowaniem tolerancji;

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

świadomość dylematów metodologicznych i etycznych
w zakresie prowadzenia badań na tematy społecznie
wrażliwe.

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

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 religii jako nauka.
Narodziny i etapy rozwoju socjologii religii na świecie i w Polsce. Przedmiot
socjologii religii i obszary zainteresowań: teorie religii i nurt empiryczny. Kłopoty z
deﬁniowaniem pojęć.

W1, U1, K1

2.

Klasyczne i współczesne interpretacje zmiany religijnej: przegląd najważniejszych
teorii.

W3, U2, K1

3.

Religijne determinanty tożsamości. Teorie i badania empiryczne.

W2, U1, U3, K3

4.

Funkcje religii w różnych typach społeczeństw. Religia/Kościół a państwo. Religia
wobec dylematów jednostki.

W2, U2, K2

5.

Religijność. Ciągłość i zmiana na przykładzie Polski.

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

6.

Zróżnicowane oblicza religii: fundamentalizmy i „nowa duchowość”.

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

7.

Podsumowanie. Socjologia religii ku przyszłości: najważniejsze ustalenia i trendy
rozwojowe

W3, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, zaliczenie
kolokwium

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

wykład

egzamin pisemny / ustny Egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie I semestru zajęć w Instytucie Socjologii

Sylabusy
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Socjologia wychowania i edukacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cdd5fab475f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentek i studentów z najważniejszymi zagadnieniami socjologii wychowania
i edukacji

C2

Celem kursu jest zapoznanie studentek i studentów z metodami i technikami badań wykorzystywanych
w obszarze edukacji

C3

Celem kursu jest kształcenie kompetencji analitycznych i krytycznego myślenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student/ka zna podstawowe pojęcia z zakresu
socjologii edukacji i wychowania i rozumie czym jest
edukacja, wychowanie socjalizacja

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

student/ka zna i rozumie czym jest szkoła, jako
instytucja, potraﬁ wskazać jej funkcje

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ analizowac i interpretować zjawiska
zachodzące w systemie edukacji

SOC_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

student/ka potraﬁ zdobywać dane dotyczące edukacji,
oceniać ich wiarygodność oraz je interpretować

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

U3

student/ka potraﬁ analizować procesy zachodzące
w kontekście wychowania i socjalizacji w rodzinie.

SOC_K1_U06,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotowa do pracy w zespole, który
podejmuje zagadnienia związane z edukacją
i wychowaniem

SOC_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

K2

student/ka jest gotów/gotowa do działań społecznych
na rzecz poprawy edukacji, pracy z osobami
zagrożonymi nierównościami edukacyjnymi

SOC_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza problemu

15

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Socjologia wychowania i edukacji, jako subdyscyplina socjologii. Podstawowe
pojęcia. Socjalizacja i wychowanie a styl życia i pozycja społeczna

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Sylabusy
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2.

Rodzina, grupa rówieśnicza, środowisko lokalne jako przestrzeń wychowania:
Rodzina jako miejsce socjalizacji i procesu wychowawczego, problem rodzin
dysfunkcjonalnych, Grupy rówieśnicze w procesie wychowania. Młodzież.
Pokolenie stracone?

W1, U1, U2, U3, K1, K2

3.

Media, a wychowanie; Nowe nowe media jako narzędzia edukacyjne;

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

4.

Szkoła, jako instytucja wychowująca i edukująca: Czy gdyby szkoły nie było, to
trzeba by ją wymyślić? Ukryty program: znaczenie przestrzeni, czasu i języka w
edukacji. Problem zmian – jaka szkoła jest dla nas najlepsza? Społeczeństwo bez
szkoły? Ucieczka od systemu czy próba zmiany, a może przejściowa moda?

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność na zajęciach (dozwolone 2 nieobecności każda następna
wymaga odrabiania, 7 nieobecności uniemożliwia zaliczenia kursu
egzamin pisemny / ustny
przygotowanie zadań i miniprojektów w czasie zajęć udział w
dyskusjach na temat zadanej literatury egzamin pisemny/ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się w zajęcia.

Sylabusy
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Biopolityka w dyskursie publicznym w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.61fb11f08ea67.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Biopolityka (Foucault 2010) to pole reﬂeksji łączące dwa terminy - "bios" (z greki, życie) i "polityka" i najczęściej
jest rozumiane jako polityka/i odnoszące się do ludzkiego życia (Lemke 2010), a więc obejmujące takie tematy
jak narodziny, starzenie się, śmierć, choroby, eutanazja, przeszczepy narządów, in vitro, aborcja, prokreacja itp.
Niektóre z nich, takie jak np. aborcja czy homoseksualność, wzbudzają szczególne kontrowersje społeczne, co się
uwidacznia w dyskursie publicznym, prowadzonym przez różnych aktorów - polityków, media, organizacje
pozarządowe, instytucje religijne itp. Kurs jest pomyślany jako konserwatorium, którego celem będzie analiza
dyskursów wokół wymienionych wyżej tematów, na podstawie dostępnych materiałów - analizy tekstów, zarówno
publikacji naukowych jak i wypowiedzi zaangażowanych w dyskurs stron.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zdobycie wiedzy w zakresie znaczenia pojęć
teoretycznych na gruncie socjologii: biopolityka,
dyskurs, typy dyskursu, dyskurs publiczny.

SOC_K1_W05

prezentacja

W2

Zdobycie wiedzy w zakresie sposobów badania
dyskursu - aspekt metodologiczny.

SOC_K1_W06

prezentacja

W3

Szczegółowa wiedza na temat wybranego obszaru
sporów biopolitycznych.

SOC_K1_W09

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętność trafnego różnicowania i porównywania
teorii.

SOC_K1_U02

prezentacja

U2

Umiejętność trafnego różnicowania i porównywania
szkół metodologicznych w badaniu dyskursów.

SOC_K1_U02

prezentacja

U3

Umiejętność uzasadnienia wybranego studium
przypadku.

SOC_K1_U05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Rozumienia stanowisk zajmowanych przez aktorów
społecznych w dyskursach publicznych.

SOC_K1_K06

prezentacja

K2

Interpretacji wpływu przyjętej metodologii na wyniki
prowadzonych analiz.

SOC_K1_K01

prezentacja

K3

Określenia i uzasadnienia stanowiska stron
w analizowanym studium przypadku oraz
przedstawienia w dyskusji zespołowej.

SOC_K1_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

30

analiza problemu

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.

I Blok zajęć: dyskusje koncepcji teoretycznych związanych z rozumieniem
biopolityki, dyskursu, dyskursu publicznego

W1, U1

Sylabusy
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2.

Blok II. Dyskusje literatury przedmiotu związanej z metodami badania dyskursu

W2, U2, K2

3.

Blok III: Dyskusje studiów przypadku, związanych z wybranymi przez uczestników
kursów analizowanymi przykładami dyskursów wokół tematów biopolitycznych
(Aborcja, eutanazja, in vitro, zapobieganie ciąży, przeszczep narządów,
homoseksualność itp.).

W3, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie prezentacji jako studium przypadku określonego
tematycznie dyskursu wokół wybranego tematu biopolitycznego

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Zaliczenie wstępu do socjologii.

Sylabusy
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Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.6200fef65146d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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 społecznokulturowych 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

Sylabusy
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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_K1_W01,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

W2

student.ka zna takie pojęcia jak gej, lesbijka, osoba
transgenderowa, transpłciowa, interpłciowa, queer
oraz matryca heteroseksualna.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

W3

student.ka zna historię oraz strategię działania ruchu
LGBTQ w Polsce.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

W4

student.ka zna sytuację osób o nienormatywnych
tożsamościach seksualnych w kontekście polskim
i globalnym.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W08

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

W5

student.ka zna mechanizmy wykluczenia
i dyskryminacji w odniesieniu do osób
nieheteroseksualnych, a również takie pojęcia jak
homofobia, transfobia, heteroseksizm.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student.ka potraﬁ stosować w praktyce wiedzę
dotyczącą społecznego urządzenia seksualności.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

U2

student.ka potraﬁ rozpoznawać dyskryminujące
praktyki oparte na założeniach dotyczących normy
heteroseksualnej.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

student.ka potraﬁ zastosować odpowiednią teorię oraz
pojęcia do opisu społecznych wymiarów seksualności
oraz zaplanować badania z tego zakresu.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

student.ka potraﬁ przygotować i wygłosić prezentację
oraz brać udział w dyskusji.

SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

student.ka jest gotowa/jest gotów do krytycznego
myślenia o społecznym urządzeniu seksualności.

91 / 426

K2

student.ka nabywa wrażliwości na inność i różnicę
oraz otwartości na "Innego".

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

K3

student.ka nabywa umiejętności pracy
i komunikowania się w zespole oraz odpowiedzialności
za osiąganie wspólnego celu.

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K05

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Lp.

Treści programowe
Porażka jak sztuka życia – seksualność a akademia

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
W1, U1, U2, U4, K1, K2,
K3

2.

Wiedza o seksualności: perspektywa medyczna i społeczna

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

3.

Wiedza o seksualności: różnica kulturowa

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

4.

Wiedza o seksualności: nowoczesne urządzenie

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

5.

Performatywność płci – heteroseksualna matryca

W1, W4, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

6.

Heteroseksualność jako konstrukt

W1, W4, W5, U1, U2, U4,
K1, K2, K3

7.

Mobilizacja pod tęczową ﬂagą

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U4, K1, K2, K3

8.

Poza binarność: transpłciowość i interpłciwość

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Sylabusy
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9.

Intersekcje: seksualność, zdrowie, ryzyko

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

10.

Seksualne obywatelstwo: Queerowe rodziny

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

11.

Queerowanie lektury I - grupowa lektura wybranej książki

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

12.

Queerowanie lektury II - grupowa lektura wybranej książki

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

13.

Queerowanie lektury III - grupowa lektura wybranej książki

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, esej,
obecność na zajęciach i
aktywne uczestnictwo

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każda osoba uczestnicząca w kursie zobowiązana jest do: 
Obecności na zajęciach i aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i
dyskusjach (dopuszczalne dwie nieobecności); Znajomość literatury
przewidzianej na dane zajęcia, w tym przeczytanie książki w
ramach Queerowania lektury; [20% oceny końcowej]  Zaliczenie
na egzaminu końcowego na ocenę – egzamin będzie miał formę
pisemną i będzie się składał z otwartych i zamkniętych z materiału
omawianego na zajęciach i z lektur; [40% oceny końcowej] 
Przygotowanie krótkiego eseju (max. 5 strony). Esej ten powinien
się odnosić do jednego, wybranego przez osobę studiującą tematu
z zajęć. Zachęcam do konsultacji tematu eseju. Praca pisemna
powinna być osadzona w literaturze naukowej, mieć jasno
sprecyzowane problem badawczy oraz przedstawiać klarownie
argumenty.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowych teorii socjologicznych

Sylabusy
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Komunikacja interpersonalna - teoria i praktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.120.5cdd5fb38a06a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie przez uczestników i uczestniczki podstaw wiedzy z zakresu wybranych koncepcji teoretycznych, w tym
poznanie zasad i dynamiki relacji interpersonalnych z uwzględnieniem barier komunikacyjnych i sposobów ich
przełamywania.

C2

Podniesienie kompetencji komunikacyjnych w ramach treningu umiejętności 'ćwiczenia teorii w praktyce'.

C3

Wzmocnienie indywidualnych zasobów interpersonalnych uczestników i uczestniczek

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe zasady efektywnej
komunikacji

SOC_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student zna i rozumie przyczyny barier
komunikacyjnych i sposoby ich niwelowania

SOC_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Student zna i rozumie wybrane koncepcje teoretyczne
(typologie, modele) budowania relacji
interpersonalnych i zwiększania ich efektywności

SOC_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyjaśnić przyczyny barier
komunikacyjnych i wskazuje możliwe sposoby ich
przełamywania

SOC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student potraﬁ stosować wybrane zasady i techniki
komunikacji interpersonalnej

SOC_K1_U06,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Student potraﬁ efektywnie poszukiwać źródeł wiedzy
na temat komunikacji interpersonalnej i formułować
propozycje działań służących podnoszeniu
kompetencji komunikacyjnych

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do oceny własnych kompetencji
komunikacyjnych i wskazuje osobiste zasoby

SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Student jest gotów do reﬂeksyjnej i krytycznej analizy
dynamiki relacji interpersonalnych

SOC_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

Student jest gotów do poszukiwania wiedzy
i podejmowania aktywności na rzecz podnoszenia
swoich kompetencji komunikacyjnych

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zarys teorii komunikacji interpersonalnej. Typologia i modele komunikacji
Teoria zachowań asertywnych - geneza koncepcji i praktyczne zastosowania

1.

W1, W3, U1, U2

Wybrane elementy neurolingwistycznego programowania w teorii i praktyce
komunikacyjnej
Elementy procesu komunikacji interpersonalnej, reguły i zasady komunikacyjne
2.

Wybrane aspekty relacji intepresonalnych: dynamika, dystnas i emocje w procesie
porozumiewania się

W1, W2, U1, U3, K1, K2

Porozumiewanie się w praktyce:
Identyﬁkacja barier komunikacyjnych i sposoby przeciwdziałania.
Sztuka aktywnego słuchania
3.

Komunikacja werbalna i niewerbalna - tworzenie spójnych i pełnych komunikatów

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

Otwartość interpersonalna w praktyce i zasady skutecznej ekspresji
Techniki zachowań asertywnych w działaniu
Komunikacja a kultura (płeć, etniczność, niepełnosprawność, wiek etc.)
Tematyka zajęć może ulegać zmianie w zależności od zidentyﬁkowanych potrzeb i
dynamiki pracy grupowej.

4.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, inscenizacja
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie zajęć przewiduje spełnienie łącznie trzech warunków: 1.
Obecność (max 2 nieobecności) i aktywny udział na zajęciach. Zajęcia
realizowane są metodą warsztatową, dlatego ważne jest
przestrzeganie zasad wzajemnego słuchania się, okazywania wsparcia
i pozytywnego feedbacku. Każda opinia i reﬂeksja jest ważna - pozwala
na poznanie wielowymiarowej perspektywy komunikowania się i
rozumienia złożoności relacji interpersonalnych w praktyce. 2.
Przygotowanie do zajęć - znajomość poleconej literatury 3.
Przygotowanie prezentacji na temat wylosowany podczas zajęć. Praca
zaliczeniowa powinna składać się z dwóch części: [a] Omówienia w
oparciu o samodzielny przegląd literatury wylosowanego
pojęcia/zagadnienia; [b] Ćwiczenia - przygotowanego przez osobę
prezentującą w zakresie tematu prezentacji. Kryteria oceny pracy
zaliczeniowej: adekwatność (zgodność z wylosowanym tematem),
oryginalność i uwzględnienie zróżnicowanych źródeł; terminowość
oddania pracy i dyscyplina czasowa prezentacji na zajęciach (20
minut).
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Sylabusy
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Media a społeczeństwo-warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.120.1559196425.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs jest zaprojektowany jako uzupełnienie wykładu o tym samym tytule. Podczas zajęć studenci i studentki mają
okazję praktycznie przeanalizować problemy omawiane podczas wykładu: zaproponować socjologiczną analizę
serialu, zidentyﬁkować mechanizmy selekcji informacji w mediach w ujęciu porównawczym, przyjrzeć się
schematom tabloidów, scharakteryzować mechanizmy wykorzystywane w serwisach informacyjnych, zwrócić
uwagę na sposoby konstruowania kobiecości i męskości w mediach, zrekonstruować mechanizmy
wykorzystywane we współczesnej reklamie itp. W ramach warsztatów pracujemy w oparciu o treści mediów
społecznościowych (FB, Twitter, Instagram, YouTube) i tradycyjnych (gazety, serwisy informacyjne, formaty
telewizyjne), a także wykorzystując materiał ﬁlmowy (serial, ﬁlm dokumentalny).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

98 / 426

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student/ka zna i rozumie wybrane koncepcje
teoretyczne odnoszące się do roli mediów
w społeczeństwie.

SOC_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Student/ka zna i rozumie współczesne przemiany
funkcjonowania i roli mediów tradycyjnych (prasa,
radio, telewizja).

SOC_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

Student/ka rozumie rolę, jaką odgrywają nowe media
w życiu jednostek i grup społecznych oraz rolę mediów SOC_K1_W08
w procesach zmian społecznych.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ dokonać prostej analizy przekazu
medialnego (np. serwisu informacyjnego, artykułu
prasowego, reklamy itp.)

SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotowy do samodzielnej, krytycznej
analizy przekazów medialnych, dostrzegania
potencjału i ograniczeń wynikających z korzystania
z różnego typu mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Media a społeczeństwo – wprowadzenie

W1

2.

Twórcy i odbiorcy w świecie nowych i starych mediów

W3

3.

Stare media w nowych czasach: telewizja

W2

4.

Stare media w nowych czasach: prasa i radio

W2, U1

5.

Informacja i dezinformacja. Jak powstaje news?

U1, K1

6.

Nowe media: interaktywność, partycypacja, wolność i zniewolenie.

W3

Sylabusy
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7.

Media a polityka

W3, U1

8.

Media i rynek. Nowe trendy w brandingu i reklamie.

U1, K1

9.

Media a zmiana społeczna

W3

10.

Media i gender: kobiety i kobiecość

U1, K1

11.

Media i gender: mężczyźni i męskość

U1, K1

12.

Media w sferze prywatnej

W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przekazów medialnych, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia: a) obecność na zajęciach (możliwe dwie
nieobecności; każda kolejna nieobecność, bez względu na przyczynę,
musi zostać zaliczona na dyżurze u prowadzącej) b) przygotowanie do
zaliczenie na ocenę
zajęć - lektura tekstów i przygotowanie ewentualnych materiałów do
analizy w trakcie zajęć c) aktywny udział w zajęciach d) pozytywny wynik
zaliczenia
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Metody badań terenowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.61fb0fde37b94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie w cele, techniki, etyczne wymogi, teoretyczne znaczenie intensywnych badań
terenowych i etnograﬁi. Omówimy rolę badań terenowych w tworzeniu hipotez i analizach przypadku z pomocą
przykładów zaczerpniętych z dyscyplin takich jak socjologia i antropologia społeczno-kulturowa. Przeanalizujemy
sposoby tworzenia narracji etnograﬁcznych. Omówimy praktykowanie badan terenowych w różnych
środowiskach i okolicznościach. Odniesiemy się do wyzwań jakie niesie lektura tekstów etnograﬁcznych
w środowisku akademickim i w społecznościach, którym poświęcono analizy i opisy etnograﬁczne. Zastanowimy
się nad publiczną i krytyczną funkcją badań terenowych. Poszczególne tematy ilustrowane są licznymi
przykładami z badań terenowych, które zapisały się w najnowszej historii antropologii i socjologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

różne typy badań terenowych i sposoby ich
projektowania

SOC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

jak prowadzi się badania terenowe i wykonuje notatki
terenowe

SOC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

czym jest analiza sytuacyjna, na czym polega
prowadzenie wywiadu etnograﬁcznego, jak wyciągać
wnioski ze świadectw etnograﬁcznych, wymogi natury
etycznej i moralnej związane z prowadzeniem badan
terenowych, jak przygotowuje się opis etnograﬁczny

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W10

zaliczenie na ocenę

U1

wykorzystywać świadectwa etnograﬁczne w analizie,
stosować w praktyce technikę obserwacji
uczestniczącej, analizy sytuacyjnej, analizy
narracyjnej, auto-etnograﬁi

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

prowadzić badania terenowe mając na względzie
wymogi natury etyczno-moralnej, łączyć świadectwa
etnograﬁczne z problemami natury teoretycznej
i praktycznej

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prowadzenia badan terenowych i prowadzenia
wywiadów etnograﬁcznych, prowadzenia
kolektywnych projektów etnograﬁcznych w których
uczestniczą różne społeczności, poddawania
krytycznej reﬂeksji własnych założeń dotyczące relacji
z innymi osobami podczas prowadzenia badań.
przygotowania samodzielnej prezentację lub referatu
w oparciu o świadectwa etnograﬁczne uzyskane
podczas badań terenowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.

W1, U1, U2, K1

2.

2. Obserwacja uczestnicząca i notatki terenowe

W2, U1, U2, K1

3.

Relacje i pozycjonowanie społeczne podczas badań terenowych

W3, K1

4.

Analiza sytuacyjna w badaniach terenowych

W3, U1, U2, K1

5.

Wywiad etnograﬁczny

W3, U1, U2, K1

6.

Ramy narracji etnograﬁcznych

W3, U2, K1

7.

Auto-etnograﬁa

W2, W3, U1, K1

8.

Dokumenty, artefakty i materiały wizualne w badaniach etnograﬁcznych

W2, W3, U1, U2, K1

9.

Netograﬁa

W2, U1, U2, K1

10.

Pisanie tekstu etnograﬁcznego

W2, U2, K1

11.

Polityka reprezentacji w tekście etnograﬁcznym

W1, W2, W3, U2, K1

12.

Etyczno-moralny wymiar badań terenowych

W1, U2, K1

13.

Obserwacja uczestnicząca i jej teoretyczne implikacje

W3, U2, K1

14.

Kolektywne badania terenowe, publiczna antropologia, krytyka społeczna

W1, W2, W3, U1, U2, K1

15.

Podsumowanie

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Projektowanie badań terenowych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach, esej zaliczeniowy, 4 tys słów.
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Migracje i tożsamość we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.120.5cdd5fbd55d77.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z jednym z najważniejszych procesów społecznych, politycznych,
ekonomicznych i kulturowych jakimi są migracje międzynarodowe. Zaprezentowane zostaną w kontekście
teoretycznym i empirycznym (wyniki prowadzonych międzynarodowych projektów badawczych FEMIPOl,
TRANSFAM, CHILD UP). Temat jest ważny i poruszający ze względu na doświadczenia emigracyjne i już
imigracyjne Polski. Studenci zapoznają się z takimi wymiarami migracji jak: Globalizacja migracji – coraz więcej
krajów uwikłanych jest w migracje ( różne przyczyny, poszerzanie się źródeł migracji); Akceleracja migracji –
intensyﬁkacja mobilności we wszystkich regionach świata (zwłaszcza biednych), co powoduje wzrost problemów
i trudności w zarządzaniu migracjami; Zróżnicowanie migracji - pracownicze, uchodźcze ,rodzinne (fenomen
rodzin transnarodowych) czy osiedleńcze. Główny nacisk tutaj położony zostanie na migracje ekonomiczne
i uchodźcze (żywy i traumatyczny opis uchodźstwa z Ukrainy);Feminizacja migracji-doświadczenia kobiet
w sektorze prac dla kobiet, pracy seksualnej i handlu kobietami; Migracje dzieci i ich inkluzja w społeczeństwie;
Wymiary integracji migrantów (asymilacja vs adaptacja vs akulturacja); Tożsamości migrantów- kim jesteśmy
w nowym społeczeństwie; Teorie uznania wielokulturowości i różnorodności ;Polityzacja migracji - polityki
bezpieczeństwa, zarządzanie migracjami.

C2

Przekazana zostanie wiedza pozwalająca dyskutować o migrantach, ludziach osadzonych w mobilności,
przyczynach migracji, tożsamości migrantów i ich integracji czy inkluzji zwłaszcza w Europie , USA i Kanadzie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

W3

zna i rozumie naturę migracji i konsekwencje
przemieszczeń międzynarodowych

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W10

zaliczenie na ocenę

zna i rozumie specyﬁkę tradycji i współczesne polityki
migracyjne; modele obywatelstwa zna wiedzę
o podstawowych teoriach migracji, etniczności,
wielokulturowości, konﬂiktach etnicznych, zderzeniu
kultur

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W10

zaliczenie na ocenę

zna wiedzę o wielokulturowości i tożsamości
migrantów

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W10

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

potraﬁ prawidłowo interpretować procesy
migracyjne,posiada umiejętność rozumienia
i analizowania migracji nowoczesnych posiada
umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych,
przygotowania prezentacji tematycznej
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U2

potraﬁ wykorzystać podstawowa wiedzę teoretyczną
i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych
procesów i zjawisk przemieszczeń ludnościowych
potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu
i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów
migracyjnych w Europie i Ameryce Północnej

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

określenia priorytetów służących realizacji polityk
migracyjnych i integracyjnych uczestniczyć
w przygotowaniu projektów na temat wybranych
zagadnień np.: wielokulturowość, etniczne miasta,
konﬂikty etniczne, stosunek do obcych;
tolerancja,uznanie innych, wobec praktyk indygennych
imigrantów; tożsamości migrantów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

15

analiza i przygotowanie danych

15

analiza problemu

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.

1. Człowiek i migracje; fazy migracji- reﬂeksja socjogiczno-historyczna;kategorie
migrantów;

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Podstawowe teorie migracji: ekonomiczna teorie migracji, teorie sytemu
światowego, systemy i sieci migracyjne, teorie transnarodowe
Globalizacja, rozwój, migracja
2.

W1, W2, W3, U1, U2, K1
Feminizacja migracji, genderowe sektory rynku pracy
Dzieci i migracje

Sylabusy
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Wyzwania wielokulturowości: przykłady USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja ,
Niemcy. Czy kryzys wielokulturowości?
Teorie uznania różnorodności i wielokulturowosci- inni, obcy, nasi
W1, W2, W3, U2, K1

3.
W kierunku etniczności; Etniczność, klasa, rasa, pleć kulturowa-perspektywa
intersekcjonalna

Tożsamości i integracja migrantów ; modele :asymilacji, adaptacji, akulturacji .
4.

Enklawy etniczne

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Modele obywatelstwa
Uchodźstwo. Konwencja Genewska ; Trauma migracyjna, los uchodźców. Przykład
uchodźców z Ukrainy
Ciemna strona migracji: migracje nielegalne, przemyt, handel ludźmi

5.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Polityki migracyjne; kontrola migrantów; fortress Europe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna, obecność na zajęciach
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Muzyka i media w ujęciu socjologicznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cdd5fb3c0b3c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę wzajemnych powiązań pomiędzy polem badawczym
socjologii muzyki oraz tematyką mediów i masowego komunikowania. Punktem wyjścia jest pojęcie audiosfery,
czyli zapośredniczonej medialnie dźwiękosfery, która stanowi istotny element życia społecznego i ważny aspekt
reﬂeksji socjologicznej. W trakcie zajęć omówione zostaną takie kwestie, jak rewolucja medialna a muzyka,
muzyka ﬁlmowa i fenomen soundtracków w przestrzeni medialnej, muzyka radiowa, muzyka telewizyjna (w tym
fenomen talent show), muzyka i najnowsze technologie, komunikacja internetowa, przemysł muzyczny i rynek
muzyczny. Podczas zajęć omówiona zostanie także rola i znaczenie nowych mediów i najnowszych technologii
w czasie pandemii COVID-19. Pod dyskusję poddane zostaną także zostaną kwestie związane z dyskursem
muzycznym i dyskursem o muzyce, jak również scharakteryzowane będą zagadnienia odnoszące się
do komunikacji muzycznej oraz jej społecznych funkcji. Istotą zajęć jest wyposażenie studentów
w instrumentarium teoretyczno-metodologiczne pozwalające diagnozować, opisywać i wyjaśniać zjawiska
i procesy powiązane z krzyżującymi się obszarami reﬂeksji naukowej właściwej socjologii muzyki oraz socjologii
mediów i masowego komunikowania.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podstawowe podejścia teoretyczne
w zakresie socjologii muzyki oraz socjologii mediów
i komunikowania;

SOC_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Student posiada wiedzę z zakresu najważniejszych
kategorii analitycznych służących opisowi życia
muzycznego społeczeństw, jak również poprawnie
posługuje się siatką pojęciową z zakresu socjologii
muzyki i mediów;

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu
takich obszarów socjologii muzyki, jak rewolucja
medialna a muzyka, muzyka ﬁlmowa, muzyka
radiowa, muzyka telewizyjna, muzyka i najnowsze
technologie, komunikacja internetowa, przemysł
muzyczny i rynek muzyczny;

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

Student potraﬁ analizować wybrane zjawiska
społeczne z zakresu problematyki muzyki i mediów
posługując się wybranymi ramami teoretycznometodologicznymi;

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student umie rozpoznawać zjawiska i procesy
odnoszące się do problematyki komunikacji muzycznej
zapośredniczonej medialnie, gustu muzycznego,
kompetencji muzycznych oraz praktyk muzycznych
społeczeństw.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Student posiada umiejętność rozumienia
i analizowania zjawisk społecznych odnoszących się
do szeroko pojętej aktywności muzycznej ludzi,
szczególnie w dobie nowych mediów i procesów
globalizacji.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów krytycznie odnieść się
do analizowanych zjawisk i procesów życia
muzycznego społeczeństw;

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Student jest gotów pracować w zespole, rozwiązując
wybrane problemy, a także umie skutecznie
komunikować się z otoczeniem.

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Audiosfera i media masowe

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

2.

Socjologia muzyki jako nauka

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Stare i nowe media a muzyka

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

4.

Muzyka ﬁlmowa

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

5.

Muzyka radiowa

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

6.

Muzyka telewizyjna

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

7.

Muzyka i reklama

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

8.

Nowe media, muzyka i kapitał subkulturowy

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

9.

Muzyka współczesna, media społecznościowe i komunikowanie medialne

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

10.

Muzyka w internecie - plądrofonia, media i muzyka

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

11.

Ekologia akustyczna, pejzaż dźwiękowy i sound-studies

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

12.

Muzyka, pandemia i nowe media

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) aktywny udział w zajęciach w oparciu o zadaną literaturę
zaliczenie na ocenę, prezentacja 2) przygotowanie i zaprezentowanie projektu na wybrany
temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Socjologia literatury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.1584717063.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia poświęcone socjologii literatury stanowią wprowadzenie do problematyki związków literatury pięknej
z życiem społecznym. Jako takie, z jednej strony obejmują zagadnienie obecności społecznego świata w dziełach
literackich, z drugiej natomiast fenomen recepcji literatury w społeczeństwie. Jeśli chodzi o ten pierwszy wymiar,
uwaga poświęcona będzie przede wszystkim rozwojowi form prozatorskich w epoce nowożytnej, ze szczególnym
uwzględnieniem powieści jako gatunku mieszczańskiego, a także procesów przemian, które zaznaczały się
od schyłku XVIII i początku XIX wieku. Drugi wymiar koncentruje się na fenomenie literatury jako praktyce
kulturowej, która w różnym stopniu dotyczy różnych warstw społecznych; związany jest ze zjawiskami
uczestnictwa w kulturze, oraz rolą literatury w społeczeństwie. Na zajęciach będziemy interpretować światy
przedstawione jako światy społeczne, analizować stosunki społeczne obecne w wybranych utworach literackich,
a także dyskutować koncepcje teoretyczne, które tego rodzaju zabiegi analityczne umożliwiają.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie miejsce socjologii literatury
w spektrum subdyscyplin socjologicznych oraz
we wspólnym polu zainteresowań socjologii
i literaturoznawstwa.

SOC_K1_W01

esej, egzamin

W2

Student rozumie zagadnienia struktury społecznej
i stosunków społecznych obecnych w utworach
literatury pięknej.

SOC_K1_W04

esej, egzamin

W3

Student zna problematykę uwikłania człowieka
w strukturę społeczną i jest świadom jej obecności
w uworach literackich.

SOC_K1_W05

esej, egzamin

W4

Student zna i rozumie różnice w podejściach
metodologicznych w socjologii oraz to, w jaki sposób
obecne są w badaniach z zakresu socjologii literatury.

SOC_K1_W09

esej, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student identyﬁkuje zjawiska społeczne w utworach
literackich i analizuje je wykorzystując kategorie
pojęciowe socjologii

SOC_K1_U01

esej, egzamin

U2

Student potraﬁ analizować świat przedstawiony
w utworach literackich jako świat społeczny.

SOC_K1_U03

esej, egzamin

U3

Student wypowiada się oraz przygotowuje pracę
pisemną na wybrany temat z zakresu socjologicznego
ujęcia zjawisk dotyczących literatury.

SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

esej, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student twórczo konfrontuje swą wiedzę na temat
literatury pięknej z założeniami nauk społecznych.

SOC_K1_K01

esej, egzamin

K2

Student jest gotów do dyskutowania w grupie
problemów zidentyﬁkowanych utworach literackich
i tekstach krytycznych i myśli twórczo.

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

esej, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia wprowadzające: omówienie problematyki przedmiotu i zadań.

W1

2.

Krzysztof Łęcki, Literatura piękna (hasło encyklopedyczne), w: Encyklopedia
socjologii, tom 2, pod red. Z. Bokszańskiego, Oﬁcyna Naukowa, Warszawa 1999,
ss. 128 -- 134; Ewa Krawczak, Literatura i społeczeństwo. Wokół problematyki
socjologii literatury, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio I:
Philosophia, Sociologia, vol. XXVI, 4, 2001, ss. 47 -- 56.

W1, W3, W4

3.

Wolf Lepenies: Wprowadzenie, w: tegoż, Trzy kultury. Socjologia między literaturą
a nauką, Wyd. Poznańskie, Poznań 1997, ss. 17 -- 34; Jakub Karpiński, Literatura
jako źródło socjologiczne, Teksty, 5 -- 6 (35 -- 36), 1977, ss. 78 -- 97.

W2, W3, U1, U2

4.

György Lukács, Powieść jako mieszczańska epopeja, w: W kręgu socjologii
literatury. Antologia tekstów zagranicznych, tom II: Zagadnienia, interpretacje,
pod red. Andrzej Mencwela, PIW, Warszawa 1980, ss. 364 -- 399; Thomas Mann,
Goethe jako przedstawiciel wieku mieszczaństwa, w: tenże, Eseje, PIW, Warszawa
1964, ss. 250 -- 287; Thomas Mann, Sztuka powieści, w: tenże, Eseje, tamże, ss.
366 -- 380.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Lucien Goldmann, Socjologia literatury: stan obecny i zagadnienia
metodologiczne, Pamiętnik Literacki, 61(1) 1970, ss. 291 -- 317; tenże, Przesłanki
socjologii powieści, w: W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów
zagranicznych, wstęp, wybór i opr. A. Mencwel, t. II: Zagadnienia i interpretacje,
ss. 350 -- 363.

W2, W3, U1, U2, K1, K2

6.

Monika Gnieciak, Piekło w komunałce. Analiza praktyk mieszkaniowych opisanych
w »Mistrzu i Małgorzacie« Michaiła Bułhakowa, Kultura i Społeczeństwo 61(1)
2017, ss. 207 -- 230; Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata (wiele wydań).

W2, W3, U1, U2, K1, K2

7.

Wolfgang Iser, Rzeczywistość ﬁkcji. Elementy historycznofunkcjonalnego modelu
tekstu literackiego, Pamiętnik Literacki, LCCIV, 1983, ss. 375 -- 416; Jürgen
Landwehr, Fikcyjność i ﬁkcjonalność, Pamiętnik Literacki, 74(4) 1983, ss. 279 -326.

W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2

8.

Alfred Schütz, Kon Kichot i problem rzeczywistości, Literatura na Świecie, nr
2(163) 1985, ss. 246 -- 268.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

9.

Fredric Jameson, Zakochany biznesmen, Teksty Drugie, 2010, 1-- 2, ss. 267-- 277;
Bolesław Prus, Lalka, (fragmenty).

W2, W3, U1, U2, K1, K2

10.

Th. W. Adorno, Liryka a społeczeństwo,w: W kręgu socjologii literatury, pod red. A.
Mencwela, t. 2, ss. 7 -- 29; Robert N. Wilson, Poeta w społeczeństwie
amerykańskim, tamże, ss. 30 -- 62; Izabela Ślęzak, Stawanie się poetą. Analiza
interakcjonistyczo-symboliczna, Przegląd Socjologii Jakościowej, tom I, nr 1, 2009
(numer monograﬁczny).; T. S. Eliot, Zadania poezji i zadania krytyki, w: tegoż,
Szkice krytyczne, Warszawa 1985.

W2, W3, U2, U3, K1

11.

Prezentacje założeń esejów (referaty)

W2, U1, U2, U3, K1, K2

12.

Pierre Bourdieu, Reguły Sztuki, Universitas, Kraków 2006; Gustave Flaubert,
Szkoła uczuć, (wiele wydań).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

13.

Robert Escarpit, Rewolucja książki, Warszawa 1969; Bogusław Sułkowski, Powieść
i czytelnicy, PWN, Warszawa 1972.

U1, U2, K1, K2

14.

Franco Moretti, Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii
literatury, przeł. T. Bilczewski i A. Kowalcze-Pawlik, WUJ, Kraków 2016.

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Omówienie esejów.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność podczas zajęć; napisanie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Socjologia społeczności lokalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cdd5fabecfce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z klasycznymi i współczesnymi koncepcjami wspólnoty w tzw. "community studies"

C2

Zapoznanie studentów z metodologicznymi założeniami ułatwiającymi analizę wspólnot lokalnych

C3

Przekazanie wiedzy na temat renesansu lokalizmu w warunkach postępującego procesu globalizacji

C4

Przekazanie wiedzy na temat przejawów samoorganizacji, partycypacji i mobilizacji lokalnych zasobów

C5

Dostarczenie narzędzi opisu i analizy dynamiki życia społecznego na poziomie lokalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

deﬁnicje społeczności lokalnej w różnych
perspektywach teoretycznych

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

przyczyny, procesy i kierunki przemian społeczności
lokalnej w dobie globalizacji

SOC_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W3

koncepcje glokalizacji, lokalizmu i nowego lokalizmu

SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W4

typy idealne społeczności: wiejskiej,
małomiasteczkowej, robotniczej/górniczej, sąsiedzkiej

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W5

koncepcje społeczności wielkomiejskich oraz sceny
miejskiej

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

zaliczenie na ocenę

koncepcje rozwoju lokalnego

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W7

współczesne kierunki studiów nad społecznościami
lokalnymi

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W8

koncepcje lokalnego kapitału kulturowego

SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W9

koncepcje kapitału społecznego, lokalnego
społeczeństwa obywatelskiego i modelu dobrego
współrządzenia

SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W6

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać różnice między omawianymi podejściami
teoretycznymi w deﬁniowaniu i sposobie analizy
społeczności lokalnych

SOC_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U03,
wyjaśnić i przewidywać procesy przemian społeczności
SOC_K1_U04,
lokalnych
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

merytorycznej dyskusji grupowej

SOC_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

angażowania się w projekty na rzecz społeczności
lokalnych

SOC_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

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.

POJĘCIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W SOCJOLOGII

W1, U1, U2, K1, K2

2.

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA W TEORII SOCJOLOGICZNEJ

W1, U1, U2, K1, K2

3.

POZIOMY STRUKTURACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W1, U1, U2, K1, K2

4.

GLOKALIZACJA I NOWY LOKALIZM

W2, W3, U1, U2, K1, K2

5.

TYPY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: SPOŁECZNOŚĆ WIEJSKA, MAŁOMIASTECZKOWA,
ROBOTNICZA I GÓRNICZA

W4, U1, U2, K1, K2

6.

SĄSIEDZTWO I SPOŁECZNOŚCI WIELKOMIEJSKIE, SCENA MIEJSKA

W4, W5, U1, U2, K1, K2

7.

TRADYCJA, KAPITAŁ KULTUROWY I KULTURA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W8, U1, U2, K1, K2

8.

PROGRAMY LOKALNEJ REGENERACJI I ROZWÓJ LOKALNY

W6, U1, U2, K1, K2

9.

KAPITAŁ SPOŁECZNY I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE NA POZIOMIE LOKALNYM

W9, U1, U2, K1, K2

10.

SPOŁECZNOŚCI BEZLOKALNE – NOWE KIERUNKI ANALIZY

W7, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

aktywność na zajęciach, przygotowanie projektu lub prezentacji lub pracy
pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Społeczne działanie prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.62014b71d82f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Jednym z kluczowych problemów związanych z tworzeniem prawa - niezależnie od tego, na jakiej drodze - jest
mniej lub bardziej brana pod uwagę rozbieżność między jego zamierzonymi a niezamierzonymi skutkami.
Zagadnienie to ma długą historię i stanowiło przedmiot żywego zainteresowania myślicieli społecznych już
w dziewiętnastym wieku, by wymienić choćby Friedricha Carla von Savigny’ego czy Williama Grahama Sumnera.
Na przełomie wieków Leon Petrażycki stworzył oryginalną koncepcję motywacyjnej funkcji prawa, rozwijaną
później między innymi przez Adama Podgóreckiego w jego koncepcji inżynierii społecznej poprzez prawo.
Narodziły się wreszcie koncepcje głoszące, że prawo nowoczesne jest w dużej mierze niesterowalne, na przykład
teoria Niklasa Luhmanna. W ramach proponowanego kursu zaprezentowane zostaną nie tylko te i inne ujęcia
teoretyczne wskazanego problemu, lecz również badania empiryczne i analizy prawoznawcze dotyczące
konkretnych form działania prawa i związanych z nimi przypadków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/studentka zna główne koncepcje społecznego
działania prawa, uwzględniające zarówno idee
socjotechniczne, jak i te, które akcentują autonomię
prawa, władzę czy ideologię.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studentka/student potraﬁ wyjaśnić niezamierzone
skutki stwnowienia prawa na różnych szczeblach oraz
przewidzieć pojawienie się generalnych
mechanizmów, które odpowiedzialne są za zmiany
społeczne w określonych warunkach prawnych. W
szczególności potraﬁ diagnozować kolizje norm
prawnych i moralnych oraz deﬁniować ich dokładny
charakter.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studentka/student posiada
kompetencję rozwiązywania konﬂiktów społecznych
w oparciu o wiedzę dotyczącą niezamierzonych
skutków prawa. Potraﬁ też łagodzić takie skutki,
wcześniej je przewidując i komunikując o nich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie eseju

20

przygotowanie pracy semestralnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Spór o funkcje prawa na gruncie ﬁlozoﬁi prawa: Herbert Hart, Lon Fuller, Ronald
Dworkin, Joseph Raz.
2. Rola prawa w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
3. Motywacyjna i rozdzielcza funkcja prawa w myśli Leona Petrażyckiego.
4. Socjotechnika prawna w socjologii prawa Adama Podgóreckiego.
5. Czynniki wpływające na skuteczność prawa.

1.

W1, U1, K1

6. Efektywność prawa a jego legitymizacja.
7. Efektywność prawa a jego autonomia.
8. Efektywność prawa z perspektywy zawodów prawniczych.
9. Efektywność prawa międzynarodowego.
10. Skuteczność mediacji i arbitrażu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci przygotowują prace pisemne na wybrany temat, zaakceptowany
wcześniej przez prowadzących zajęcia. Prace powinny być tekstami
zaliczenie na ocenę właściwie ustrukturyzowanymi o długości od 8 do 15 stron (czcionka
Times New Roman 12, marginesy 2,5). Powinny zawierać odniesienia do
literatury przedmiotu, praktyki oraz własne reﬂeksje autora.
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Sport, turystyka, czas wolny w ponowoczesnym społeczeństwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cdd5fb2aa967.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu teorii kultury ﬁzycznej, nauk o turystyce oraz teorii czasu wolnego.

C2

Uświadomienie słuchaczom współczesnych problemów społecznych związanych z sportem, turystyką i czasem
wolnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Znaczenie kultury ﬁzycznej w ponowoczesnym
społeczeństwie

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W10,
SOC_K1_W11

egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10,
SOC_K1_U11

egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Analizować i wyjaśniać zjawiska i procesy związane
z sportem, turystyka i czasem wolnym
we współczesnym społeczeństwie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Prowadzenia aktywnych działań społecznych
wykorzystujących znajomość mechanizmów
determinujących działanie kultury ﬁzycznej
we współczesnym społeczeństwie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do zajęć

15

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyjaśnienie pojęć: kultura ﬁzyczna, sport, wychowanie ﬁzyczne, rekreacja,
rehabilitacja, turystyka i czas wolny.

W1, U1, K1

2.

Społeczno-kulturowa geneza sportu. Historia sportu i wychowania ﬁzycznego.

W1, K1

3.

Aktywność sportowa Polaków i Europejczyków. Konsumenci sportu.

W1, U1, K1

4.

Idea olimpizmu. Igrzyska olimpijskie jako wyjątkowa impreza sportowa.

W1, U1, K1

5.

Globalizacja sportu. Sport w mediach. E-sport jako nowe zjawisko społeczne. Czy
media i sport mogą przetrwać bez siebie? Co sport ma wspólnego z polityką?

W1, K1

6.

Socjologiczna analiza zjawiska kibicowania. Dewiacje w sporcie. Problem dopingu
w sporcie. Czy sport to zdrowie? Kultura ﬁzyczna jako element procesu
wychowania. Agresja w sporcie. Czy sport wzmaga agresję w społeczeństwie, czy
ją rozładowuje?

W1, U1, K1

7.

Turystyka jako zjawisko wielowymiarowe, sposoby deﬁniowania turystyki w
świetle wybranych orientacji teoretycznych. Formy i kierunki wyjazdów
turystycznych Polaków w świetle badań empirycznych. Jak powstaje produkt
turystyczny?

W1, U1, K1

8.

Wybrane formy uprawiania turystyki: agroturystyka, turystyka alternatywna,
turystyka kulturowa, post - turystyka. Neokolonializm turystyczny – co się kryje za
tym terminem?

W1, U1, K1

9.

Czas społeczny: między zmianą a nieśmiertelnością. Różne koncepcje czasu
wolnego: free time i leisure. Sposoby spędzania czasu wolnego przez Polaków.
Style życia w ponowoczesnym społeczeństwie.

W1, U1, K1

10.

Rola i znaczenie płci kulturowej w sporcie, turystyce i czasie wolnym. Kierunki
rozwoju sportu, turystyki i sposobu spędzania czasu wolnego w ponowoczesnym
społeczeństwie.

W1, U1, K1

11.

Metodologiczne dylematy badań nad kulturą ﬁzyczną, sportem, turystyką i
czasem wolnym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Style życia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cdd5fb5011a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z podstawowymi podejściami teoretycznymi i strategiami badawczymi w zakresie
socjologicznej kategorii stylów życia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawowe socjologiczne deﬁnicje stylu
życia i główne podejścia teoretyczne ramujące tę
kategorię.

SOC_K1_W05,
SOC_K1_W09

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować poznane koncepcje teoretyczne do opisu
wybranych zjawisk życia społecznego - mody,
konsumpcji, różnych form czasu wolnego etc.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03

prezentacja

U2

samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić
pojedyncze działanie badawcze i zinterpretować jego
wyniki w swietle teorii stylów życia.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U10

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

badania terenowe

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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.

Omówienie perspektyw teoretycznych różnych nurtów: od tych, które skupiają się
na uwarunkowaniach socjoekonomicznych lub klasowych po podejścia kładące
nacisk na kulturę, wybór i tożsamościowe elementy stylu życia.
Deﬁnicje stylu życia. Styl życia jako element habitusu aktora społecznego. Styl
życia a uwarunkowania strukturalne.

W1

2.

Zagadnienia stylów konsumpcji i kultury materialnej:
1/ Przedmioty i materialność
2/ Konsumpcja na pokaz
3/ Kapitał ekonomiczny a style życia
4/ W obronie konsumpcji
5/ Przestrzenie mieszkalne
6/ Ciało

W1, U1

3.

Przygotowanie i prezentacja mini-projektu badawczego (działania badawczego)
problematyzującego wybrany wymiar strukturalny (płeć, wiek, klasa, miejsce
zamieszkania) i aspekt stylów życia (np. praktyki zdrowotne, konsumpcja
żywnościowa, sport).

U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, aktywność, realizacja projektu i prezentacja wyników
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Wchodzenie w dorosłość - perspektywa socjologiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.120.604b2af56a549.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z dyskusją toczącą się w ramach socjologii młodzieży na temat procesów wchodzenia
w dorosłość, poznanie adekwatnych koncepcji i teorii z tego zakresu i ich krytyczna dyskusja

C2

Analiza sytuacji młodych ludzi w różnych sferach życia: edukacja, rynek pracy, życie rodzinne, aktywność
społeczna, mobilność geograﬁczna, zdrowie

C3

Realizacja grupowego projektu poświęconego wpływowi kryzysów na procesy wchodzenia w dorosłość młodych
ludzi w Polsce (lub w innym wybranym kraju)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
Student/ka zna aktualne dyskusje toczące się
w obrębie socjologii młodzieży w odniesieniu
do procesów wchodzenia w dorosłość

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

prezentacja

W2

Student/ka zna i rozumie podstawowe koncepcje
i teorie z zakresu socjologii młodzieży

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

prezentacja

W3

Student/ka ma wiedzę na temat sytuacji młodych ludzi
w różnych sferach życia: edukacja, rynek pracy, życie
rodzinne, aktywność społeczna, mobilność
geograﬁczna, zdrowie

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student/ka potraﬁ posługiwać się koncepcjami
z zakresu socjologii młodzieży w analizie sytuacji
młodych ludzi i ich procesów wchodzenia w dorosłość

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08

prezentacja

U2

Student/ka potraﬁ prezentować wyniki swoich analiz
i dociekań naukowych w kreatywny sposób

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U10

prezentacja

U3

Student/ka potraﬁ wykorzystywać wiedzę z tekstów
naukowych oraz dane statystyczne do dyskusji
wybranego zagadnienia

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotów/gotowa do reﬂeksji i dyskusji
na temat swojej sytuacji jako młodej osoby i swojego
pokolenia

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

prezentacja

K2

Student/ka chce kreatywnie przekazywać zdobytą
wiedzę czy wyniki badań

SOC_K1_K05

prezentacja

K3

Student/ka jest gotów/gotowa do pracy zespołowej

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K07

prezentacja

K4

Student/ka jest wrażliwa na różnorodne sytuacje
życiowe, reﬂeksyjna w ocenie różnorodnych sytuacji
życiowych i decyzji

SOC_K1_K02

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie projektu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Sylabusy
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rozwiązywanie zadań problemowych

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.

Wchodzenie w dorosłość – kluczowe teorie i koncepcje (m.in. wchodzenie w
dorosłość, przebieg życia, emerging adulthood, rytuały przejścia, pokolenie)

W1, W2, U1, U3, K1, K4

Obszary życia a kryzysy (powiązane z prezentacją projektów)
•Przejścia rodzinne a "kryzys tradycyjnej rodziny"
•Edukacja i wejście na rynek pracy a kryzys ekonomiczny
•Wyjście z domu rodzinnego a przemiany rynku mieszkaniowego
•Mobilność a pandemia i lockdown
•Obywatelstwo młodych a kryzys klimatyczny
•Dobrostan młodych a kryzys zdrowia psychicznego

2.

Praca w terenie - aktywne działania poza zajęciami, spotkania, wywiady,
obserwacje

3.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

U2, K1, K2, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt grupowy połączony z prezentacją

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wchodzenie w dorosłość to dla socjologii proces, który wiele mówi o społeczeństwach i ich zróżnicowaniu, ale także pozwala
przypatrzyć się zmianie społecznej oraz jej wpływowi na sytuację młodych pokoleń. W ostatnich dekadach proces
wchodzenia w dorosłość w Polsce wydłużał się, a młodzi ludzi aktywnie negocjowali role społeczne, które podejmowali w
warunkach zmiany systemowej, jak i kulturowej. Jaki wpływ na ścieżki młodych ludzi mają kryzysy społeczne, demograﬁczne,
kulturowe, ale i przeżywany przez nas wszystkich kryzys klimatyczny czy epidemiologiczny? W ramach kursu dyskutować
będziemy zarówno teorie wchodzenia w dorosłość, jak i dane, które wykorzystać możemy do opisu tego procesu.
Przypatrzymy się takim sferom życia młodych ludzi jak edukacja, rynek pracy, życie rodzinne, aktywność społeczna, jak i
mobilność. Projekt zaliczeniowy „Wchodzenie w dorosłość w kryzysie” poświęcony będzie wpływowi kryzysów, szczególnie
pandemii COVID-19 jak i kryzysu klimatycznego, na sytuację społeczną jak i procesy wchodzenia w dorosłość młodych ludzi.
Kurs skierowany jest do studentów I i II roku. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Wprowadzenie do analizy dyskursu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cdd5fbdb0916.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę analizy dyskursu (AD), zarówno w ujęciu
teoretycznym jak i metodologicznym oraz – co najważniejsze – praktycznym. Kurs ten wyposaży studentów
w wiedzę i umiejętności analizowania różnego rodzaju dyskursów – w tym dyskursu medialnego (prasowego,
telewizyjnego, radiowego, internetowego), a także w praktyczny sposób ukaże, jak stosować narzędzia AD
do analizowania wybranych przekazów medialnych. Podstawowym zadaniem części wykładowej jest dostarczenie
studentom wiedzy z zakresu różnych odmian i ujęć teoretycznych w ramach współczesnych studiów nad
dyskursem. Znajomość podbudowy teoretycznej AD oraz wypływających z niej metodologii szczegółowych
pozwoli uczestnikom kursu zdobyć umiejętności aplikowania wybranych narzędzi AD do badania rzeczywistości
społecznej, w tym sfery medialnej. Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci będą samodzielnie projektować
i realizować badania nad dyskursem w wybranych przez siebie obszarach problematycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę z zakresu najważniejszych
podejść teoretycznych i badawczych w obszarze
analizy dyskursu. Zna wybrane podejścia badawcze
z zakresu analizy dyskursu oraz 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_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny,
projekt, zaliczenie

SOC_K1_K02

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student 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 analizy. Posiada umiejętność rozumienia
i analizowania zjawisk społecznych w oparciu o wiedzę
teoretyczną i narzędzia badawcze z zakresu analizy
dyskursu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów pracować w zespole, rozwiązując
wybrane problemy, a także umie skutecznie
komunikować się z otoczeniem

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przygotowanie do egzaminu

10

poprawa projektu

5

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
102

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dyskurs publiczny - podejścia i perspektywy badawcze;

W1, U1

2.

Metodologia badań nad dyskursem

W1, U1, K1

3.

Etapy procesu badawczego w AD i klucz kategoryzacyjny

W1, U1, K1

4.

Analiza dyskursu – aplikacje i zastowania

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
udział w badaniach
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (10-12 pytań opisowych dotyczących poruszanych na
zajęciach treści)

projekt, zaliczenie

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach w oparciu o zadaną literaturę ; 2)
obecność (możliwa jedna nieobecność w trakcie semestru); 3)
przygotowanie i zaprezentowanie w trakcie zajęć analizy dyskursu na
wybrany temat;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony I rok socjologii

Sylabusy
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Global phenomena in the public sphere
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cdd5fd219c3f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umiejętność krytycznej analizy problemów w sferze publicznej o zasięgu globalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

problemy w sferze publicznej o zasięgu globalnym

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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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_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie eseju

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie referatu

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
141

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną,
seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny i praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
English-spoken course

Sylabusy
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Science and Technology Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.61fec40b888da.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of the course is to familiarize students with the impact of science and technology on society and the way
science and technology are socially constructed. This interdisciplinary ﬁeld of inquiry only gained importance in
terms of specialized publications and institutions in the second half of the twentieth century, after the emergence
of atomic energy and nuclear weapons. However, historical antecedents are not lacking. We will scrutinize both
the historical development of the philosophical, sociological and historical studies of science and technology and
the most pressing issues of our time. As far as history is concerned, we will pay particular attention to authors
such as Francis Bacon, Nicholas de Condorcet, Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, Martin Heidegger, Robert
K. Merton, Michel Foucault, Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, and Bruno Latour. Artiﬁcial intelligence,
computer science, robotics, nanotechnology, mechatronics, genetic engineering, biotechnology, and biomedicine
are among the topics analyzed in terms of risk and opportunity by science and technology experts. The problems
raised by science and technology are not just epistemological or technical, but also ethical, legal, sociological,
political, economic, and religious.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

After attending the course, students should be able to
understand the historical, social and philosophical
dimensions of science and technology. Students will
also learn how to transmit this knowledge about the
impact of science and technology on society, and vice
versa. They should also recognize the fallibility of
science and technology and to which extent the
techno-scientiﬁc enterprise is aﬀected by extrascientiﬁc factors such as economic and political
interests.

SOC_K1_W05

egzamin pisemny

SOC_K1_U01

egzamin pisemny

SOC_K1_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

After attending the course, students should be able to
better identify and discuss risks and opportunities
generated by scientiﬁc discoveries and technological
innovations. Besides critically assessing the problems,
students should also learn to oﬀer practical solutions.
The course, having a method of veriﬁcation mainly
based on class presentations, is also an occasion to
improve teaching skills. Finally, by analyzing seminal
texts, students will learn about methods and research
techniques.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

This course does not prepare students for a speciﬁc
profession or an easily accessible job. Very few people
work as sociologists or philosophers of science and
technology in academia. Still, a growing number of
companies may be interested in recruiting sociologists
with an understanding of the scientiﬁc and
technological process. Besides, newspapers, TV
channels, blogs and vlogs are covering the topics of
science and technology with growing frequency.
Sociologists who will work in the communications
sector could beneﬁt from the skills acquired during
this course.

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

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Sylabusy
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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.

In the ﬁrst meeting (2 hours) the teacher will present the structure of the course,
the literature, and the requirements. In the following 7 meetings (14 hours), the
teacher will propose 6 diﬀerent lectures (based on power point presentations and
video materials) about the diﬀerent themes of Science and Technology Studies
presented in section C1. The lecturers will be based on the main literature and
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 6 meetings (12 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.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

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 those students who
regularly attend the course and give a presentation in class can be
admitted to the ﬁnal written exam. The ﬁnal written exam is based on
selected scientiﬁc articles and other materials provided by the instructor.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Good knowledge of English

Sylabusy
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Sociology by Woody Allen
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cdd5fb044cfd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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

Sylabusy

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_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08

W2

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

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

pojęcie roli społecznej i konformizmu społecznego

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

koncepcje kultury masowej i jej miejsca
w społeczeństwie ponowoczesnym

SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać materiał ﬁlmowy do analizy
społeczeństwa

SOC_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

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

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

przygotować esej

SOC_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole, dyskusji grupowej

SOC_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

prezentacji własnego stanowiska i merytorycznej
argumentacji

SOC_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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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.

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:
metody e-learningowe, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji, przygotowanie
eseju, aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Sociology of food
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.120.5cdd5fbe41955.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

after completing the course students will understand
how food is part of social processes, cultures and
social structures.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W2

students get familiar with main methodological and
theoretical perspectives applied in food studies.

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W09

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student can analyse and interpret simple cultural
institutions, social processes and phenomena with
theoretical frames and concepts of food studies.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie referatu

20

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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
W1, W2, U1
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.

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

Sylabusy
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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:
dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Attendance and participation in classes, reading the literature,
zaliczenie na ocenę participating in class project/individual project with presentations and
discussions.
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The Holocaust and memory in Poland
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.6228b96971c53.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10, zajęcia terenowe: 20

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

Sylabusy

selected aspects of the history of the annihilation of
Jews during World War II and memory of the Holocaust
in and outside Poland

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W07

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_K1_U08

esej, prezentacja

U2

to write short essays in English on the selected
aspects of Holocaust history and memory

SOC_K1_U11

esej, prezentacja

SOC_K1_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

to deepen and broaden their knowledge and
awareness of the relevance of the issues studied

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

zajęcia terenowe

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie pracy semestralnej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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
W1, U1, U2, K1
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.

1.

The course will consist of seminar classes held in the Institute of Sociology and
one or two ﬁeld classes – study walks or trips to sites of the Holocaust, and
museums and memorials.
Topics of particular classess will be announced via Pegaz, the University's elearning platform, before the beginning of the course.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

zajęcia terenowe

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej

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) an examination miniessay 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 instructor. The length of a presentation: 5–10 minutes. The size
of a mini-essay: 1,500–2,500 words.

prezentacja

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) an examination miniessay 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
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 500 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

Sylabusy

148 / 426

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.

Sylabusy
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ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.13E0.5cdd5faa583a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Możliwość zetknięcia się z problemami współczesnego społeczeństwa i metodami ich rozwiązywania.

C2

Możliwość rozwoju własnych umiejętności interpersonalnych i zawodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

150 / 426

student deﬁniuje rolę wolontariatu, identyﬁkuje
główne problemy społeczne regionu i potraﬁ wskazać
instytucje pomocowe, a także identyﬁkuje inne
obszary działań organizacji pozarządowych.

W1

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05

zaliczenie

SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

zaliczenie

SOC_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie ocenić działania podejmowane
w organizacjach oraz proponować własne rozwiązania.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest świadomy społecznej odpowiedzialności
obywatela i gotowy do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Przedstawienie studentom zasad kursu i możliwych miejsc odbywania
wolontariatu oraz założeń wolontariatu (w oparciu o ustawę) i jego znaczenia.

W1, K1

2.

Bieżące konsultacje ze studentami podczas odbywania wolontariatu w wybranej
placówce.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praktyka (wolontariat w wybranej instytucji)
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie potwierdzenia odbycia wolontariatu w uzgodnionej
instytucji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Kurs jest uruchamiany w każdym semestrze (dla zapewnienia studentom i studentkom możliwości wyboru najlepszego czasu
realizacji z uwzględnieniem indywidualnych preferencji i możliwości), ale można go realizować tylko raz w danym toku
studiów.

Sylabusy
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ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.13E0.5cdd5faa2f6d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Możliwość zetknięcia się z problemami współczesnego społeczeństwa i metodami ich rozwiązywania.

C2

Możliwość rozwoju własnych umiejętności interpersonalnych i zawodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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student deﬁniuje rolę wolontariatu, identyﬁkuje
główne problemy społeczne regionu i potraﬁ wskazać
instytucje pomocowe, a także identyﬁkuje inne
obszary działań organizacji pozarządowych.

W1

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05

zaliczenie

SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

zaliczenie

SOC_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie ocenić działania podejmowane
w organizacjach oraz proponować własne rozwiązania.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest świadomy społecznej odpowiedzialności
obywatela i gotowy do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie studentom zasad kursu i możliwych miejsc odbywania
wolontariatu oraz założeń wolontariatu (w oparciu o ustawę) i jego znaczenia.

W1, K1

2.

Bieżące konsultacje ze studentami podczas odbywania wolontariatu w wybranej
placówce.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praktyka (wolontariat w wybranej instytucji)
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie potwierdzenia odbycia wolontariatu w uzgodnionej
instytucji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Kurs jest uruchamiany w każdym semestrze (dla zapewnienia studentom i studentkom możliwości wyboru najlepszego czasu
realizacji z uwzględnieniem indywidualnych preferencji i możliwości), ale można go realizować tylko raz w danym toku
studiów.

Sylabusy
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Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.1559198116.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120, konwersatorium: 15, konsultacje: 15

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:

Sylabusy
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W1

Student zna w praktyce organizację i pracę szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić lekcję WOS.

SOC_K1_U08,
SOC_K1_U10

prezentacja, egzamin

U2

Student potraﬁ przygotować sprawdzian materiału.

SOC_K1_U05,
SOC_K1_U09

prezentacja, egzamin

U3

Student potraﬁ przygotować z uczniami projekt WOS.

SOC_K1_U05,
SOC_K1_U07

prezentacja, egzamin

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów pracować z i przewodzić
zróżnicowanym grupom uczniowskim.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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 metodą 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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metoda projektów,
metoda sytuacyjna, burza mózgów, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
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.

Sylabusy
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Wielkie struktury społeczne (makrosocjologia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.140.5cdd5fba715ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zasadniczymi wątkami analizy makro-strukturalnej
w badaniu nierówności społecznych w perspektywie historyczno-analitycznej. W trakcie kursu zostanie
przekazana wiedza z zakresu tradycyjnych perspektyw analizy stratyﬁkacji społecznej, tj. Marksowska,
Weberowska, Durkheimowska, ich zastosowanie w analizie transformacji społeczeństwa polskiego.

C2

Dodatkowym celem tego kursu będzie uświadomienie słuchaczom problemów nierówności społecznych
w wymiarze globalnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Makrostrukturalne mechanizmy życia społecznego.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W10,
SOC_K1_W11

egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10,
SOC_K1_U11

egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Analizować współczesne społeczeństwo
w perspektywie makrostrukturalnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Pracy w zespołach prowadzących projekty odnoszące
się do problemów i zjawisk związanych
z nierównościami społecznymi we współczesnym
społeczeństwie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza badań i sprawozdań

15

analiza problemu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podziały klasowe i czynniki stratyﬁkacyjne we współczesnym społeczeństwie

W1, U1, K1

2.

Mechanizmy stratyﬁkacyjne w współczesnym społeczeństwie polskim.

W1, U1, K1

3.

Wybrane teorie struktury społecznej.

W1, U1, K1

4.

Współczesne koncepcje podziałów klasowych.

W1, U1, K1

5.

Mechanizmy stratyﬁkacji społecznej w ponowoczesnym społeczeństwie.

W1, U1, K1

6.

Transformacja makrostrukturalna społeczeństwa polskiego, perspektywa
intersekcjonalna w rozważaniach nad klasą.

W1, U1, K1

7.

Transformacja w Polsce: terapia szokowa.

W1, K1

8.

Prekariat.

W1, U1, K1

9.

Klasa, rasa, etniczność i płeć. Co wnosi perspektywa intersekcjonalna do rozważań
W1, U1, K1
nad klasą?

10.

Świat globalnych nierówności – źródła oraz współczesne trendy.

W1, U1, K1

11.

Współczesny globalny świat pracy – wybrane aspekty. Globalny proletariat,
feminizacja najemnej siły roboczej, nowe formy niewolnictwa.

W1, U1, K1

12.

Wybrane globalne problemy – ocieplanie klimatu, kryzysy żywnościowe i globalna
grabież ziemi (ang. land grabbing).

W1, U1, K1

13.

Wizje naprawy świata.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin pisemny / ustny

Pozytywna ocena

wykład

egzamin pisemny / ustny

Pozytywna ocena

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metody jakościowe w badaniach społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.140.5cdd5fb769828.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę metod jakościowych

SOC_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje technik wykorzystywanych w badaniach
jakościowych

SOC_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaprojektować badania jakościowe, przygotować
narzędzia badawcze, przeprowadzać wywiady

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

współpracy w grupie

SOC_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

planowania działań

SOC_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

25

projektowanie

25

przeprowadzenie badań empirycznych

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

23

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.

Projektowanie badań jakościowych - rodzaje podejść i nurtów

W1

2.

Rodzaje technik jakościowych i ich dopasowanie do problemów badawczych

W2, U1, K1, K2

3.

Realizacja badań terenowych, zbieranie danych

W2, U1, K1, K2

4.

Podstawowe zasady analizy danych jakościowych i przygotowania raportu z badań

W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Uczestnictwo w zajęciach, realizacja zadanych prac

wykład

egzamin pisemny

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs wprowadzający do metod badań empirycznych lub znajomość podstaw projektowania i realizacji badań
empirycznych

Sylabusy
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Wprowadzenie do statystycznej analizy danych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.140.5cdd5fb73e6ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności konieczne do analizowania danych ilościowych,
poprawnej interpretacji wyników takich analiz oraz ich właściwego raportowania. Kurs jest pomyślany jako
wprowadzenie do podstawowych pojęć i procedur statystycznej analizy danych. Rozpoczyna się od omówienia
poziomów pomiaru oraz wykorzystania statystyk opisowych do podsumowania informacji o rozkładzie zmiennej.
Kolejnym etapem jest ocena relacji między zmiennymi przy pomocy dobrze zaprojektowanych tabel krzyżowych
oraz odpowiednich miar siły związku. Znacząca część kursu poświęcona jest indukcji statystycznej: wprowadzamy
pojęcie przedziału ufności oraz omawiamy szereg najpopularniejszych parametrycznych i nieparametrycznych
testów istotności. Kurs ma orientację praktyczną, jednak bazuje na przekonaniu, że nie ma dobrej praktyki
analitycznej bez solidnych podstaw teoretycznych. Zgodnie z tą myślą, teoretyczne naświetlenie poszczególnych
tematów jest tylko wstępem do praktycznych przykładów analizy na rzeczywistych danych. Ćwiczenia obejmują
wprowadzenie do podstaw obsługi programu SPSS i wykorzystania go w analizie danych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe koncepcje statystyki opisowej
i indukcyjnej

SOC_K1_W06

egzamin pisemny, raport,
zaliczenie

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny, raport,
zaliczenie

SOC_K1_K01

raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować dane, wykorzystując narzędzia statystyki
opisowej i indukcyjnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania swojej wiedzy we współpracy z innymi

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

60

analiza i przygotowanie danych

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie. Poziomy pomiaru.
• różnice pomiędzy zmiennymi nominalnymi, porządkowymi, interwałowymi oraz
ilorazowymi
1.

• specyﬁka zmiennej zero-jedynkowej

W1, U1, K1

• zmienna nominalna jako klasyﬁkacja (rozłączna i wyczerpująca)
• dopuszczalne przekształcenia liczbowe zmiennych na danym poziomie pomiaru
• określanie poziomu pomiaru konkretnych zmiennych
Rozkłady empiryczne: procentowanie, tabele częstości i wykresy
• wyznaczanie i interpretacja proporcji (ułamków), procentów i stosunków
• mylące wyniki procentowe przy małych liczebnościach
• wpływ łączenia kategorii na uzyskane wyniki procentowe
• ustalanie podstawy procentowania
2.

• rozróżnienie między zmianą względną (procent) a bezwzględną (punkt
procentowy)

W1, U1, K1

• odczytywanie procentów z tabeli częstości: procent, procent „ważnych” i
procent skumulowany
• odszukiwanie mediany na podstawie procentu skumulowanego
• rodzaje braków danych: podpróby, ﬁltry, nie udzielone odpowiedzi, odpowiedzi
nieadekwatne
• rodzaje wykresów właściwe dla zmiennych na danym poziomie pomiaru
• odczytywanie danych z wykresu
Tabele krzyżowe.
• wyliczanie, odczytywanie z tabeli i interpretacja procentów: procentowanie
wierszowe, kolumnowe i ogółem
3.

• dobór właściwego procentowania do badania zależności między zmiennymi
(różnic między grupami)

W1, U1, K1

• porównywanie rozkładów procentowych zmiennej zależnej pomiędzy
kategoriami zmiennej niezależnej
• analiza tabeli z trzema zmiennymi (zależną, niezależną i kontrolną)
• ujawnianie efektu Simpsona w tabeli ze zmienną kontrolną

Sylabusy
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Miary tendencji centralnej.
• wyznaczanie wartości modalnej, mediany i średniej (arytmetycznej,
geometrycznej, harmonicznej) z podanego zbioru danych
• dobranie miary odpowiedniej do poziomu pomiaru zmiennej
• wpływ łączenia kategorii na wartość modalnej
• rozróżnienie między wartością a liczebnością kategorii modalnej
• wyznaczanie mediany z danych pogrupowanych
4.

• zalety i wady mediany w porównaniu ze średnią

W1, U1, K1

• wyliczenia z użyciem symbolu sumowania (Σ)
• wpływ przekształcenia zmiennej na wartość modalnej, mediany i średniej
• interpretacja średniej dla zmiennej zero-jedynkowej
• wyznaczanie średniej ważonej
• paradoks Simpsona
• stosowanie średniej obciętej
• właściwe zastosowanie średniej arytmetycznej, harmonicznej i geometrycznej
Miary rozproszenia i skośności.
• wyznaczenie kwantyli
• wyznaczenie rozstępu zwykłego i rozstępu ćwiartkowego dla danego zbioru
danych
• wyznaczenie przeciętnego odchylenia bezwzględnego
• wyznaczenie wariancji i odchylenia standardowego (w tym dla zmiennej zerojedynkowej)
• minimalna i maksymalna wartość odchylenia standardowego dla zmiennej zerojedynkowej
5.

• wyznaczanie współczynnika zmienności

W1, U1, K1

• wpływ przekształcenia zmiennej na wartość rozstępu, wariancji, odchylenia
standardowego i współczynnika zmienności
• zastosowanie współczynnika Giniego
• wpływ dynamiki zjawiska na obserwowaną zmienność
• rozróżnienie między rozkładem symetrycznym, skośnym ujemnie i skośnym
dodatnio
• wpływ skośności na różnicę między średnią a medianą
• porównanie miar tendencji centralnej, rozproszenia i skośności na podstawie
wykresów

Sylabusy
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Rozkład normalny. Standaryzacja zmiennych.
• własności rozkładu normalnego: symetria, jednomodalność, równość modalnej,
mediany i średniej arytmetycznej
• porównanie rozkładów o różnych średnich i odchyleniach standardowych
6.

• ustalanie, w jakim przedziale znajduje się określony procent przypadków

W1, U1, K1

• ustalanie, jaki procent przypadków znajduje się w określonym przedziale
• wyznaczanie wartości standaryzowanej zmiennej
• wskazywanie przypadków odstających na podstawie ich wartości
standaryzowanej
Estymacja.
• rozróżnienie między statystyką opisową a indukcyjną: populacja a próba,
parametr a estymator
• rozróżnienie między odchyleniem standardowym zmiennej a błędem
standardowym średniej z próby
• wyliczanie błędu standardowego średniej na podstawie odchylenia
standardowego i liczebności próby
• różnica między estymatorem obciążonym i nieobciążonym
7.

• różnica między estymatorem mniej i bardziej efektywnym

W1, U1, K1

• wyznaczanie przedziału ufności dla średniej przy danej wielkości próby i
odchyleniu standardowym
• zależność między ufnością, precyzją oszacowania i wielkością próby
• wyznaczanie maksymalnego błędu standardowego proporcji przy danej
liczebności próby
• wyznaczanie maksymalnego błędu oszacowania proporcji przy danym poziomie
ufności i danej wielkości próby
• wyliczenie wielkości próby zapewniającej, że błąd oszacowania proporcji będzie
się mieścił w określonych granicach przy założonym poziomie ufności

Sylabusy
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Wnioskowanie statystyczne (testowanie hipotez).
• podstawowe założenie wszystkich testów: próba losowa
• hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna
• zasady podejmowania decyzji o odrzuceniu (nie odrzuceniu) hipotezy zerowej
• błąd I rodzaju i błąd II rodzaju
8.

• poziom istotności, czyli dopuszczalne ryzyko popełnienia błędu I rodzaju

W1, U1, K1

• moc testu, czyli prawdopodobieństwo uniknięcia błędu II rodzaju
• wielkość próby a ryzyko błędów I rodzaju i II rodzaju
• rozróżnienie między istotnością statystyczną a merytoryczną
• test t Studenta dla jednej próby
• obszar krytyczny i wartości krytyczne statystyki dla przyjętego poziomu
istotności
Porównywanie średnich. Testy t-Studenta dla prób zależnych i
niezależnych.
• nieobciążone estymatory wariancji i odchylenia standardowego w populacji na
podstawie próby
• założenia testów t Studenta i ocena, czy są spełnione
9.

• rozróżnienie testu t dla jednej próby, dla dwóch prób niezależnych i dla dwóch
prób zależnych

W1, U1, K1

• interpretacja wyników: odrzucenie bądź nieodrzucenie hipotezy zerowej
• hipoteza alternatywna bezkierunkowa i kierunkowa (na czym polega różnica i
kiedy można stosować hipotezę kierunkową)
• dobór testu przy złamaniu założeń klasycznego testu t Studenta: test t dla prób
z różną wariancją, testy nieparametryczne: test znaków, test znaków
rangowanych Wilcoxona, test Manna-Whitneya

Sylabusy
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Analiza wariancji (ANOVA).
• założenia analizy wariancji i ocena, czy są spełnione
• hipoteza zerowa i alternatywna analizy wariancji
• statystyka F jako stosunek zróżnicowania (wariancji) pomiędzy grupami do
zróżnicowania wewnątrz grup
10.

• liczba międzygrupowej i wewnątrzgrupowej stopni swobody

W1, U1, K1

• interpretacja wyników testu: odrzucenie bądź nieodrzucenie hipotezy zerowej
• zastosowanie testu Levene’a do sprawdzenia założenia jednorodności wariancji
• dobór testu przy złamaniu założeń klasycznej analizy wariancji: test Welcha i
nieparametryczny test Kruskala-Wallisa
• η2 (eta kwadrat) jako miara siły związku między interwałową zmienną zależną a
nominalną zmienną niezależną
Test niezależności chi-kwadrat.
• założenia testu χ2
• hipoteza zerowa i alternatywna testu χ2
• wyliczanie i interpretacja liczebności oczekiwanych
11.

• wyznaczanie liczby stopni swobody dla tabeli krzyżowej

W1, U1, K1

• interpretacja wyników testu
• wpływ liczebności próby na wyniki testu
• V Craméra jako miara siły związku: zakres wartości i zastosowanie
• ograniczenia V Craméra wynikające z założenia nominalnego poziomu pomiaru
Miary siły związku dla zmiennych nominalnych.
• ograniczenia miar siły związku wynikające z założenia nominalnego poziomu
pomiaru
• zasada proporcjonalnej redukcji błędu przewidywania
12.

• λ Goodmana i Kruskala: reguła prognozowania, deﬁnicja błędu prognozy, zakres
wartości, wyliczenie i interpretacja

W1, U1, K1

• rodzaj zależności nie wyłapywany przez λ
• τ Goodmana i Kruskala: reguła prognozowania, deﬁnicja błędu prognozy, zakres
wartości, wyliczenie i interpretacja
• porównanie wrażliwości na istnienie związku między λ a τ

Sylabusy
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Miary siły związku dla zmiennych porządkowych.
• rangowanie przypadków
• rozróżnianie par zgodnych, niezgodnych, z pojedynczym wiązaniem (na jednej
bądź drugiej zmiennej), z podwójnym wiązaniem (na obydwu zmiennych)
• różnica między liczbą par zgodnych i niezgodnych jako podstawowy wskaźnik
kierunku związku
• wyliczanie i interpretacja współczynnika τa Kendalla
13.

• τb Kendalla jako miara mogąca przyjąć wartość 1 w tabelach kwadratowych z
rangami wiązanymi

W1, U1, K1

• τc Kendalla i Stewarta jako miara mogąca przyjąć wartość 1 w tabelach
prostokątnych (ale tylko przy równomiernym rozłożeniu liczebności w komórkach)
• współczynnik γ Goodmana i Kruskala – mierzący zależność słabo monotoniczną,
ignorujący wszystkie rangi wiązane
• współczynnik asymetryczny d Somersa – stosowany, gdy wyróżniamy zmienną
zależną i niezależną
• współczynnik korelacji rangowej ρ Spearmana
Korelacja i regresja liniowa.
• kowariancja i korelacja liniowa
• interpretacja współczynnika korelacji liniowej Pearsona i warunki jego
poprawnego zastosowania
• założenia analizy regresji liniowej dwóch zmiennych
• metoda najmniejszych kwadratów
14.

• interpretacja stałej i współczynnika regresji

W1, U1, K1

• niestandaryzowany i standaryzowany współczynnik regresji
• wyjaśniona i niewyjaśniona suma kwadratów
• miara dobroci dopasowania: współczynnik determinacji
• istotność modelu regresji
• wariancja jako miara błędu prognozy zmiennej zależnej
• wpływ przypadków odstających na nachylenie linii regresji i dobroć dopasowania

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z egzaminu po zaliczeniu ćwiczeń
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca na zajęciach i wykonanie zadań zaliczeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Metody empirycznych badań społecznych

Sylabusy
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Tutorial II rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1C0.6200f5d2cd232.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 10

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutorial: 10

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Monitorowanie i wspieranie procesu nauczania studenta

C2

Wspieranie w konstruowaniu programu studiów i planowaniu zajęć

C3

Monitorowanie jakości kształcenia i właściwej realizacji programu – przygotowanie do wyboru kursów na III roku

C4

Zapoznanie z otoczeniem zewnętrznym (instytucjami i organizacjami na szczeblu miasta i regionu) oraz
możliwościami rynku pracy

C5

Wspieranie w planowaniu rozwoju indywidualnego, wyposażanie w wiedzę i narzędzia, które to planowanie
umożliwiają

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Najważniejsze instytucje i organizacje funkcjonujących
w otoczeniu zewnętrznym Uniwersytetu

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W07

zaliczenie

W2

Potencjalne kierunki i możliwości zatrudnienia
absolwentów I stopnia na kierunku socjologia

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W07

zaliczenie

SOC_K1_U07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Dokonywać samodzielnego konstruowania programu
studiów i planowania zajęć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samorozwoju, zwłaszcza w kontekście potencjalnych
możliwości zatrudnienia i zwiazanych z tym
kompetencji społecznych i zawodowych

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04

zaliczenie

K2

Wykorzystania narzędzi i metod niezbędnych
w kształtowaniu kompetencji osobistych
i organizacyjnych

SOC_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutorial

10

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
15

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
tutorial

10

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
15

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z najważniejszymi instytucjami miasta i regionu

W1, U1, K1

2.

Zapoznanie się z ofertą rynku pracy i potencjalnymi możliwościami zatrudnienia

W2, U1, K1

3.

Sporządzenie mapy potencjałów miasta i regionu w kontekście oferty pracu i
możliwości zatrudnienia dla absolwentów I stopnia na kierunku socjologia

K2

4.

Implementacja własnych planów rozwoju indywidualnego - w kontekście
bieżącego toku studiowania

U1, K1

5.

Przygotowanie do wyboru kursów odpowiednio: (1) w semestrze letnim i (2)
następnym roku akademickim

U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, seminarium
Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach
oraz realizacja bieżących zadań wskazywanych prez tutora.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
tutorial

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach
oraz realizacja bieżących zadań wskazywanych prez tutora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie tutorialu na I roku.

Sylabusy
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Socjologia gospodarki i rynku pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61fba8ac1ebc2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z przedmiotem socjologii gospodarki i wybranymi obszarami jej badań,
mającymi szczególne znaczenia dla zrozumienia zjawisk współczesnej gospodarki z perspektywy socjologicznej,
ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia i zagadnienia związane
z tematyką socjologii gospodarki i rynku pracy

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W11

egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozróżniać i interpretować zagadnienia socjologii
gospodarki w ujęciu teorii socjologicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego pogłębiania wiedzy związanej z tematyką
zajęć

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza badań i sprawozdań

15

analiza problemu

5

konsultacje

1

przygotowanie do egzaminu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

3

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

179 / 426

1.

Przedmiot socjologii gospodarki

W1

2.

Fundamenty rozwoju gospodarczego: Przedsiębiorca jako podmiot gospodarujący i
W1, U1
innowator

3.

Fundamenty rozwoju gospodarczego: Organizacja i jej typy

W1, U1, K1

4.

Rynek jako instytucja społeczna

W1, U1, K1

5.

Konsument na rynku i czynniki wpływające na zachowania konsumenckie

W1, U1, K1

6.

Fundamenty rozwoju gospodarczego: Państwo, instytucje, jakość rządzenia i
rozwój gospodarczy

W1, U1, K1

7.

Fundamenty rozwoju gospodarczego: Kultura a gospodarka: spór wokół
weberowskiego wyjaśnienia powstania kapitalizmu

W1, U1, K1

8.

Fundamenty rozwoju gospodarczego: Kultura a gospodarka: kultura ma znaczenie

W1, U1, K1

9.

Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy

W1, U1, K1

10.

Kapitał społeczny a rozwój gospodarczy

W1, U1, K1

11.

Pieniądz jako fakt społeczny - o naturze pieniądza i jego wpływie na życie
społeczne

W1, U1, K1

12.

Działanie pieniądza: Społeczne mechanizmy i skutki inﬂacji

W1, U1, K1

13.

Bezrobocie, jego przyczyny i konsekwencje społeczne

W1, U1, K1

14.

Ubóstwo i wykluczenie społeczne - wyzwanie dla nauk społecznych

W1, U1, K1

15.

Gospodarka i społeczeństwo: wyzwania strategiczne dla Polski i dla świata.
Megatrendy w zakresie rewolucji cyfrowej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
udzielenie odpowiedzi na zadane pytania z listy zagadnień
poruszanych na wykładach i z publikacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Socjologia mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cb594795eec1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi socjologicznymi interpretacjami świata mediów, jego
instytucji i ich znaczenia dla społeczeństwa. Dodatkowo, uwrazliwienie studentów i studentki na procesy zmian
społęcznych związanych z komunikacją medialna oraz zainspirowanie ich do własnych poszukiwań naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student/ka zna i rozumie perspektywy postrzegania
mediów i komunikowania masowego, zmiany
technologiczne i towarzyszące im przemiany
kulturowe. Rozumie podział na , „stare” i „nowe”
media . Rozróżnia zjawiska i pojecia reklamy,
propagandy, opinii publicznej, pasma informacji i
rozrywki.

SOC_K1_W01

egzamin pisemny

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03

egzamin pisemny

SOC_K1_K03,
SOC_K1_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

krytycznie oceniać wiadomości medialne.Rozrónić
typy mediów, pasma programowe, szkoły
teoretyczne.Potraﬁ wskazaczałożenia normatywne.
funkcje komunikwoania medialnego i główne linie
krytyki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student /studentka jest gotowy/a do krytycznej
reﬂeksji na temat kondycji, zawartosci i odbioru
mediów. Konceptualizacji badań mediów. Opisu
mechanizmów działania komunikacyjnego
we współczesnym świecie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

45

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

182 / 426

1.
Wprowadzenie - Media w perspektywie socjologicznej
·
podstawowe pojęcia
·
badanie wzajemnych relacji mediów i społeczeństwa- podstawowe modele
·
media jako środki komunikacji, media jako instytucje; media jako przestrzeń
i media jako system komunikacyjny
Cz I. Media masowe i proces odmasowienia mediów
2.
Powstanie i charakterystyka mediów masowych.
Media drukowane: książka i gazeta. Film, muzyka fonograﬁczna, radio i telewizja.
Internet jako medium masowe
Konsekwencje zmian technologii komunikacyjnych dla życia społecznego
3.
Nowe media i procesy odmasowienia komunikacji
Pojęcie nowych mediów, przemiany nowych mediów i nadzieje z nimi wiązane,
media społecznościowe w perspektywie krytycznej
4.

Odbiorcy mediów- zarys problematyki,

Od pasywnej widowni do aktywnych odbiorców: perspektywy nadawania i odbioru
Prosumenci , społeczności i aktywność fanowska, slaktywizm,
5.
Współczesny pejzaż medialny: kierunki przemian w obrębie mediów w
Polsce
1.

Media publiczne i prywatne, problemy kontroli, nadzoru i ﬁnansowania. System
medialny a system polityczny

W1, U1, K1

Cz II Wybrane teorie mediów
6.
Podejście funkcjonalne – funkcje mediów w społeczeństwie
7.
Teorie normatywne mediów- misja nadawców publicznych, deontologia
mediów
8.

Media w perspektywie krytycznej

9.

Media jako system-propozycja Niklasa Luhmanna

Cz III Media w społeczeństwie
10. Media a sfera publiczna
Opinia publiczna i problemy widoczności , komunikowanie polityczne,
propaganda, tabloidyzacja
11. Media a polityki publiczne:
Deliberacja i dialog, wspólnoty epistemiczne, konﬂikty społeczne.
12. Role społeczne dziennikarzy
Normatywny wzór roli zawodowej dziennikarza,
Przemiany w obszarze profesji dziennikarskiej
13. Rozrywka i przemysł medialny
Współczesne seriale i programy rozrywkowe, gry komputerowe, videoblogi,
platofrmy rozrywkowe etc.
14. Wzory korzystania z mediów – podsumowanie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny
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Socjologia płci
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61fbaa50ab295.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wszystkie aspekty naszego życia, od tonacji głosu przez gesty i sposób poruszania się do norm zachowań
związane są z płcią – pisze Anthony Giddens. W tysiącach drobnych czynności, jakie składają się na nasze życie
codzienne, reprodukujemy ¬– tworzymy i odtwarzamy – nasz status związany z płcią. Wpływa on na podział
pracy, pozycję kobiet i mężczyzn w sferze ekonomii i polityki oraz ich miejsce w przestrzeni publicznej. Pierwsza
część zajęć pokaże ewolucję relacji genderowych w kulturze europejskiej w perspektywie historycznej. Będzie to
stanowić tło dla analizy problemowej, której poświęcona będzie druga część semestru.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

student/ka potraﬁą zastosować w analizie poznane
pojęcia i koncepcje

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07

egzamin pisemny, esej

student/ka potraﬁ zastosować w/w założenia
w analizach socjologicznych

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09

egzamin pisemny, esej

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

esej, prezentacja

student/ka orientuje się w podstawowych
zagadnieniach z zakresu studiów genderowych

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia działań na rzecz otwartego, równego
społeczeństwa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

analiza problemu

15

przygotowanie eseju

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kategoria gender w badaniach społecznych.

W1, U1, U2, K1

2.

Kobieta i mężczyzna w tradycji europejskiej: kultura starożytna ﬁlozoﬁa, religia,
społeczeństwo.

W1, U1, K1

3.

Kobieta i mężczyzna w tradycji europejskiej: Biblia i wczesna teologia
chrześcijańska .

W1, U1, U2, K1

4.

Renesansowy przełom i reformacja.

W1, U1, U2, K1

5.

Kobieta i mężczyzna w tradycji europejskiej: Rewolucja Francuska, początki
feminizmu oraz teologia feministyczna.

W1, U1, U2, K1

6.

Upłciowienie i tożsamość płciowa.

W1, U1, U2, K1

7.

Rodzina , macierzyństwo.

W1, U1, U2, K1

8.

Męskość. Ojcostwo i ojcowanie – nowa zmiana?

W1, U1, U2, K1

9.

Seksualność a płeć.

W1, U1, U2, K1

10.

Upłciowione obywatelstwo.

W1, U1, U2, K1

11.

Sytuacja osób nieheteronormatywnych we współczesnej Polsce.

W1, U1, U2, K1

12.

Płeć a przemoc.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w przynajmniej 3 zajęciach z każdego z 3 cykli
(warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na co najmniej 8
zajęciach, nieobecności muszą zostać zaliczone przed sesją
egzaminacyjną).Ocena końcowa za kurs: średnia ocen z trzech
części; aktywność i przygotowanie do zajęć mogą podnieść ocenę
o pół stopnia (każde zajęcia będą składały się z teoretycznego
wprowadzenia i części dyskusyjnej opartej na zaproponowanych
tekstach)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Socjologia władzy i polityki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fc0d65e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom i studentkom zjawisk władzy i polityki oraz podstawowych kategorii
pojęciowych i tendencji eksplanacyjnych współczesnej socjologii władzy i socjologii polityki. Przedmiotem
rozważań podejmowanych podczas spotkań będą wybrane zagadnienia, w tym władza jako szczególny typ
stosunku społecznego, typy władzy, spory o deﬁnicja władzy, przedmiot socjologii polityki, polityka i polityczność
–znaczenia sfery politycznej, pojęcie legitymizacji, koncepcje państwa i obywatelstwa, partycypacja społeczna,
zachowania polityczne i podmioty polityczne (ruchy społeczne, partie polityczne, grupy interesów), systemy
polityczne i transformacje oraz polityka i media społecznościowe. Ostatni temat zajęć zostanie wybrany przez
osoby studiujące.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student/ka: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
socjologii polityki - posiada podstawową wiedzę
o strukturach, wybranych instytucjach politycznych
i ich wzajemnych relacjach - ma świadomość istnienia
sporów teoretycznych i metodologicznych
prowadzonych we współczesnej socjologii na temat
istoty władzy i polityki

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W07

egzamin ustny, esej,
Obecność i aktywność na
zajęciach oraz znajomość
literatury stanowiącej
podstawę dyskusji

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09

egzamin ustny, esej,
Obecność i aktywność na
zajęciach oraz znajomość
literatury stanowiącej
podstawę dyskusji

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

esej, Obecność i
aktywność na zajęciach
oraz znajomość literatury
stanowiącej podstawę
dyskusji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka: - umie rejestrować i interpretować
zjawiska polityczne przy pomocy pojęć i teorii
socjologicznych w sposób metodologicznie poprawny potraﬁ pozyskiwać dane i zastosować podstawowe
terminy i kategorie socjologiczne do analizy
konkretnych procesów i zjawisk politycznych - posiada
umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka: - rozumie potrzebę ciągłego uczenia się
oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich
umiejętności zawodowych z wykorzystaniem
nowoczesnych środków i metod - doskonali nabytą
wiedzę i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

5

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.Klasyczne ujęcia władzy
1.

Jakie są podstawowe, klasyczne deﬁnicje i typologie władzy? Czym pojęcie władzy
różni się od pojęcia autorytetu? Co cechuje władzę polityczną? Czy dziś te
deﬁnicje są wciąż aktualne?

W1, U1, K1

2.Spór o istotę władzy
2.

Władza a władza polityczna, biopolityczna. Czym się różni władza od przemocy?
Czym się różni władza nad od władzy do.Kto może legalnie stosować przemoc?

W1, U1

3.Czym zajmuje się socjologia polityki?
3.

Socjologia polityki jako subdyscyplina socjologiczna. Działy socjologii polityki.
Socjologia polityki a socjologia władzy. Prekursorzy socjologii polityki.

W1, U1

4. Istota polityki i polityczności
4.

Socjologiczne deﬁnicje polityki. Globalne i cząstkowe rozumienie polityki. Teorie
polityki. Polityka jako zawód i jako powołanie. Etos polityki.

W1, U1

5. Sposoby konceptualizacji legitymizacji
5.

Czy jest legitymizacja? Pojęcie legitymizacji i jej wymiary. Legalność a
legitymizacja. Delegitymizacja władzy. Opór wobec władzy. Kiedy władza traci
swoją legitymację?

W1, U1

6. Państwo –czy możemy istnieć poza państwem?
6.

Czym jest państwo? Co to znaczy żyć jako bezpaństwowiec? Co wyróżnia państwo
współcześnie? Czy żyjemy w państwach narodowych?

W1, U1

7. Obywatelstwo: obywatel_obywatelka
7.

Jak możemy rozumieć pojęcie obywatelstwa? Jak zmienia się ono na przestrzeni
wieków? Kim obywatel_obywatelka? Co znaczą prawa obywatelskie? Na czym
polega partycypacja obywatelska? Czy obywatelstwo polega na włączaniu czy
wykluczaniu?

W1, U1

8. Systemy polityczne
8.

Demokracja jako system polityczny. Rosnące autorytaryzmy i populizmy?
Współczesne systemy polityczne na świecie.

W1, U1

9. Zmiany w systemach politycznych
9.

Kiedy zachodzi zmiana w systemie politycznym? Jak przebiegają współczesne
„rewolucje”? Czym jest transformacja? Czym jest tranzycja?

W1, U1

10.Polityczność naszych zachowań: zachowania polityczne oraz podmiot polityki
10.

Znaczenie partycypacji politycznej w systemie demokratycznym. Rodzaje
zachowań politycznych. Społeczne uwarunkowania zachowań wyborczych.
Absencja wyborcza. Ruchy społeczne jako zbiorowe podmioty działania
politycznego.

W1, U1, K1

11. Polityka na Twitterze
W1, U1, K1

11.
Polityka a media społecznościowe. Fake newsy i post-prawdy
12.

12. Feministyczna teoria państwa

W1, U1, K1

13.

13. Socjologia władzy i polityki tu i teraz

W1, U1, K1

14.

14. Populizmy w Europie

W1, U1, K1

15.

15. Temat do wyboru.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny, esej,
Obecność i aktywność
na zajęciach oraz
znajomość literatury
stanowiącej podstawę
dyskusji

Warunki zaliczenia przedmiotu
WARUNKI ZALICZENIA KURSU 1. Aktywny udział na zajęciach poprzez
zabieranie głosu w dyskusji, partycypację w zadaniach grupowych i
indywidualnych Uwaga: bez usprawiedliwienia można opuścić max. 2
zajęcia; pozostałe nieobecności (usprawiedliwione lub
nieusprawiedliwione) wymagają zaliczenia odpowiednich zajęć u
osoby prowadzącej kurs na dyżurach. Brak uzupełnienia
nadwyżkowych nieobecności skutkuje niemożnością uzyskania
zaliczenia. 2. Przygotowanie pracy pisemnej poświęconej wybranemu
zagadnieniu z zakresu socjologii władzy i polityki o objętości od 7 do
10 stron standardowego maszynopisu (tj. czcionka 12, Times New
Roman, odstęp 1,5, marginesy 2,5 cm). Praca ma dotyczyć jednego z
pięciu wskazanych (lista znajduje się poniżej), przy czym możliwe są
różne modyﬁkacje i rozszerzenia tych tematów, np. w nawiązaniu do
tematu zmiany systemu politycznego, student lub studentka mogą w
swojej pracy zająć się konkretną transformacją ustrojową w
wybranym kraju. Każda z osób studiujących otrzyma ode mnie
recenzję najpóźniej 2 dni przed egzaminem ustnym. Przy ocenie
pracy brane będą pod uwagę następujące kryteria: - Prawidłowa
struktura: wprowadzenie wraz tezą/pytaniem badawczym;
rozwinięcie problemu (teoretyczna rama i/lub empiryczne dane),
dyskusja oraz podsumowanie; - Wykorzystanie literatury naukowej i
danych zastanych (dotyczy prac empirycznych); - Poprawność
językowa i odpowiednio sporządzona bibliograﬁa; - Umiejętność
prowadzenia krytycznego wywodu nad wybranym zagadnieniem.
Niezłożenie pracy w terminie skutkuje obniżeniem oceny za pracę o
1 stopień. 3. Egzamin ustny - obrona pracy zaliczeniowej: dyskusja
wokół pracy i recenzji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs jest przeznaczony dla studentek i studentów III roku studiów licencjackich

Sylabusy
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Socjologia zdrowia i choroby
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fadadea5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z socjologiczną perspektywą w analizowaniu zagadnień zdrowia i choroby.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

kluczowe ujęcia teoretyczne zdrowia i choroby
rozwijane na gruncie socjologicznym.

SOC_K1_W05

esej
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W2

związki między stanem zdrowia i sprawności oraz
warunkami życia i położeniem społecznym jednostek
i zbiorowości

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W05

esej

W3

indywidualny, społeczny i instytucjonalny wymiar
niepełnosprawności

SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

esej

SOC_K1_U06

esej

SOC_K1_K03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy
przyczyn, przebiegu choroby oraz procesu zdrowienia,
jak również formułować własne opinie, dobierać
krytycznie dane i metody analiz tych zjawisk

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
ze społecznym ujmowaniem choroby oraz zdrowienia.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Socjologiczna perspektywa w ujmowaniu zdrowia i choroby.

W1

2.

Zdrowie i choroba jako procesy społeczne - analiza krytyczna.

U1

3.

Dylematy związane z ujmowaniem istoty zdrowia oraz choroby.

K1

4.

Społeczny wymiar niepełnosprawności

W1, W3, U1, K1

5.

Kapitał zdrowotny w ujęciu induwidualnym i społecznym

W1, W2, U1

6.

Pojęcie health literacy jako kompetencji edukacyjnej związanej ze zdrowiem i
wyzwania jej kształtowania

W1, K1

7.

Niepełnosprawności kognitywne

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Peronel medyczny - miejsce w systemi ochrony zdrowia, kompetencje, problemy

W1, U1, K1

9.

Relacja pacjent-lekarz aspekty komunikacyjne

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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10.

Choroby przewlekłe i społeczeństwo remisji

W1, W2, U1, K1

11.

Zdrowie, choroba i nierówności społeczne - społeczne i polityczne wymiary
dostępu do opieki zdrowotnej (przykładowo dla migrantów i uchodźców)

W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, metoda projektów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w konwersacji
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Badania archiwalne i historia mówiona
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fac4ecb7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem tego kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania archiwów w pracy badawczej,
a także z historią mówioną jako formą prowadzenia badań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student i studentka zna i rozumie jakie znaczenie dla
badaczy społecznych ma korzystanie z różnego
rodzaju archiwów, a także na czym polega podejście
badawcze historii mówionej, czyli sposób gromadzenia
narracji zwykłych ludzi na temat ich doświadczeń
w kontekście ważnych wydarzeń historycznych, czy
problemów społecznych.

SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W10

projekt

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09

projekt

student i studentka są gotowi do współpracy przy
realizacji zadań badawczych zarówno podczas zajęć,
jak i samodzielnie.

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

projekt

student i studentka są gotowi do prowadzenia badań
i nabyli umięjętności empatii i intensywnego
słuchania.

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student i studentka potraﬁ krytycznie analizować
literaturę dotyczącą archiwów i historii mówionej,
a także samodzielnie przeprowadzić taki projekt.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

20

konsultacje

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja kursu. Zajęcia wstępne.

W1, K1

2.

Główne idee i zasady historii mówionej.

W1, U1, K1

3.

Specyﬁka historii mówionej w Europie Środkowo-Wschodniej.

W1, U1, K1

4.

Archiwistyka społeczna - geneza, specyﬁka.

W1, U1, K1

5.

Problemy etyczne i metodologiczne historii mówionej.

W1, U1, K1

6.

Wizyta w Archiwum UJ - prezentacja akademickich zasobów archiwalnych.

W1, U1, K1

7.

Wojna jako ważny temat historii mówionej.

W1, U1, K1

8.

Projekt rejestrowania relacji ocalałych z Holocaustu i innych oﬁar ludobójstwa:
University of Southern California, Shoah Foundation, the Institute for Visual
History and Education.

W1, U1, K1

9.

Polacy w Wehrmachcie - świadectwo "niesłusznego" doświadczenia.

W1, U1, K1

10.

Wizyta w Muzeum Historii Fotograﬁi - prezentacja archiwum wizualnego.

W1, U1, K1

11.

Warsztat prowadzenia wywiadów historii mówionej i analizy materiału.

W1, U1, K1, K2

12.

Problem ponownego wykorzystania materiałów historii mówionej.

W1, U1, K1

13.

Projekty historii mówionej jako działalność emancypacyjna.

W1, U1, K1

14.

Wizyta w Archiwum Historii Kobiet.

W1, U1, K1

15.

Prezentacja projektów studentów i studentek.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
hospitacje terenowe, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo w zajęciach, ocena indywidualnego projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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(Bez)domność. Zamieszkanie w perspektywie społeczno-kulturowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61fbb92412234.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie przez uczestników kursu zróżnicowanych ujęć domu - relacji pojęcia dom vs (za)mieszkanie

C2

Uwrażliwienie uczestników kursu na procesy konstytuowania się domu jako wartości indywidualnej, społecznokulturowej, materialno-ekonomicznej, politycznej

C3

Zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi funkcjami domu, indywidualnymi i społecznymi czynnikami
decydującymi o sposobach jego użytkowania, urządzania i projektowania

C4

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i narzędzia służące rozpoznaniu zagadnień związanych z utratą
i rekonstruowaniem poczucia domu - społecznych i kulturowych narracji zamieszkania i bezdomności

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie społeczno-kulturowe koncepcje
domu i ich znaczenie w (re)konstruowaniu komfortu
mieszkaniowego

SOC_K1_W07,
SOC_K1_W09

projekt, prezentacja

W2

Student zna i rozumie przedmiot badań antropologii
i socjologii zamieszkania

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W04

projekt, prezentacja

W3

Student zna i rozumie zróżnicowane funkcje
zamieszkania oraz zmienne warunkujące poczucie
miejsca i bezdomności

SOC_K1_W04,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W10

projekt, prezentacja

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U08

projekt

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ formułować pytania badawcze
w zakresie problematyki zamieszkania i bezdomności,
a także identyﬁkować i analizować zmienne
pozwalające na eksplorowanie zagadnień z obszaru
socjologii przestrzeni, mieszkalnictwa i bezdomności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy na temat
zamieszkania i bezdomności, rozpoznaje praktyki
mieszkaniowe i identyﬁkuje czynniki decydujące
o poczuciu miejsca, domu i bezdomności

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

Przygotowywanie projektów

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie do antropologii i socjologii zamieszkania
1.

Główne problemy badawcze socjologii mieszkalnictwa

W2

Idea zamieszkania, pojęcie i symbolika domu
Historia domu w kulturze europejskiej
Przemiany społecznych praktyk zamieszkiwania
2.

W1, W2, W3, U1, K1
Rytuały, obrzędy i praktyki mieszkaniowe

Biograﬁe mieszkaniowe i typy użytkowania mieszkań
3.

Badanie zamieszkania w świetle dokumentów osobistych: możliwości / techniki
badawcze / ograniczenia

W2, U1, K1

4.

Funkcje (za)mieszkania, terytorialność, komfort, poczucie prywatności

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Podstawowe formy ładu mieszkania i środowisko mieszkalne

W2, W3, U1, K1

Projektowanie przestrzeni domowych i utopijne wizje warunków mieszkaniowych
6.

W1, W2, W3, U1, K1
Mieszkania jako przedmiot i przestrzeń działań artystycznych
Przywiązanie do miejsca, erozji pojęcia domu i poszerzanie się poczucia
bezdomności

7.

W1, W2, W3, U1, K1

Bezdomność i (re)konstruowanie (za)mieszkania

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia kursu: • Obecność na zajęciach (dopuszczalne są max
2 nieobecności) • Dwa autorskie projekty w zespołach dwuosobowych:
audio-; wizualne i/lub audiowizualne (fotograﬁa, nagranie audiowizualne,
plakat, kolaż, podcast, itd.) na temat zamieszkania i bezdomności.
Projekty powinny zawierać krótki opis ich koncepcji (1 – 2 strony +
bibliograﬁa), a w tym przyjęte przez autorów/ki robocze deﬁnicje
projekt, prezentacja
(za)mieszkania i bezdomności, opracowane w oparciu o zagadnienia
omawiane na zajęciach i wybraną literaturę przedmiotu. • Prezentacja i
omówienie projektów na zajęciach połączone z moderowaną dyskusją. W
ocenie projektów i prezentacji uwzględniane będą: adekwatność
/zgodność z zadanym tematem/, jakość, oryginalność, terminowość
wykonanej pracy..

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Dorastanie w partnerstwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cd96299959c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie przez studentów wiedzy na temat potencjałów okresu dorastania przez pryzmat teorii umysłu oraz
innego sposobu komunikowania się w relacji dziecko-dorosły opartego na czterostopniowym modelu procesu
Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga. W trakcie warsztatów studenci zostaną wyposażeni
w podstawowe narzędzia, służące rozwijaniu psychowzroczności oraz komunikacji empatycznej. Uczenie poprzez
doświadczanie i przeżywanie oraz informację zwrotną pozwoli studentom wzmocnić „miękkie” kompetencje
w relacjach z innymi. Efektem warsztatów będzie wzrost świadomości i uważności wobec tego, co i w jaki sposób
komunikujemy innym oraz większa otwartość na Drugiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe zagadnienia dotyczące rodzicielstwa
i dzieciństwa w kontekście współczesnych przemian
społecznych

SOC_K1_W04

egzamin ustny, projekt,
esej

W2

relacje pomiędzy rodzicielstwem i dzieciństwem przez
pryzmat potencjału okresu dorastania oraz procesu
porozumienia bez przemocy

SOC_K1_W05

egzamin ustny, projekt,
esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie opisać perspektywy teoretyczne
i praktyczne związane z dorastaniem dziecka
w partnerskiej relacji z dorosłym

SOC_K1_U03

egzamin ustny

U2

wyjaśnić główne funkcje potencjału okresu dorastania,
modeli przywiązania, ilustrując je przykładami
w kontekście zróżnicowania kulturowego

SOC_K1_U02

egzamin ustny, esej

U3

stosować podstawowe narzędzia służące
do budowania partnerskiej relacji dziecka z dorosłymi

SOC_K1_U07

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

K1

wyjaśnienia podstawowych zależności między
podejściami teoretycznymi oraz kontekstami
praktycznymi skupionymi wokół budowania
partnerskiej relacji dziecka z dorosłymi w ujęciu
socjologicznym

SOC_K1_K03

egzamin ustny, esej

K2

współdziałania i dzielenia się własnym
doświadczeniem z innymi

SOC_K1_K02

egzamin ustny, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do egzaminu

5

przeprowadzenie badań literaturowych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

uczestnictwo w egzaminie

5

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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Człowiek w świecie wartości - kalejdoskop dzieciństwa i rodzicielstwa, style
komunikowania, zasady tworzenia wspólnej przestrzeni do budowania relacji,
collage wartości

W1, U1, K1, K2

2.

Spotkanie z Drugim - różnorodność jako wartość, sztuka pomagania, modele
rozwoju osobistego, anatomia zaufania (Brene Brown)

W2, U1, K1, K2

3.

Potencjał okresu dorastania - korzyści i wyzwania; narzędzia psychowzroczności –
nasz świat wewnętrzny; rodzaje map umysłu; modele mózgu, integracja mózgu,
przebudowa mózgu, itp. i co z tego wynika dla dorosłych; psychowzroczność –
koło świadomości

W2, U2, K2

4.

Bliskie relacje - modele przywiązania (bezpieczny, unikający, ambiwalentny,
zdezorientowany) a półkule mózgowe (dominacja lewopółkulowa vs.
prawopółkulowa); wpływ modeli mentalnych na wzorce komunikacji; zmiany i
wyzwania okresu dorastania i ich wpływ na dorosłych (postawy dorosłych);
tożsamość zintegrowana

W2, U2, U3, K2

5.

Budowanie relacji partnerskiej dziecko-dorosły 1 - podstawowe założenia
podejścia porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga; komunikaty, które
blokują współczucie; odróżnianie obserwacji od ocen; rozpoznawanie i wyrażanie
uczuć

W2, U3, K1, K2

6.

Budowanie relacji partnerskiej dziecko-dorosły 2 - wyrażanie potrzeb oraz prośby;
empatia w porozumieniu bez przemocy; rozwiązywanie konﬂiktów metodą NVC –
przekładanie słowa „nie”, nasze potrzeby, strategie i analizy; wsłuchanie się w
siebie – uważność i radzenie sobie z konﬂiktami wewnętrznymi

W2, U2, U3, K2

7.

Budowanie relacji partnerskiej dziecko-dorosły 3 - wyrażanie uznania – w jaki
sposób w języku NVC wyrażać pochwałę oraz wdzięczność; bajkoterapia w pracy
nad relacją

W2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny, projekt, esej,
prezentacja

Przygotowanie eseju na podany temat (bajkoterapia);
przygotowanie projektu (fotograﬁa zaangażowana społecznie);
aktywny udział w zajęciach; zaliczenie zadań realizowanych w
trakcie kursu; rozliczenie nieobecności. Dopuszczalne są 2
nieobecności - każda następna wymaga przygotowania
dodatkowego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Rekomendowany udział w kursie Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej

Sylabusy
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Edukacja a nierówności społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fb2839c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie kluczowych koncepcji teoretycznych dotyczących zagadnienia nierówności w edukacji.

C2

Analiza jawnych i ukrytych funkcji edukacji w różnych kontekstach teoretycznych i ich wpływ na poziom
nierówności społecznych.

C3

Analiza zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie na systemy edukacyjne.

C4

Analiza działań ukierunkowanych na walkę z nierównościami - założenia i skutki zmian oświatowych oraz
aktywności aktorów społecznych na poziomie makro, mezo i mikro.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna i rozróżnia różne podejścia teoretyczne
do zagadnienia nierówności w dostępie do edukacji
oraz wpływu funkcjonowania systemów oświatowych
na stratyﬁkację społeczną.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

egzamin ustny

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

egzamin ustny

SOC_K1_K02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

na podstawowym poziomie zidentyﬁkować czynniki
nierówności w edukacji, przeanalizować
funkcjonowanie systemu pod kątem jego ukrytych
funkcji oraz dysfunkcji i wskazać na ich konsekwencje.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetencje społeczne: potraﬁ pracować w grupie,
skutecznie przekonuje do swoich racji, aktywnie
słucha.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Nieoczekiwane skutki dobrych chęci, czyli nierówności społeczne i selekcje
szkolne w kontekście systemów oświaty: koncepcje teoretyczne, wymiary,
wskaźniki, obszary

W1, U1, K1

2.

Analiza badań systemów oświatowych oraz rozwiązań przyjętych w różnych
systemach edukacji - nierówności w skali makro czyli w świetle
międzynarodowych badań oraz jak to wygląda w skali mikro, czyli co komu
przypada w udziale – jak się ma edukacja do szans społecznych?

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Wymiary nierówności w edukacji: bieda, pochodzenie, kapitał – przypadek Polski

W1, U1, K1

4.

Nie tylko pochodzenie i pieniądze – inne obszary nierówności w edukacji (płeć,
niepełnosprawność, pochodzenie etniczny / migracyjne)

W1, U1, K1

5.

„Nie jest łatwo wymyślić zmianę” Spojrzenie krytyczne i pomysły na zmiany w
edukacji - kontekst Polski, analiza reform oświaty oraz aktywności aktorów
społecznych (nauczyciele, rodzice, media) i projektowanie zmian.

W1, U1, K1

6.

Społeczne tworzenie nierówności czy pedagogika na pomoc równości szans?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja grupowa, wykonanie zadań w toku zajęć (mikroprojekty)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Możliwość pracy także z tekstami i danymi anglojęzycznymi.

Sylabusy
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Feminizm: perspektywa lokalna i globalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fb92b5ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie genezy, rozwoju i krytyki wybranych nurtów feministycznych. Tym razem jednak
skupimy się na specyﬁce reﬂeksji feministycznej z perspektyw lokalnych, starając się uchwycić ich relacje
z postkolonailizmem, subaltern studies, studiami nad rasizmem. Będziemy śledzić wpływ ruchów feministycznych
na różne sfery żucia społecznego: ekonomię, kulturę prawo.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student/ka zna i rozumie najważniejsze najważniejsze
teksty feministyczne z Globalnego Południa, ale też
potraﬁ poszukiwać specyﬁki lokalnych nurtów
feministycznych z Polski oraz Centralnej i Południowej
Europy.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W10

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U11

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SOC_K1_K05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka potraﬁ dostrzec i zanalizować powiązania
globalne między procesami o charakterze
ekonomicznym, kulturowym i politycznym
z perspektywy genderowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka gotowy jest do działania na rzecz uznania
różnorodności kulturowej za cenną wartość oraz
podejmowania działań na rzecz równości płci

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie raportu

2

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wojna, kobiety, militaryzm: feministyczna re-konceptualizacja
1.

Kobiece doświadczenie przed długi czas pozostawało niewidzialne w analizach
konﬂiktów militarnych, jeszcze rzadziej znajdowało miejsce w podręcznikach
historii. Masowy udział kobiet w protestach przeciwko wojnie w Wietnamie oraz
wejście reﬂeksji feministycznej na uniwersytety w latach 70. XX w. otworzyły
nowe pole badań w tej dziedzinie.

W1, U1, K1

2.

Polski dyskurs emancypacyjny - – prawo wyborcze „bez różnicy płci”
Panujące w Polsce, w sposób mniej lub bardziej restrykcyjny, przekonanie, że
kobieta realizuje się najpełniej w małżeństwie i macierzyństwie, ma długą choć
zapomnianą historię kontestowania go. Historię przesłoniętą wizerunkami Matki
Polki, Matki Boskiej Częstochowskiej, niechęcią wobec emancypantek i feministek
– niezależnie od tego, co by te słowa miały oznaczały.

W1, U1

3.

Czy rozwój ma płeć? - – ewolucja paradygmatów rozwojowych z perspektywy
genderowej
W obecnych programach rozwojowych znajdziemy wiele narzędzi sprzyjających
równouprawnieniu płci: walka z korupcją, rozwój społecznego kapitału, redukcja
biedy i chorób. Dlaczego zatem, pomimo rozwoju politycznej i prawnej bazy,
zmiany na rzecz równości następują tak wolno? By odpowiedzieć na to pytanie,
należy prześledzić proces odkrywania znaczenia płci w planowaniu rozwojowym.

W1, U1, K1

4.

Genderowe wymiary polskiej ekonomii
Czy rzeczywiście jest tak, że ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny „po równo”
dotknął wszystkich? Jaki wpływ kryzys w Polsce ma na tych, którzy nie radzili
sobie dobrze już „przed kryzysem”, na właścicielki małych ﬁrm, na pracownice
supermarketów, a w końcu na każdego z nas – na nasze emerytury, dostęp do
opieki, dostęp do podstawowych dóbr?

W1, U1, K1

5.

Feminizm na Bliskim Wschodzie: wprowadzenie
Ruch na rzecz emancypacji kobiet, przezwyciężenia ich dyskryminacji we
wszystkich dziedzinach życia społecznego pojawił się na Bliskim Wschodzie
(najwcześniej w Egipcie i Libanie) na przełomie XIX i XX wieku. Od początku
związany był z nurtem nacjonalistycznym i żądał spełnienia kobiecych postulatów
w ramach niepodległych państw arabskich.

W1, U1, K1

6.

Kobiety, Kościół, feminizm w Polsce
Kapłaństwo kobiet, katolickie feministki wypowiadające się o etyce seksualnej i
antykoncepcji, feministyczne czytanie Biblii, kobiety uprawiające poważną
teologię, walka o równouprawnienie w kościele – teoria i praktyka dyskursów
emancypacyjnych odwołujących się do religii.

W1, U1, K1

7.

(Nie)oczywiste strategie oporu
W połowie XX wieku rozwinął się nowy nurt w ramach arabskiego feminizmu,
odwołujący się do rodzimych źródeł. Opierał się on na feministycznej krytyce
Koranu i sunnny (tradycji) oraz krytycznych studiach historycznych i historycznoprawnych.

W1, U1, K1

8.

Czarne Protesty? Powstanie masowego feminizmu w Polsce?
Czarne Protesty wniosły nowy wymiar do polskiej polityki i nadały nowy impet
ruchowi kobiecemu w Polsce. Rozwijały się zgodnie z nową logiką działania
ruchów społecznych, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnej komunikacji i
mediów społecznościowych stają się zdecentralizowane i zsieciowane. W takich
ruchach poczucie wspólnoty tworzy się dzięki wymianie spersonalizowanych,
nasyconych emocjami treści, a nie dzięki budowaniu klasycznej struktury
organizacji i spójnej kolektywnej tożsamości.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Kobiety w globalnym kapitalizmie: perspektywa genderowa
Zajęcia będą analizą badań Pun Ngai − profesorki Wydziału Stosowanych Nauk
Społecznych na Uniwersytecie Politechnicznym w Hongkongu i wicedyrektorki
Centrum Badań nad Pracą Socjalną Uniwersytetu Pekińskiego.
9.

Książka „Pracownice chińskich fabryk” uzyskała w 2005 r. nagrodę im. C. Wright
Millsa. Autorka przez 2 lata pracowała i mieszkała z robotnicami, prowadząc
badania na temat warunków pracy w fabryce elektronicznej w Specjalnej Streﬁe
Ekonomicznej Shenzhen, w południowych Chinach. W Shenzhen 90 proc.
zatrudnionych to młode kobiety.

W1, U1, K1

Globalne echo: Czarne Protesty z perspektywy międzynarodowej
Analiza echa polskich protestów na arenie międzynarodowej, zarówno w postaci
bezpośrednich odwołań, jak też wspólnych celów, podobieństw w opisie
feministycznej genealogii i wizualnych symboli używanych w różnych krajach, jak
również w przypadku Międzynarodowego Strajku Kobiet. Protesty kobiet w Polsce i
na świecie wzbudzają nadzieję, że możliwe jest powstrzymanie kryzysu, a w
dalszej perspektywie, zbudowanie demokracji, opartej na równości społecznej
solidarności.

10.

W1, U1, K1

11.

Globalne łańcuchy opieki: konsekwencje społeczne i prawne
Dzięki procesom, które luźno nazywamy „globalizacją”, kobiety przemieszczają
się, jak
nigdy w historii. Na dobrze znanych obrazkach z telewizyjnych reklam kart
kredytowych, telefonów komórkowych i linii lotniczych kobiety na kierowniczych
stanowiskach śmigają samolotami dookoła świata. Znacznie rzadziej natomiast
słyszy się o coraz większym przepływie kobiecej siły roboczej i energii: rosnącej
fali milionów migrantek z biedniejszych krajów do bogatych, gdzie pracują jako
nianie, służące, a niekiedy świadczą usługi seksualne.

W1, U1, K1

12.

Rasa i płeć – analiza intersekcjonalne
Podkreślanie różnic związanych z płcią kulturową wymiaru skutkuje nieobecnością
czarnego feminizmu jako intelektualnego punktu odniesienia w podstawowych
modelach
analitycznych. Analiza intersekcjonalna stanowi istotny wkład feminizmu w rozwój
nauk społecznych. Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w publikacji Kimberly
Crenshaw na temat pracy czarnych kobiet. Opisywała ona, w jaki sposób
dyskryminacja ze względu na rasę, płeć i klasę nakłada się i prowadzi do
intensyﬁkacji ucisku.

W1, U1, K1

13.

Feminizacja polityki: nowy municypalizm
Ostania dekada to czas kobiet przejmujących polityczne stery, jak to się stało w
Barcelonie, Madrycie, Rożawie. Ale feminizacja polityki to nie tylko zwiększenie
kobiecej reprezentacji w instytucjach czy działania na rzecz równości płci.
Feminizacja polityki, oznacza zmianę w sposobie politycznego działania.
Kwestionując sztuczny podział na sferę prywatną i publiczną podkreśla się wagę
spraw i potrzeb, którymi żyjemy na co dzień.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2
nieobecności) i zaliczenie zadań obowiązkowych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak (choć Wprowadzenie do teorii feministycznych)

Sylabusy
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Fokusownia bez tajemnic [Moderator wywiadów grupowych]
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61fec0c28fd79.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych w zakresie prowadzenia
zogniskowanych wywiadów grupowych, zwanych popularnie grupami fokusowymi. W trakcie zajęć studenci
poznają zasady pracy moderatora z grupą fokusową, wykorzystywania dynamiki grupowej, pracy z różnymi
typami uczestników dyskusji, budowania scenariuszy wywiadu grupowego i sposoby zadawania pytań
w zależności od różnych sytuacji komunikacyjnych. Podstawą kształcenia kompetencji komunikacyjnych
w moderowaniu wywiadów grupowych są przede wszystkim ćwiczenia praktyczne w pracowni fokusowej Instytutu
Socjologii. Kontynuacją tych zajęć jest kurs analiza dyskusji grupowych (FGI) z wykorzystaniem programów
do wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie zasady prowadzenia wywiadów
grupowych, dynamiki grupowej i komunikacji

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
projekt

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ prowadzić wywiady grupowe, radzić
sobie z dynamiką grupy i uczestnikami dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do prowadzenia wywiadów
grupowych, moderowania dyskusji w grupie
i kształtowania dynamiki grupowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie dokumentacji

20

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.

Charakterystyka, typy i rodzaje wywiadów grupowych

W1

2.

Moderator, style prowadzenia wywiadów grupowych

W1, U1

3.

Podstawy komunikacji interpersonalnej w wywiadach grupowych

W1, U1, K1

4.

Dynamika grupy i sposoby radzenia sobie z uczestnikami dyskusji

W1, U1, K1

5.

Digitalizacja a praca z różnymi typami grup fokusowych

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Rekrutacja uczestników i przygotowanie dyskusji grupowej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

214 / 426

Język migowy - kurs podstawowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61fe8e2813d3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników ze specyﬁką językową i kulturową środowiska Głuchych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw leksykalno-gramatycznych polskiego języka migowego

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów osób niesłyszących w słyszącym społeczeństwie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę językowo-kulturową Głuchych

SOC_K1_W04

zaliczenie
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W2

podstawy leksykalno-gramatyczne polskiego języka
migowego

SOC_K1_W01

zaliczenie

W3

problemy osób niesłyszących w świecie słyszących

SOC_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nawiązać rozmowę w polskim języku migowym

SOC_K1_U02

zaliczenie

U2

stosować zasady savoir-vivre'u Głuchych

SOC_K1_U05

zaliczenie

U3

omówić podstawowe problemy Głuchych, ich
przyczyny i propozycje rozwiązań

SOC_K1_U04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
społecznych z osobami niesłyszącymi
ze świadomością ich potrzeb i możliwości

SOC_K1_K02

zaliczenie

K2

podejmowania działań antydyskryminacyjnych
na rzecz Głuchych

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

zaliczenie

K3

podejmowania badań naukowych w środowisku
Głuchych ze zrozumieniem specyﬁki językowokulturowej tej mniejszości

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie pracy semestralnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przedstawianie sie i zawieranie znajomości -podstawowe zwroty w polskim języku
migowym (PJM). Zasady komunikowania się z osobami niesłyszącymi. Głusi jako
mniejszość językowo - kulturowa. Savoir-vivre Głuchych.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Dane personalne - podstawowe zwroty w PJM. Składnia PJM. Polski język migowy jego pochodzenie, rozwój i odmiany społeczne. Języki migowe na świecie.
Leksykograﬁa migowa.

W1, W2, U1, K1, K3

3.

Rodzina - podstawowe zwroty w PJM. Elementy manualne i niemanualne w PJM.
Gramatyczna rola przestrzeni w PJM. Nabywanie języka migowego przez osoby
niesłyszące.

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

4.

Gdzie i co studiujesz? - podstawowe zwroty w PJM. Dostęp Głuchych do edukacji w
Polsce i na świecie. Szkoły dla g/Głuchych. Uniwersytet Gallaudeta.

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

5.

Gdzie pracujesz? Jaki jest twój zawód? - podstawowe zwroty w PJM. Dostęp
Głuchych do rynku pracy w Polsce i na świecie.

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

6.

Umawianie się na spotkanie -podstawowe zwroty w PJM. Rozwój kultury Głuchych
w Polsce i na świecie. Ruchy społecznościowe i organizacje Głuchych.

W1, W2, U1, U3, K1, K3

7.

Jakie są twoje zainteresowania? - podstawowe zwroty w PJM. Kultura Głuchych w
Polsce i na świecie - teatr, poezja i sztuka Głuchych oraz ich rola w kształtowaniu
się tożsamości Głuchych.

W1, W2, U1, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, konwersatorium językowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywny udział, przygotowanie ﬁlmiku wypowiedzi w polskim języku migowym na koniec semestru
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Kobieta w Kościele rzymskokatolickim. Instytucja, aktorzy, praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fabc429e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest analiza pozycji kobiety w Kościele rzymskokatolickim, a w bardziej ogólnym wymiarze wskazanie na rolę instytucji religii w konstruowaniu ról płciowych. Kurs ma charakter interdyscyplinarny, czerpie
zarówno z dorobku socjologii religii, jak również z teologii, historii Kościoła, gender studies itp. Zawiera elementy
porównawcze w postaci odniesień do innych tradycji religijnych (np. judaizmu, protestantyzmu itd.). Z jednej
strony pokazuje ewolucję (ale i elementy trwałe) w stosunku Kościoła do kobiet na przestrzeni wieków,
poczynając od wczesnego chrześcijaństwa, przez nauczanie przedsoborowe, po zmiany, jakie dokonały się
po Soborze Watykańskim II. Z drugiej strony wybrane zajęcia poświęcone są zagadnieniom, takim jak: spór
o kapłaństwo kobiet, teologia feministyczna, nowy feminizm czy mariologia. Kobiety traktowane są tutaj nie tylko
jako przedmiot reﬂeksji (nauczanie Magisterium), ale także jako działające w polu religijnym podmioty. Odrębne
zajęcia poświęcone są np. religijności kobiet i ich religijnej sprawczości (agency). Tematyka kobieca analizowana
jest zarówno w kontekście Kościoła powszechnego, jak i lokalnego (teoretyczna i faktyczna pozycja kobiety
w Kościele w Polsce, “wojna o gender”, kwestie reprodukcji itp.).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student/ka zna i rozumie podstawowe podejścia
teoretyczne i metodologiczne związane z badaniem
płci i religii oraz religijności kobiet na gruncie
socjologii religii.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W09

egzamin pisemny

W2

student/ka zna i rozumie historyczne i współczesne
uwarunkowania pozycji kobiety w judaizmie.

SOC_K1_W07

egzamin pisemny

W3

student/ka zna i rozumie historyczne uwarunkowania
pozycji kobiety w chrześcijaństwie (funkcje pełnione
przez kobiety we wczesnym chrześcijaństwie,
konstruowanie obrazu kobiety w pismach Ojców
Kościoła i u ﬁlozofów chrześcijańskich).

SOC_K1_W07

egzamin pisemny

W4

student/ka zna i rozumie najważniejsze elementy
przed- i posoborowego nauczania Kościoła
rzymskokatolickiego o kobiecie (nauczanie
poszczególnych papieży, spór o kapłaństwo kobiet
itp.).

SOC_K1_W07

egzamin pisemny

W5

student/ka zna i rozumie podstawowe elementy
teologii feministycznej oraz "nowego feminizmu".

SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08

egzamin pisemny

U1

student/ka potraﬁ dokonać krytycznej analizy pozycji
kobiety w Kościele rzymskokatolickim, uwzględniając
aspekty symboliczne oraz strukturalne determinujące
jej rolę.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny

U2

student/ka potraﬁ dokonać analizy dyskursu
religijnego na temat kobiet i gender.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02

egzamin pisemny

U3

student/ka potraﬁ wyjaśnić relację między
strukturalnymi uwarunkowaniami funkcjonowania
kobiet w Kościele a ich sprawczością (agency).

SOC_K1_U08

egzamin pisemny

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest gotowa do samodzielnego pogłębiania
wiedzy na temat obecności kobiet w Kościele
rzymskokatolickim oraz do rozwijania socjologicznej
reﬂeksji nad relacjami płci i religii.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

przygotowanie do zajęć

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Kobiety i religie. Stan badań. Perspektywa socjologii religii i innych dziedzin nauki

W1, U3, K1

2.

U korzeni. Kobieta w tradycji judaistycznej

W2

3.

Współczesny judaizm. Między tradycją a nowoczesnością

W2, U3

4.

Kobiety we wczesnym chrześcijaństwie i w pismach Doktorów Kościoła

W3

5.

Kobieta w przedsoborowym nauczaniu Kościoła (Pius XI i Pius XII). Sobór
Watykański II i pontyﬁkat Pawła VI

W4, U1, U2, K1

6.

Kobieta w posoborowym nauczaniu Kościoła: Jan Paweł II, Benedykt XVI,
Franciszek

W4, U1, U2

7.

Kapłaństwo kobiet. Spór, doktryna, praktyki. Oﬁcjalne stanowisko Kościoła a ruchy
na rzecz kapłaństwa kobiet

W4, U3

8.

Teologia feministyczna

W5, U3, K1

9.

Nowy feminizm

W5, U3

10.

Maryja - cicha i pokorna kobieta swoich czasów czy rewolucjonistka? Różne
odczytania mariologii

W4, W5, U1, U2

11.

Kościół w Polsce i gender

U1, U2, K1

12.

Wokół seksualności i reprodukcji

U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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) egzamin
pisemny
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Metody analizy danych tekstowych [od informacji do wiedzy - analizy
kontekstowe]
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61feb9c83e08b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu rzetelne wprowadzenie do analizy danych tekstowych z wykorzystaniem metodologii mixed
methods (łączącej podejście jakościowe i ilościowe). 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 zbiorami 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 kolejnego modułu
zaawansowanej analizy danych tekstowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
Student potraﬁ współpracować z innymi osobami,
efektywnie zarządzać swoją pracą, czasem i zadaniami SOC_K1_K03,
SOC_K1_K06,
analitycznymi
SOC_K1_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Student zna i rozumie różnorodne metody i techniki
radzenia sobie z danymi tekstowymi

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ samodzielnie wykorzystywać metody
i techniki analizy tekstu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

10

analiza i przygotowanie danych

50

przygotowanie raportu

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dobór próby i przygotowanie korpusu danych tekstowych

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Metaznaczniki i wielozmiennowy opis danych tekstowych

W1, U1, K1

3.

Schematy i zasady kodowania danych tekstowych

W1, U1, K1

4.

Analiza eksploracyjna danych tekstowych

W1, U1, K1

5.

Wielowymiarowe modele analizy danych tekstowych

W1, U1, K1

6.

Wizualizacje w analizie danych tekstowych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę, projekt, raport

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej
Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fab97dbd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów i studentek ze zróżnicowaniem religijnym współczesnej Polski

C2

zapoznanie studentów i studentek z teoriami wielokulturowości oraz zróżnicowania religijnego i kulturowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student.ka zna i rozumie takie pojęcia: pluralizm
religijny, religia mniejszościowa, religia dominująca,
wolność religijna. Rozumie zróżnicowanie religijne
w Polsce oraz złożoność relacji pomiędzy religiami.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W07

egzamin pisemny, raport

W2

student.ka zna prawne uregulowania dotyczące
funkcjonowania religii w państwie polskim, rozumie
relacje państwo a religia i ich konsekwencje, jest
świadom/świadoma kontekstu w jakim uregulowania
te powstały. Rozumie społeczne konsekwencje
istniejących relacji państwo a religia.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W07

egzamin pisemny

W3

student.ka zna specyﬁkę funkcjonowania religii
mniejszościowych na terenie Polski, a w szczególności
Krakowa.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W07

egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student.ka nabywa umiejętność krytycznego myślenia

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03

egzamin pisemny, raport

U2

student.ka potraﬁ zastosować w praktyce wiedzę
na temat zróżnicowania religijnego w Polsce.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny, raport

U3

student.ka potraﬁ rozpoznawać praktyki
dyskryminujące wobec mniejszości religijnych oraz ich
wyznawców/wyznawczyń, a także im zapobiegać.

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U05

egzamin pisemny, raport

U4

student.ka potraﬁ wykorzystywać rozmaite źródła
danych empirycznych dotyczących wspólnot
religijnych oraz przeprowadzić obserwacje
uczestniczącą.

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U05

egzamin pisemny, raport

K1

student.ka zyskuje świadomość zróżnicowania
wyznaniowego w Polsce oraz nabywa umiejętność
krytycznego myślenia o tym wycinku rzeczywistości
społecznej.

SOC_K1_K02

egzamin pisemny, raport

K2

student.ka nabywa kompetencji do działań prorównościowych dzięki wrażliwości na bogate
i zróżnicowane manifestacje wierzeń i praktyk
religijnych

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

egzamin pisemny, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

20

konwersatorium

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy
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przygotowanie raportu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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.

Omówienie zjawiska pluralizmu religijnego i wielokulturowości w Polsce oraz
dynamiki relacji pomiędzy grupami większościową i mniejszościowymi.

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

2.

Omówienie sytuacji wybranych grup religijnych funkcjonujących w Polsce.

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

3.

Spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami wybranych, mniejszościowych
wspólnot religijnych działających na terenie Krakowa

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

raport

obecność na zajęciach, przygotowanie obserwacji

konwersatorium

egzamin pisemny

warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony lub równolegle realizowany kurs z zakresu socjologii religii

Sylabusy
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Płeć i seksualność we współczesnym społeczeństwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fb95b87d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie się studentów z wiedzą o funkcjonowaniu różnych kultur i sytuacji kobiet w tych krajach. Analiza
dokonana na podstawie materiału kinematograﬁcznego. Pogłębiona analiza sytuacji gospodarczej, politycznej,
społecznej i kulturowej w różnych krajach świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

K1

student jest gotów polemizować, budować logikę
argumentów uzasadniających na przykład
wprowadzanie zmian i rozwiązań systemowych
i strukturalnych.

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

K2

student kształtuje w sobie postawę wrażliwości
i odpowiedzialności społecznej w kwestii praw
jednostki w różnych systemach politycznych,
ustrojowych, społecznych i kulturowych.

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

W1

absolwent zna koncepcje teoretyczne oraz sytuację
polityczną, ekonomiczną, kulturową i społeczną
poszczególnych krajów.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

krytycznie i analitycznie rozpoznawać i identyﬁkować
zagrożenia dla istnienia i funkcjonowania jednostek
w określonych kulturach. Buduje całościowy obraz
zróżnicowanego świata. Dostrzega ich różnorodność,
ewolucję i sytuację kobiet zamieszkujących bardzo
różne kraje.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie eseju

50

wykład

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student poznaje wiedzę z zakresu funkcjonowania różnych obszarów kulturowych
i sytuacji jednostek, a w szczególności kobiet zamieszkujących te obszary.

W1, U1, K1, K2

2.

Student ma kompetencje, aby krytycznie analizować materiał wizualny i
konfrontować go z wiedzą teoretyczną.

K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, Analiza materiałów ﬁlmowych
Rodzaj zajęć
konwersatorium
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin
Egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematyką różnic kulturowych i uwarunkowaniami życia w różnych krajach i na różnych kontynentach w
kontekście sytuacji kobiet.

Sylabusy
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Polityki równościowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61fbb97726786.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi pojęciami, deﬁnicjami i założeniami polityk równościowych.

C2

Zapoznanie studentów i studentek z istniejącymi nierównościami płci w różnych obszarach życia społecznego,
mechanizmami przeciwdziałania im oraz wyzwaniami dla polityk równości płci.

C3

Zapoznanie studentów i studentek z zasadami funkcjonowania polityk równościowych.

C4

Rozwinięcie umiejętności przeprowadzenia analizy i krytycznej reﬂeksji nad politykami równościowymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student i studentka zna i rozumie: - podstawowe
pojęcia z zakresu studiów nad płcią i polityk
równościowych; - mechanizmy powstawania
dyskryminacji ze względu na płeć i sposoby
przeciwdziałania im; - założenia, cele polityk
równościowych oraz wyzwań przed nimi stojących.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08

projekt, prezentacja

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U07

projekt, prezentacja

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student i studentka potraﬁ: - identyﬁkować
mechanizmy nierówności ze względu na płeć oraz im
zapobiegać; - zastosować poznane pojęcia i podejścia
teoretyczne w analizie polityk równościowych; dokonać analizy polityk równościowych; - przygotować
rekomendacje wspierające działania w ramach polityk
równościowcyh.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student i studentka potraﬁ: - brać udział w dyskusji; przygotować wspólny projekt.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

35

przygotowanie projektu

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Polityki równościowe w Polsce - kontekst społeczno-historyczny

W1, U1

2.

Polityki równościowe w Polsce - podstawowe pojęcia

W1, U1, K1

3.

Polityki równościowe w Polsce - obszary, założenia, mechanizmy działania

W1, U1, K1

4.

Wdrażanie polityk równościowych w Polsce - wyzwania, bariery, czynniki sukcesu i
ewaluacja

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie projektu, zaliczenie warunków
konwersatorium.
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Polskie drogi do dobrobytu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5faae8bc1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze sposobami zapewniania dobrobytu podejmowanymi systemowo
i indywidualnie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

233 / 426

W1

Uczestnicy kursu poznają deﬁnicje dobrobytu, jego
empiryczne korelaty oraz rodzaje praktycznych
rozwiązań służących urzeczywistnieniu dobrobytu
w społeczeństwie

SOC_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2

umiejętność samodzielnego analizowania danych
dotyczących działań zorientowanych na realizację
dobrobytu

SOC_K1_W02

zaliczenie na ocenę

U1

uczestnicy kursu zdobywają umiejętność
identyﬁkowania oraz analizowania rozwiązań
prowadzących do urzeczywistnienia dobrobytu w
danym /badanym/ społeczeństwie

SOC_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

umiejętność samodzielnego analizowania danych
empirycznych

SOC_K1_U02

zaliczenie na ocenę

K1

uczestnicy kursu uzyskują umiejętność nazywania,
identyﬁkowania i realizowania działań zorientowanych
na urzeczywistnienie dobrobytu w przestrzeni
społecznej

SOC_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

umiejętność zdobywania, gromadzenia i analizowania
danych empirycznych dotyczących kryteriów
dobrobytu

SOC_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

30

analiza problemu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W toku zajęć ich uczestnicy poznają: a/ sposoby pojmowania i deﬁniowania
pojęcia dobrobyt; b/ sposoby deﬁnowania i ewaluowania welfare state; c/ przegląd
stanowisk dotyczących welfare state; d/ rodzaje rozwiązań zmierzających do
zapewnienia dobrobytu w społeczeństwach zachodnioeuropejskich; e/ typy
welfare states; f/ polskie drogi i sposoby tworzenia dobrobytu, w tym rozwiązania
systemowe i ich efekty oraz strategie indywidualne; g/ współczesne ewaluacje
tych rozwiązań.

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca nad narzędziem badawczym, przeprowadzanie badań, analiza
uzyskanych wyników

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Public Relations jako wiarygodny dialog z otoczeniem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fab20430.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie słuchacyz w temetyke Publci Relations jako praktyki komunikowania organizacji
oraz dyscypliny naukowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student/tka zna i rozumie podstawowe reguły
budowania wiarygodnego dialogu jednostki
i organizacji z otoczeniem społecznym. Rozróżnia
uwrunkowania sytuacji kryzysowych i sposoby
komunikacji w sytuacji kryzysu.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W10,
SOC_K1_W11

egzamin ustny, projekt

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07

egzamin ustny, projekt

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04

egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka potraﬁ wskazać warunki efektywnej
komunikacji, rozpoznaje czynniki ryzyka. Potraﬁ
stosowac metody planwoania i ewaluacji komunikacji.
Potraﬁ rozpoznawac różne typy odbiorców i określac
różne poziomy ich zaangażowania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest gotów/gotowa do uważnej obserwacji
otoczenia, ciągłego podnoszenai kwaliﬁkacji
i uzupełniania wiedzy, jak równiez doskonalenia
warsztatu zawodowego. Rozumie potrzebę współpracy
i potraﬁ współpracować z innymi. Potraﬁ dostrzec
zagrożenia etyczne i rozstrzygać dylamety zawodowe.
Jest świadomy/a konsekwencji odejscia do wymogów
normatywnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

analiza badań i sprawozdań

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

30

poprawa projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład koncentrował się będzie na współczesnym rozumieniu Public Relations,
ich znaczeniu społecznym i miejscu w zarządzaniu organizacją. Przedyskutowane
zostaną konkretne przykłady działań PR w Polsce i na świecie. Studenci zachęcani
będą do samodzielnego analizowania działań z obszaru Public Relations w
perspektywie wybranych koncepcji socjologicznych ( społeczeństwo ryzyka,
kapitał społeczny, teoria zaufania, systemowa teoria mediów). Część warsztatowa
poświęcona będzie samodzielnemu zaplanowaniu działań PR dla konkretnej
organizacji.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt

przygotowanie i obrona projektu, obecność na ćwiczeniach

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cd962982e362.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie przez studentów wiedzy na temat wybranych problemów współczesnego rodzicielstwa i dzieciństwa
na tle przemian społecznych. W trakcie zajęć studenci poznają różne oblicza rodzicielstwa oraz zagrożenia
wynikające z jego realizacji dla wszystkich jego partnerów. Spotkania będą okazją do dyskusji na temat tego, w
jakim stopniu wiedza z zakresu neurobiologii może przyczynić się do wzmacniania rodzicielstwa reﬂeksyjnego
oraz zrozumienia dzieciństwa w całej jego złożoności; jak również co mają wspólnego neurony lustrzane oraz
empatyczny mózg w budowaniu wspólnej przestrzeni między dzieckiem i dorosłym. Przesunięcie akcentu
na procesualny wymiar rodzicielstwa oraz na myślenie o dziecku w kategorii podmiotu pozwoli studentom
zwiększyć świadomość oraz wzmocnić umiejętności w zakresie budowania „zdrowych” relacji z innymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe zagadnienia dotyczące rodzicielstwa
i dzieciństwa w kontekście współczesnych przemian
społecznych

SOC_K1_W04

egzamin ustny, esej,
prezentacja

W2

relacje pomiędzy problemami społecznymi
dzieciństwa, dzieciństwem jako problemem
społecznym, rodzicielstwem reﬂeksyjnym,

SOC_K1_W05

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie opisać perspektywy teoretyczne
i praktyczne związane z rozwojem badań nad
dzieciństwem i rodzicielstwem;

SOC_K1_U03

egzamin ustny

U2

wyjaśnić główne funkcje socjalizacji i wychowania,
ilustrując je przykładami w kontekście zróżnicowania
kulturowego;

SOC_K1_U02

egzamin ustny, esej

U3

ocenić role różnych instytucji publicznych w realizacji
procesu „włączania” dzieci.

SOC_K1_U07

egzamin ustny,
prezentacja

K1

wyjaśnienia podstawowych zależności między
podejściami teoretycznymi oraz kontekstami
praktycznymi socjologii dzieciństwa oraz rodzicielstwa
w ujęciu socjologicznym;

SOC_K1_K03

egzamin ustny, esej

K2

współdziałania i dzielenia się własnym
doświadczeniem z innymi;

SOC_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

3

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

e-wykład

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
105

ECTS
4.0
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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

Rodzicielstwo i jego jakość w kontekście współczesnych przemian społecznych:
1.

Rodzina w dyskursie społecznym i kulturowym, Uniwersum pojęcia rodziny,
W1, U1, K1
Współczesne rodzicielstwo i jego wymiary w kontekście przemian społecznych;
Rodzicielstwo - inwestycja w przyszłość? (teoria generatywności); Jakość
rodzicielstwa współcześnie (partnerstwo rodziców w opiece nad dzieckiem i w jego
wychowywaniu)
Współczesne oblicza rodzicielstwa oraz zagrożenia wynikające z jego realizacji:

2.

Kim jest dziecko i czym jest dzieciństwo? – historia konstruktów dzieciństwa oraz
socjologiczne konstrukty dzieciństwa, psychologia rozwojowa i badania
dzieciństwa; „Kwestia dziecięca” w przestrzeni społecznej, dzieciństwo jako
problem społeczny vs. problemy społeczne dzieciństwa? Co dorosły powinien
wiedzieć na temat rozwoju mózgu dziecka i dlaczego?

W2, U1, K1

Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie do kluczowych zagadnień 1:

3.

Podejścia do dzieciństwa w modelach wychowania – kontekst socjo-kulturowy:
model adultystyczny, izonomiczny, autonomiczny (Hans Saner vs. Margaret
Mead), Wizje dzieciństwa w kontekście klasycznej psychologii rozwojowej oraz
socjologii dzieciństwa, Modele socjalizacji według Williama Corsaro (normatywnodeterministyczny, konstruktywistyczny, twórczej kontynuacji) – w kierunku
(od)budowania kultur dziecięcych

W2, U2, K1

Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie do kluczowych zagadnień 2:

4.

Dziecko jako podmiot czy przedmiot? Dzieciństwo jako „teren” walki o uznanie –
próba odbudowy swojej tożsamości? Zjawisko parentyﬁkacji, czyli o „masce
dorosłości”, czyli jak dziecko „walczy” o to, aby stać się „widzialne” i „słyszalne”
w relacji z znaczącym Innym, Kultura sprzyjająca odwracaniu ról (dzielne dzieci) a
przemoc utajona, czyli destrukcyjne odwrócenie ról w dzieciństwie, Mechanizm
działania parentyﬁkacji – transgeneracyjny przekaz traumy

W2, U2, K1

Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie do kluczowych zagadnień 3:
5.

Promocja lepszego dzieciństwa: konstrukcje troski o dziecko:dyskurs potrzeb
dzieci, praw dziecka, jakości życia dziecka; Dorastanie w zaufaniu – Jesper Juul,
Adora Svitak: What adults can learn from kids; Ken Robinson: Do schools kill
creativity?

W2, U3, K2

Zrozumieć dzieciństwo i rodzicielstwo: budowanie wspólnej przestrzeni 1:
6.

O znaczeniu empatii w budowaniu relacji z dzieckiem – neurony lustrzane oraz
empatyczny mózg (Bruce Perry), Podstawowe warunki pomocnej relacji: ciepło,
empatia, autentyczność (Carl Rogers)

W2, U3, K1

Zrozumieć dzieciństwo i rodzicielstwo: budowanie wspólnej przestrzeni 2
7.

Sylabusy

O potędze wrażliwości oraz zaangażowanym rodzicielstwie, anatomia zaufania
(Brene Brown)

W2, U3, K2
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie eseju na podany temat; aktywny udział w
zajęciach; zaliczenie zadań realizowanych w trakcie kursu;
rozliczenie nieobecności. Dopuszczalne są 2 nieobecności każda następna wymaga przygotowania dodatkowego
zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Socjologia ﬁlmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61feb787a822e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie najważniejszej problematyki społecznej z wykorzystaniem reprezentacji ﬁlmowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie mechanizmy społeczne. Potraﬁ
je zdiagnozować, prognozować i zapobiegać im.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W09

zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07

zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać i opisać rozmaite problemy
społeczne z perspektywy różnych kultur i podmiotów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do diagnozowania rozmaitych
kwestii społecznych i ich rozwiązywania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

20

Przygotowanie prac pisemnych

30

uczestnictwo w egzaminie

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

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.

W trakcie zajęć podejmowana będzie zróżnicowana tematyka z naciskiem na
sprawy i procesy współcześnie zachodzące w świecie. Dla przykładu takie jak
migracja, tożsamość, edukacja, konﬂikty zbrojne, trasformacje rodziny itd.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin pisemny / ustny

Obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie
pisemnej analizy ﬁlmowej, ustna analiza ﬁlmowa

wykład

zaliczenie ustne, egzamin pisemny /
ustny

Obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie
pisemnej analizy ﬁlmowej, ustna analiza ﬁlmowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie obrazem, sztuką ﬁlmową, interpretacją i analizą dzieł ﬁlmowych oraz problemami społecznymi i
współczesnymi zagadnieniami.

Sylabusy
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Socjologia muzyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cb87a8144a84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej
problematyki muzycznego życia społeczeństw. Część wykładowa odnosić się będzie w pierwszej kolejności
do takich zagadnień, jak społeczno- ﬁlozoﬁczne podstawy socjologii muzyki oraz klasyczne ujęcia muzyki m.in.
u takich autorów, jak H.Spencer, M.Weber, G.Simmel, A.Schütz, N.Elias, P.Sorokin, P.Bourdieu oraz Th.Adorno. W
trakcie zajęć omówione zostaną również takie kwestie, jak społeczne funkcje muzyki, społeczny odbiór muzyki,
gust muzyczny, komunikowanie za pomocą muzyki, muzyka i najnowsze technologie, subkultury muzyczne,
„fonosfera” społeczeństwa polskiego, itp. Równolegle poruszone zostaną takie zagadnienia, jak muzyka
i polityka, muzyka i edukacja, muzyka i płeć oraz muzyka i biznes muzyczny. Omówiony zostanie także niezwykle
aktualny temat praktyk muzycznych w czasach pandemii (zarówno na poziomie odbiorców jak i nadawców treści
muzycznych). Część ćwiczeniowa będzie miała na celu zapoznanie studentów z tekstami źródłowymi na temat
socjologii muzyki, jak również koncentrować się będzie na praktycznym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej
w analizowaniu i interpretowaniu szeroko pojętej problematyki muzycznego życia społeczeństw.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna podstawowe podejścia teoretyczne
w zakresie socjologicznych aspektów życia
muzycznego i potraﬁ umiejscowić socjologię muzyki
w kanonie subdyscyplin wiedzy socjologicznej.

SOC_K1_W01

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

W2

student posiada wiedzę z zakresu najważniejszych
kategorii analitycznych służących opisowi życia
muzycznego społeczeństw, jak również poprawnie
posługuje się siatką pojęciową z zakresu socjologii
muzyki

SOC_K1_W01

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

W3

student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu
takich obszarów socjologii muzyki, muzyka i polityka,
muzyka i media, muzyka i płeć, muzyka i edukacja,
muzyka i religia; muzyka i pandemia.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

U1

analizować wybrane zjawiska społeczne z zakresu
muzycznej aktywności ludzi posługując się
określonymi ramami teoretyczno-metodologicznymi.
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych odnoszących się do szeroko pojętej
aktywności muzycznej ludzi, szczególnie w dobie
nowych mediów i procesów globalizacji.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U10

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

U2

student umie rozpoznawać zjawiska i procesy
odnoszące się do problematyki gustu muzycznego,
kompetencji muzycznych oraz praktyk muzycznych
społeczeństw.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U10

egzamin pisemny,
prezentacja, zaliczenie

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracować w zespole, rozwiązując wybrane problemy,
a także umie skutecznie komunikować się
z otoczeniem. Dostrzega wagę problematyki muzyki (i
szerzej – sztuki) w życiu społecznym, jak również
cechuje go wrażliwość estetyczna.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

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.

Teoretyczne podstawy socjologii muzyki; socjologia muzyki jako nauka; funkcje
muzyki w społeczeństwie.

W1, W2, U2

2.

Obszary socjologii muzyki (polityczny, edukacyjny, religijny, medialny, itp.)

W2, W3, U1, U2, K1

3.

Praktyki muzyczne społeczeństwa - podejścia badawcze

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Subkultury muzyczne; preferencje muzyczne

W2, U1, U2, K1

5.

Muzyczna sfera publiczna; muzyka i komunikowanie

W2, W3, U1, U2, K1

6.

Muzyka i pandemia; praktyki muzyczne w czasach globalnego lock-downu; wirus
jako "katalizator kultury"

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja, zaliczenie

Przygotowanie i zaprezentowanie na zajęciach wybranej przez siebie
problematyki z zakresu muzycznego życia ludzi.

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie eseju na jeden z podanych tematów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Socjologia przyszłości - wyobrażenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61fe8d7901938.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Proponownay kurs ma na celu nie tylko ćwiczenie w krytycznej interpretacji oryginalnych dzieł socjologicznych.
Ma także służyć rozbudzaniu umiejętności obserwowania rzeczywistości społecznej i ćwiczenia wyobraźni
socjologicznej pokonującej bariery czasu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student/ka deﬁniuej zakres zainteresowań socjologii
W1 przyszłości.Potraﬁ wskazać sposoby rozumienia
przyszłości i czasu w koncepcjach socjologicznych

SOC_K1_W01

egzamin ustny

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U03

egzamin ustny

SOC_K1_K06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka potraﬁ stosować kategorie czasu i pojecia
wizji przyszłości, socjotechnicznych imaginariów do
wyjaśniania zjawsiak społecznych. Potraﬁ odróżnić
wytwarzanie przyszłości od myślenia o
przyszłości.Potraﬁ wykorzystać pojęcie struktur
temporalnych do analizy określonych wizji zmiany
społecznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

studenci są gotowi do pracy w zespole, krytycznej
samooceny, konstruktywnej krytyki idei
przedstawianych przez innych. Myślą twórczo i
na podstawie uważnej obserwacji zjawisk bieżących
oraz analizy wydarzeń przeszłych konstruują
alternatywne scenariusze przyszłości.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Socjologia przyszłości – zakres, deﬁnicja, status.
2. Stosunki społeczne: K.Marks, F.Engels, Manifest komunistyczny, r. I , II
Czy utopie zamykają czy otwierają przyszłośc?́
3. Wprowadzenie koncepcji struktur temporalnych N. Luhmanna („Future never
happens”)
4. Ludzie przysżłości :socjalizacja i edukacja
1.

5. Miasto i czas. 6. Media

W1, U1, K1

7. Ludzie i organizacje
8. Srodowisko, klimat, codziennośc:́
9. Zywnośc:́
10. Nowa biologia
13. Nauka, technologia, innowacje.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność , egzamin
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Socjologia rodzin
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.1559133051.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dynamicznymi i głębokimi przemianami rodzin w później
nowoczesności z wyeksponowaniem nie tylko strukturalnych, ale przede wszystkim kulturowych ich
uwarunkowań. Przekazana zostanie wiedza dotycząca procesualności i konstruowania wielości i różnorodności
rodzin, praktyk rodzinnych, przemian intymnych i relacyjnych. Zaprezentowane zostaną klasyczne i nowe
paradygmaty badań nad rodzinami.

C2

Studenci zapoznają się z: procesami wpływającymi na dobór małżeński/partnerski, gotowością młodych
do formowania rodzin, fazami cyklu życia rodzinnego z uwzględnieniem zadań i ról rodzinnych, m.in. w sferze
prokreacji, wychowania (nowi ojcowie, nowe matki), balansowania ról rodzinnych z rynkiem pracy, starzenia się.
Uświadomione zostaną studentom problemy związane z dezintegracją rodzin ( przez rozwód, śmierć, rozdzielenie
w wyniku migracji) i ich rekonstrukcją

C3

Studentom przekazana zostanie wiedza na temat alternatywnych form życia, jak: kohabitacja, singlowanie,
monoparentalność, związki homoseksualne, rodziny z wyboru.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii
rodzin,gamologii i familiologii; klasyczne
i ponowoczesne koncepcje wyjaśniające przemiany
rodzin, w tym modele rodzin różnice w paradygmatach
: funkcjonalnym, strukturalnym, ponowoczesnym
(indywidualizacja), feministycznym

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W09

egzamin pisemny

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09

egzamin pisemny

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawnie stosować specjalistyczną terminologię
potraﬁ dokonać analizy socjologicznej badanego
zagadnienia potraﬁ dobrać i zastosować teorie,
koncepcje i pojęcia do wyjaśniania przemian rodzin,
intymności, seksualności. potraﬁ krytycznie ocenić
przekazy medialne dotyczące rodzin. potraﬁ
przygotować zaawansowaną prezentację tematu
z zakresu socjologii rodzin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania poszukiwań w zakresie zrozumienia,
oceny, rozwiązań problemów rodzin wyszukiwania
danych, raportów, ekspertyz obrazujących rodziny
do pracy w organizacjach pozarządowych, instytucjach
związanych z rodzinami poszukiwania wzorów
równościowych i demokratyzowania rodzin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

analiza i przygotowanie danych

30

analiza badań i sprawozdań

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Paradygmaty badań w socjologii rodzin: m.in.funkcjonalny, strukturalny,
konstruktywistyczny- doing family , displaying family, feministyczny
Ponowoczesne ideologie stylu życia i orientacji życiowych.Indywidualizm
:samorealizacyjny, ekspansywny, zinstytucjonalizowany
Rodzina w późnej nowoczesności- cechy charakterystyczne, typy, formy życia,
modele rodzin

W1, U1, K1

2.

Społeczne konstruowanie intymności i zażyłości,
Sposoby randkowania, doboru partnera, czysta relacja
Formowanie związków

W1, U1, K1

3.

Praktykowanie życia rodzinnego
Modele rodziny,- tradycyjny, mieszany, partnerski, odwrócony
Fazy cyklu życia rodzinnego: przedparentalna, parentalna, postparentalna:
zadania i zmieniające się role; destandaryzacja cyklu
Praktyki rodzicielskie- nowe matki, nowi ojcowe- kariery ról rodzinnych;
intensywne macierzyństwo, intensywne ojcostwo
Zmagania na rynku pracy i w rodzinie; balansowanie ról rodzinnych
Jakość życia rodzinnego; władza, podział obowiązków, waga prac reprodukcyjnych

W1, U1, K1

4.

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego :
kohabitacja, LAT
monoparentalność,
życie w pojedynkę,
homorodziny,

W1, U1, K1

5.

Dezorganizacja rodziny (rozwód, śmierć, rozdzielnie)
Przyszłość rodzin i karier rodzinnych
Rola troski i opieki w rodzinie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
referat, obecność, aktywne uczestnictwo oparte na czytaniu lektur

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Socjologiczny klub ﬁlmowy - globalizacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fad034fa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Lepsze rozumienie globalnych współzależności społeczno-polityczno-gospodarczych oraz odpowiedzialności
jednostek i społeczeństw za charakter współczesnych procesów globalizacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

Studentka zna źródła oraz konsekwencje
powiększających się nierówności zarówno w obrębie
państw, jak i na skalę globalną.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08

kazus, prezentacja

Studentka rozumie na czym polega rola specjalnych
stref produkcyjnych, korporacji transnarodowych.

SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08

kazus, prezentacja

Studentka rozumie społeczne konsekwencje zmian
klimatycznych.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08

kazus, prezentacja

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U10

kazus, prezentacja

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ wytłumaczyć jaki wpływ wywierają
procesy globalizacyjne na codzienne życie ludzi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studentka jest w stanie analizować konkretne
przypadki problemów wynikających z przyśpieszonych
procesów globalizacyjnych oraz planować i odejmować
działania mieszczące się w kanonie globalnej
obywatelki, na rzecz ich rozwiązywania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

45

rozwiązywanie kazusów

10

analiza problemu

10

przygotowanie do zajęć

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

256 / 426

Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wybrane globalne kryzysy - klimatyczny, żywnościowy, ﬁnansowy i inne.
2. Globalizacja i regionalizacja gospodarki - globalne łańcuchy produkcyjne,
feminizacja najemnej siły roboczej.
3. Konﬂikty zbrojne.
4. Bieda i wykluczenia społeczne w ujęciu globalnym.
5. Kontestacja neoliberalnych przemian gospdarczych.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
kazus, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Tożsamości indywidualne i zbiorowe w Europie Środkowowschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fac25d95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Następujące od ponad trzech dekad zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej nie pozostają bez wpływu
na indywidualne i zbiorowe tożsamości jej mieszkańców. Celem kursu, planowanego jako cykl wykładów, będzie
zapoznanie się z najbardziej popularnymi koncepcjami tożsamości (Zygmunt Bauman, Manuel Castells, Anthony
Giddens, Samuel Eisenstadt) a następnie analiza określonych zagadnień i studiów przypadku, z odwołaniem
do materiałów zgromadzonych w wyniku własnych i prowadzonych pod moim kierunkiem badań empirycznych.
Kształtowanie się tożsamości indywidualnej będzie rozpatrywane w kontekście doświadczeń biograﬁcznych,
związanych z dzieciństwem i rolą znaczących Innych. Tożsamości zbiorowe będą ujęte przede wszystkim jako
etniczne/narodowe, a szczególna uwaga w zakresie ich formowania się zostanie poświęcona zmianom, które
nastąpiły w Środkowo - Wschodniej Europie po 1989/1991 roku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zdobycie wiedzy w zakresie koncepcji tożsamości
indywidualnej i zbiorowej w kontekście przemian
w Środkowo - Wschodniej Europie po upadku
komunizmu.

SOC_K1_W02

projekt

W2

znajomość literatury przedmiotu i stanu badań
w zakresie tematyki szczegółowej: o procesach
kształtowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej
i stosowanych w nich metod.

SOC_K1_W04,
SOC_K1_W06

projekt, esej

W3

wiedza na temat sposobu projektowania badań
na przykładzie tematyki związanej z tożsamością formułowania pytań, typów pytań badawczych,
konceptualizowania projektu badawczego, doboru
materiału empirycznego.

SOC_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosowanie wiedzy na temat tożsamości jako
kategorii socjologicznej do interpretacji rzeczywistości
społecznej

SOC_K1_U01

projekt

U2

trafne interpretowanie omawianych wyników badań
empirycznych

SOC_K1_U08

wyniki badań

U3

przygotowanie prostego projektu badawczego w 2-3
osobowej grupie, z wykorzystaniem teorii i procedury
badawczej.

SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

praca i współpraca w niewielkim zespole (2-3 osoby)
realizującym projekt badawczy.

SOC_K1_K02

projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

K2

motywacja do wspierania projektów koleżanek
i kolegów oraz rozwijania własnych zasobów wiedzy
i umiejętności.

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K03

projekt, prezentacja

K3

rozwijanie kultury prowadzenia dyskusji w zakresie
tematycznym kursu, wyrażanie własnej opinii,
formułowanie sądów pozytywnych i krytycznych.

SOC_K1_K04

projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

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. Dyskusja priorytetów kursu. Czego się dowiemy i czego się nauczymy. Czym
jest tożsamość – wstępnie o pojęciu. Charakterystyka przemian w ŚrodkowoWschodniej Europie. Idea pracy w grupach: prezentacja i esej.

W1, U3, K1

2.

Wykład: Tożsamość jako przedmiot badań interdyscyplinarnych; ujęcia, obszary
zainteresowań, badania.

W1, U1, K3

3.

3 i 4 spotkanie. Dyskusja tematów i projektów Prezentacji

W3, U3, K1

4.

Wykład. Tożsamość indywidualna – kanoniczne ujęcie Erika Eriksona.

W1, W2, U1, K3

5.

Wykład: Tożsamości zbiorowe: granice symboliczne tożsamości zbiorowych na
podstawie badań własnych na Krymie.

W1, W2, U1, U2, K3

6.

Wykład: Tożsamość osobista na przykładzie osób polskiego pochodzenia na
Krymie

W1, W2, U1, U2, K3

7.

Kilka spotkań (Liczba zależna od liczby uczestników kursu) - warsztaty w grupach.
Prezentacje projektów badawczych i ich dyskusja.

W3, U1, U3, K1, K2, K3

8.

Debata zamykająca kurs. Recenzje esejów zaliczeniowych - raportów z realizacji
projektów.

W3, U1, U2, U3, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

projekt, wyniki badań,
prezentacja

Przygotowanie projektu badawczego, realizacja badań,
prezentacja badań na warsztatach i przedstawienie do oceny
eseju o objętości 8-12 stron.

wykład

esej

Wykazanie się wiedzą i znajomością materiału wykładowego
w przygotowanym projekcie.

Sylabusy
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Wprowadzenie do teorii feministycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fae0ba89.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie genezy, rozwoju i krytyki najważniejszych nurtów feministycznej reﬂeksji nad
płcią. Wykład będzie starał się pokazać w jaki sposób na rozważania te wpłynęły intelektualne spory trwające
na przestrzeni ostatnich dwóch wieków w kulturze europejskiej., związane m.in. z liberalizmem, socjalizmem,
psychoanalizą, ruchami dekolonizacyjnymi i postmodernizmem. Ideą kursu jest ukazanie różnorodności i
bogactwa myśli feministycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student/ka zna najważniejsze nurty myśli
feministycznej

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09

egzamin pisemny, esej

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06

egzamin pisemny, esej

SOC_K1_K05

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka potraﬁą zastosować w analizie poznane
pojęcia i koncepcje

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaplanować i prowadzić działania na rzecz równego
traktowania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do egzaminu

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

6

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.

Prekursorki liberalnej myśli feministycznej

W1, U1

2.

Feminizm liberalny XX wieku

W1, U1

3.

Feminizm radykalny: wprowadzenie

W1, U1

4.

Feminizm radykalny: perspektywa libertariańska i kulturowa

W1, U1

Sylabusy
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5.

Feminizm marksistowski i socjalistyczny

W1, U1

6.

Feminizm egzystencjalny

W1, U1

7.

Feminizm kulturowy i postmodernistyczny

W1, U1

8.

Ekofemnizm

W1, U1

9.

Feminizm wielokulturowy i globalny

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, metoda sytuacyjna, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach (2 nieobecności dopuszczalne), aktywność,
zaliczenie zadań cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak (mile widziane ukończenie kursu Płeć kultura społeczeństwo)

Sylabusy
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Zmiany klimatu - warsztat
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.604761ddeb7d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Samodzielne poszukiwania problemów związanych z adaptacją najbliższego otoczenia do antropogenicznych
zmian klimatu i katastrofy ekologicznej.

C2

Poszukiwanie rozwiązań problemów związanych z adaptacją do kryzysu metoda projektową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Studentka rozumie na czym polegają współczesne
zagrożenia związane ze zmianą klimatu

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W11

projekt

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

projekt

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

W zależności od określonego w projekcie problemu
studentka potraﬁ - zaplanować kampanię społeczną,
kierować/uczestniczyć w przygotowywaniu podcastów,
zaplanować i przeprowadzić warsztaty tematyczne,
zorganizować przeprowadzenie petycji oraz innych
inicjatyw obywatelskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studentka jest gotowa podejmować w swoim
najbliższym otoczeniu (gospodarstwo domowe,
dzielnica, miejscowość, uczelnia, zakład pracy, gmina)
działania zmierzające do neutralności klimatycznej,
sprawiedliwości klimatycznej oraz podnoszenia
świadomości ludzi na temat konsekwencji
antropogenicznych zmian klimatu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

45

analiza problemu

35

analiza i przygotowanie danych

20

analiza badań i sprawozdań

20

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.

Samodzielne poszukiwanie materiałów i żródeł informacji, włączając obserwację
uczestniczącą (co dzieje sie w moim najbliższym otoczeniu), np. problemy
wynikające z braku szacunku dla przyrody skutkujące w Polsce tzw. "betonozą".

W1, U1, K1

Sylabusy
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Peer review - grupa zajęciowa dyskutuje i pomaga w gromadzeniu danych oraz
pomysłów na rozwiązania zdeﬁniowanych problemów pomiędzy sobą.

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach i realizacji projektu w kilkuosobowym
zespole.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Mile widziany zaliczony kurs: "Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych - perspektywa
interdyscyplinarna"

Sylabusy
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Auschwitz: the past in the present
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5faf05c30.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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:
W1

Sylabusy

the basic facts of the history of the Auschwitz camp
and the main features of Auschwitz as a symbol and
object of cultural and social memory

SOC_K1_W01

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

discuss in English the selected aspects of Auschwitz
history and memory in a multinational/cultural context

SOC_K1_U10

esej, prezentacja

U2

write short essays in English on the selected aspects
of Auschwitz history and memory

SOC_K1_U09

esej, prezentacja

SOC_K1_K06

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

deepening and broadening their knowledge and
awareness of the relevance of the issues studied

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia terenowe

20

seminarium

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie pracy semestralnej

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
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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 PolishJewish relations, and others. The course will draw upon the historiography of
Auschwitz and the Holocaust, and literature in the social sciences on Auschwitz
W1, U1, U2, K1
the camp and Auschwitz after the camp. It will also use the theories and methods
of multi-disciplinary memory studies.

1.

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.
Topics of particular classess will be announced via Pegaz, the University's elearning platform, before the beginning of the course.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia terenowe

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja

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) an examination miniessay 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 instructor. The length of a presentation: 5–10 minutes. The size
of a mini-essay: 1,500–2,500 words.

esej

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) an examination miniessay 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 instructor. 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 less than half of
seminar classes will have to make them up by writing reviews of literature assigned to the classes. The size of a review is
500 and 1,500 words (all included). Missing half or more of seminar classes will result in the failure of the course.
Students missing a 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.
Students will agree the topics of their ﬁnal mini-essays with the course instructor by the end of the course. The essay topics
must be related to the topics, issues, and literature/sources discussed during the seminar classes 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.

Sylabusy
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All submissions electronically: a MS Word ﬁle sent by email to the course instructor.

Sylabusy
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Contemporary Development Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5f896b9d1afb4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

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:

Sylabusy
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W1

pojęcia zmiany, rozwoju i postępu

SOC_K1_W08

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W2

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

SOC_K1_W08

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W3

koncepcje rozwoju alternatywnego

SOC_K1_W08

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

W4

koncepcję miękkiego państwa i znaczenie kultury
w rozwoju społecznym

SOC_K1_W08

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U2

ocenić programy pomocy rozwojowej

SOC_K1_U04,
SOC_K1_U07

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U3

krytycznie odnieść się do problemów i wyzwań
rozwojowych

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

U4

pozyskiwać informacje na temat stanu rozwoju
i zacofania świata

SOC_K1_U02

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_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

K2

zaangażować się w programy pomocy rozwojowej

SOC_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

K3

pracy zespołowej i dyskusji grupowej

SOC_K1_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

10

przygotowanie eseju

20

Przygotowanie prac pisemnych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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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.

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:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji,
złożenie prac pisemnych i końcowego eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Gender and Democracy in Poland
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fafedfc6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

This course provides an overview of the most important issues and debates on gender equality in Poland. It
brings together the concept of gender equality, intesectionality, democracy and citizenship to shed light on the
condition under which gender is shaped within the domains of polity, economy, religion, reproduction, resistance
and social movements. 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 wideranging discussion oriented on the future development of gender equality in Poland.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Students know and understand: - the concept of
gender and gender regimes; - the main theoretical
approaches explaining the relations between gender,
democracy and citizenships; - gender inequalities of
the Polish society and mechanisms to prevent them.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W08

esej, prezentacja

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U08

esej, prezentacja

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Students can: - apply the concept of gender in the
context of politics, economy, violence, reproduction; examine current processes related to gender order in
Polish society; - identify intersectional relations
between gender and other dimensions of inequality; formulate strategies for resisting gender inequalities.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Students is able to: - communicate and discuss in
a clear and coherent manner; - develop academic
writing skills.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

45

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.

Gender regimes in Poland - historical and contemporary perspectives

W1, U1

2.

Gendering politics and women’s representation in politics

W1, U1, K1

3.

Labour market - gendered perspective

W1, U1, K1

4.

Towards caring masculinity?

W1, U1, K1

5.

Reproductive rights in Poland

W1, U1, K1

6.

Feminist mobilization and resistance

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students are expected to actively participate in the classes. Attendance is
mandatory (students who miss more than two classes will need to make
up the missing classes). Missing more than 50% of the classes will result
in failure of the course. Exam.
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Gender and Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.1559296743.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umiejętność krytycznej analizy problemów genderowych w aspektach społecznych i prawnych

C2

Rozumienie problemów genderowych w aspektach społecznych i prawnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

analizy indywidualnej oraz w zespole, identyﬁkacji
problemów i przygotowania ich do dalszego
opracowania indywidualnie oraz w zespole, potraﬁ
samodzielnie pogłębiać wiedzę o problemach
związanych z płcią kulturową i krytycznie ją
wykorzystywać.

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

wrażliwego rozumienia problemów genderowych

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

problemy genderowe

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać krytycznej analizy licznych problemów
związanych z płcią kulturową

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie eseju

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

8

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie referatu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
144

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Discussions on various gender-related problems, such as: introduction to gender
inequality, gender inequalities in politics, economy and education, global gender
W1, U1, K1, K2
gap, human traﬃcing, sex work and prostitution, gender-based violence, domestic
violence, reproductive rights, LGBTQI+

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny + praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
English-speaking course

Sylabusy
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Social and Political Philosophy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5faea8d12.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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 and
their diﬀerent interpretations. 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:

Sylabusy
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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_K1_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

SOC_K1_U03

egzamin pisemny,
prezentacja

SOC_K1_K03

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.

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. 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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fbe7467c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zaznajomienie studentów z socjologicznym językiem angielskim, utrwalenie podstawowego słownictwa

C2

ćwiczenie umiejętności czytania i analizowania tekstów naukowych w języku angielskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię nauk społecznych w języku angielskim

SOC_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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czytać i analizować teksty socjologiczne w języku
angielskim

U1

SOC_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
analizy rzeczywistości i dyskusji z wykorzystaniem
aparatu socjologicznego

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Podstawowe słownictwo socjologiczne w jezyku angielskim w oparciu o teksty
klasyczne i współczesne; słownictwo zaawansowane w oparciu o teksty
subdyscyplin socjologicznych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, obecność, zaliczenie wymaganych prac
pisemnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61febe85130e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie przez uczestników zajęć zróżnicowanych - interdyscyplinarnych - perspektyw dotyczących
projektowania miejskich przestrzeni

C2

Zdobycie przez uczestników zajęć umiejętności potrzebnych w realizacji projektu „miejsca”.

C3

Wzmocnienie umiejętności stosowania wiedzy socjologicznej do rozpoznania i rozumienia zachowań
przestrzennych ludzi

C4

Kształcenie umiejętności współpracy w zespołach branżowych i realizacji własnych pomysłów projektowych
w interdyscyplinarnych zespołach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie znaczenie wiedzy
interdyscyplinarnej w rozpoznawaniu potrzeb
i zachowań przestrzennych ludzi oraz w projektowaniu
przestrzeni dla ludzi

SOC_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

Student zna i rozumie potencjał wiedzy socjologicznej
w obszarze organizowania przestrzeni
z uwzględnieniem potrzeb jej użytkowników

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prezentować i uzasadniać efekty pracy
indywidualnej i zespołowej

SOC_K1_U07,
SOC_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ gromadzić i analizować dane
potrzebne do opracowania koncepcji projektu
wybranej przestrzeni

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do konsultowania i weryﬁkowania
proponowanych przez siebie rozwiązań projektowych

SOC_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Student jest gotów do podejmowania współpracy
w zespole interdyscyplinarnym - zdobywa informacje
i dzieli się wiedzą

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

analiza i przygotowanie danych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

badania terenowe

15

konsultacje

6

poprawa projektu

10

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
119

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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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.

Zajęcia informacyjno-organizacyjne: wprowadzenie do tematyki warsztatów i
zasad pracy zespołowej

W1, K1, K2

2.

Rozpoznanie problemu/zagadnienia będącego przedmiotem warsztatów [każdego
roku zmienia się temat oraz obszar projektowanych zmian] – praca z tekstem oraz
w terenie w zespołach interdyscyplinarnych przed warsztatami /wg ustalonego w
zespole harmonogramu/

W1, W2, U2, K1, K2

3.

Wykład inauguracyjny i czterodniowe warsztaty projektowe w zespołach
interdyscyplinarnych - opracowanie plansz (makiet) i opisów projektów intensywna praca projektowa i konsultacyjna

W1, W2, 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, dopracowanie w zespołach
opisów i projektów przed coroczną wystawą prac

W1, W2, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

1) Udział w zajęciach organizacyjnych i warsztatowych, bieżące
zaangażowanie w prace zespołu - wspieranie zespołu na każdym
etapie pracy nad projektem, 2) Przygotowanie opisów na
plansze, 3) Opracowanie opisu projektu i jego prezentacja
(wspólnie z zespołem na ostatnich zajęciach), w tym
sformułowanie uzasadnienia zaproponowanych rozwiązań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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Socjologia i design – warsztaty interdyscyplinarne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fbfda7d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie się studentek/ów z wyzwaniami interdyscyplinarności oraz kształcenie różnych
umiejętności koniecznych w pracy zespołowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uczestniczki i uczestnicy kursu wiedzą, jaka jest
relacja socjologii wobec innych dziedzin (tu:
projektowania przemysłowego) i w jaki sposób wiedza
socjologiczna może wchodzić w dialog z tymi
dziedzinami.

SOC_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

studentki i studenci potraﬁą dobrać metody badawcze
do rozwiązania problemów związanych
z projektowaniem przemysłowym i podejmowanych
przez mieszane, wielodyscyplinowe zespoły.

SOC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

studentki i studenci potraﬁą wykorzystać posiadaną
wiedzę socjologiczną i kompetencje metodologiczne
do rozwiązywania problemów społeczno-projektowych.

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U07

projekt

U2

studentki i studenci potraﬁą efektywnie komunikować
się z osobami spoza dyscypliny, włączając w działania
projektowe swoje socjologiczne kompetencje.

SOC_K1_U10

projekt, raport

SOC_K1_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

studentki i studenci doskonalą swoje kompetencje
pracy w zespole międzydziedzinowym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
projektowanie

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

analiza i przygotowanie danych

20

przeprowadzenie badań empirycznych

20

warsztaty

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Społeczne modele projektowania i główne dylematy społeczne, które stawia sobie
współczesny design: design krytyczny, społeczna odpowiedzialność
projektowania, partycypacja w procesie projektowym. Najważniejsze podejścia w
socjologii i antropologii materialności.

W1

2.

Udział socjologów w fazie badawczej procesu projektowania: analiza i
interpretacja danych zastanych, realizacja badań empirycznych, przygotowanie
raportów.

W2, U1, K1

3.

Udział w procesie projektowania w różnych rolach socjologicznych i jej ocena:
badawczej, krytycznej, organizacyjnej. Przygotowanie esejów.

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w projekcie międzybranżowym, przygotowanie i
prezentacja wyników, raport i praca pisemna.
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Zdrowie psychiczne w perspektywie interdyscyplinarnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61fbcd8c9220c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie wielowymiarowości kategorii "zdrowie psychiczne".

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę podstawowych teoretycznych
i aplikacyjnych ujęć zdrowia psychicznego.

SOC_K1_W05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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analizować wybrane zagadnienia społeczne
z perspektywy holistycznie deﬁniowanego zdrowia
psychicznego.

U1

SOC_K1_U08

projekt

SOC_K1_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
włączania się do współpracy z osobami i instytucjami
funkcjonującymi w obszarze zdrowia psychicznego.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

Przygotowywanie projektów

30

konsultacje

15

analiza badań i sprawozdań

25

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.

Podstawowe konteksty teoretyczne oraz aplikacyjne zdrowia psychicznego.

W1

2.

Zdrowie psychiczne w kluczowych obszarach życia społecznego - analiza
interdyscyplinarna.

U1

3.

Analiza wybranych instytucji zdrowia psychicznego.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
raport z projektu
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Badania jakościowe w praktyce [Wywiad jako metoda badania praktyk
społecznych] część I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61fe89b3c8cfe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest kształcenie w praktyce (w terenie) umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
dotyczących prowadzenia różnych typów wywiadów socjologicznych 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. Kurs składa się z dwóch części
realizowanych w semestrze 1 i 2 w danym roku akademickim. W trakcie pierwszej części kursu zajmujemy się
techniką wywiadu narracyjno-biograﬁcznego oraz etnograﬁcznego wywiadu pogłębionego z wykorzystaniem
nowych technologii. W trakcie obozu badawczego testowane są autorskie, rozwiązania dotyczące metodologii
prowadzenia wywiadów z wykorzystaniem kogniwistyki społecznej. Problematyka badawcza skoncentrowana jest
na badaniu modeli poznawczych i praktyk społecznych w różnych obszarach życia codziennego. Podczas badań
terenowych nacisk jest położony na rozwijanie wyobraźni badawcze oraz umiejętności stosowania przez
studentów różnych metod i technik jakościowych (triangulacja metodologiczna) w badaniu praktyk społecznych.
Szczegółowa tematyka badań zostanie zaproponowana przez prowadzącego we współpracy ze studentami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
Student zna i rozumie współczesne podejścia
i strategie prowadzenia terenowych badań
jakościowych

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
projekt

Student zna i rozumie zasady etyczne oraz procedury
prowadzenia terenowych badań jakościowych

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
projekt

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

K1

Student posiada podstawowe kompetencje
komunikacyjne dotyczące prowadzenia badań
jakościowych

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Student posiada umiejętność oceny sytuacji
i stosowania zasad etyki w trakcie prowadzenia badań
jakościowych

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W1

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ prowadzić samodzielnie badania
jakościowe zgodnie z zasadami etyki i procedurami
metodologicznymi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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obóz naukowo-badawczy

30

badania terenowe

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

1.

Konceptualizacja badań terenowych (mapy myśli, przygotowanie przewodnika do
wywiadu narracyjnego, biograﬁcznego i swobodnego)

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Praca z respondentem, moderacja i komunikowanie interpersonalne w wywiadach
jakościowych

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Prowadzenie notatek terenowych i dziennika badacza jakościowego

W1, W2, U1, K1, K2

4.

Nowe technologie cyfrowe, a prowadzenie wywiadów w terenie

W1, W2, U1, K1, K2

5.

Nagrywanie audio-video, a etyka terenowych badań jakościowych

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, inscenizacja, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
obóz naukowo-badawczy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ewaluacja w praktyce: ocena wybranej - interwencji publicznej - część I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.5cdd5fb0aeb36.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwinięcie umiejętności aplikacji wiedzy socjologicznej do prowadzenia badań o charakterze ewaluacyjnym,
odnoszących się do oceny aktualnie realizowanych interwencji publicznych

C2

Rozwinięcie kompetencji społecznych: współpraca w grupie, komunikacja, zarządzanie zespołem, planowanie
zadań, terminowość

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Role badań społecznych i ewaluacyjnych
w zarządzaniu politykami publicznymi

W1

SOC_K1_W06

projekt, raport

SOC_K1_U01

projekt, raport, wyniki
badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
Zaprojektować i zrealizować proste badanie
o charakterze ewaluacyjnym

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnego zdobywania wiedzy

SOC_K1_K06

projekt, raport, wyniki
badań

K2

Współpraca i skuteczne komunikowanie się w zespole

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02

projekt, raport, wyniki
badań

K3

Odpowiedzialność za powierzone zadania,
wykonywanie ich w terminie

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

projekt, raport, wyniki
badań

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowo-badawczy

30

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie raportu

20

badania terenowe

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.

Identyﬁkacja problemów i pytań badawczych, projektowanie badania i jego
realizacja

W1, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

obóz naukowo-badawczy

projekt, raport, wyniki badań

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zadanych prac, zespołowe przygotowanie raportu i
prezentacji z badań
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań, preferowane ukończenie kursu Metody empirycznych badań społecznych

Sylabusy
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Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Płaszów
w dialogach sieci społecznych - część I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61febe3c89e51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z przejawami, dynamiką, mechanizmami oraz funkcjami kultury upamiętniania
na przykładzie studiów prowadzonych w przestrzeni byłego KL Plaszow

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

299 / 426

W1

specyﬁkę badawczego i praktycznego zaangażowania
socjologów oraz przedstawicieli nauk społecznych
w pracę nad pamięcią we wspólnotach lokalnych tzw.
trudnego dziedzictwa - naznaczonych traumatycznymi
doświadczeniami wojny, ludobójstwa, pogardy oraz
nieuzniania dla człowieka

SOC_K1_W06

raport

SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

kazus

SOC_K1_K02

kazus, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

na podstawie uzyskanej wiedzy o wspólnocie trudnego
dziedzictwa projektować działania badawcze oraz
edukacyjne, których celem jest rozwój kultury pamięci
uwzględniającej aktywny udział przedstawicieli
określonego środowiska lokalnego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ponoszenia odpowiedzialności za problemy społeczne
powiązane z: 1) etycznymi wyznacznikami rozwoju
lokalnego, 2) rozumieniem obecności Innego
we wspólnocie oraz 3) funkcjami lokalnej pamięci
o doświadczeniach traumatycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowo-badawczy

30

przygotowanie raportu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza badań i sprawozdań

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Wspólnota trudnego dziedzictwa - perspektywa socjologiczna

W1

2.

Teren byłego KL Plaszow jako specyﬁczny przykład wspólnoty trudnego
dziedzictwa

W1

3.

Partycypacyjne działania badawcze oraz edukacyjne na rzecz kultury pamięci analiza wybranych praktyk

U1

Sylabusy
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Dylematy związane z odpowiedzialnością za problemy społeczne (etyka rozwoju
lokalnego, Inny we wspólnocie, znaczenie i funkcje lokalnej pamięci o
doświadczeniach traumatycznych)

4.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
obóz naukowo-badawczy

Formy zaliczenia
kazus, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, udział w badaniach, przygotowanie raportu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Kultury miejsca - studium przypadku gmin byłego województwa
krakowskiego - część I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61febd5a067ee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z projektowaniem i realizacją badań terenowych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu realizacji badań terenowych.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z realizacją badań terenowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie etapy procesu badań
społecznych.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W10

raport, wyniki badań

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09

raport, wyniki badań

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ realizować badania terenowe.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do współpracy z lokalnymi
instytucjami w celu rozwiązywania problemów
społecznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowo-badawczy

15

przeprowadzenie badań empirycznych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Ogólne zasady realizacji badań empirycznych. Schemat postępowania
badawczego.

W1, U1, K1

2.

Konceptualizacja problemów badawczych.

W1, U1

3.

Operacjonalizacja problemów badawczych.

W1, U1, K1

4.

Wybór metod i technik badawczych. Ćwiczenia związane z wyborem technik
badawczych.

W1, U1, K1

5.

Przygotowywanie narzędzi badawczych.

W1, U1, K1

6.

Realizacja badań w terenie.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Zasady analizy danych empirycznych.

W1, U1, K1

8.

Przygotowywanie raportu badawczego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
obóz naukowo-badawczy

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, wyniki badań Pozytywna ocena raportu końcowego z badań terenowych

304 / 426

Religia jako pamięć i dziedzictwo kulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.13C0.61fbca744e0a1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Obóz badawczy poświęcony jest religii jako materialnemu i niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu. Składa
się z części teoretycznej, w ramach której studenci zapoznają się z koncepcją religii jako „łańcuchami pamięci”,
terminami takimi jak dziedzictwo kulturowe, pamięć społeczna, post-pamięć, praktykami kontestowania i odpamiętniania (de-commemoration), oraz relacjami pomiędzy tożsamością religijną, etniczną i narodową,
ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości religijnych/etnicznych we współczesnej Polsce

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Poznanie pojęć teoretycznych z zakresu
tematycznego: koncepcja religii jako pamięci,
dziedzictwo kulturowe, pamięć społeczna, postpamięć, tożsamość narodowa i etniczna.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

Wiedza na temat mniejszości narodowych i etnicznych
w Polsce, związku między ich tożsamością etnicznonarodową a religijną.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

Wiedza na temat metod badania sposobów
upamiętniania przeszłości: analiza dokumentów,
analiza kultury materialnej, wywiady pogłębione,
obserwacja.

SOC_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętność stosowania poznanych pojęć
do interpretacji aktualnej sytuacji mniejszości
w Polsce.

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

Umiejętność rozpoznania i charakterystyki wybranych
mniejszości, ich przeszłości, relacji z większością.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

Umiejętność zastosowania określonej metody
do badania praktyk pamiętania, odpamiętniania.

SOC_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ zrozumieć złożoność uwarunkowań
indywidualnych i zbiorowych biograﬁi członków
mniejszości.

SOC_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

Potraﬁ prowadzić rozmowy/wywiady z zachowaniem
szacunku wobec rozmówcy przedstawiającego
poglądy odmienne od jego własnych.

SOC_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

Potraﬁ pracować w zespole badawczym,
współpracować z innymi uczestnikami obozu na rzecz
wspólnych celów.

SOC_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz naukowo-badawczy

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowo-badawczy

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie raportu

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.

I Blok: Praca przygotowawna nad aparaturą teoretyczną; dziedzictwo kulturowe,
pamięć społeczna, post-pamięć, tożsamośc narodowa i etniczna, religia.

W1, U1, K1

2.

II Blok: Praca nad mapą mniejszości etniczno-narodowych i religijnych w Polsce.

W2, U2, K1

3.

III Blok: Praca nad konkretnymi jmniejszościami, w zależności od decyzji nt.
terenu badań.

W2, U1, U2, K1

4.

Blok IV: badania terenowe praktyk upamiętniania materialnego i niematerialnego
dziedzictwa i roli religii w praktykach wybranej/ych mniejszości

W3, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
metoda projektów, udział w badaniach, analiza przypadków, seminarium
Rodzaj zajęć
obóz naukowo-badawczy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, udział w badaniach

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
udział w badaniach, analiza przypadków, seminarium, metoda projektów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

obóz naukowo-badawczy

zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywna obecność na zajęciach, udział w badaniach, przygotowanie
raportu, opracowanie uzyskanych materiałów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce - część I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1140.61fe8a8401329.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem obozu jest przygotowanie, realizacja badań empirycznych i analiza uzyskanych danych służących
rozpoznaniu sytuacji pod względem istnienia zjawiska nierównego traktowania ze względu na płeć. Badania
zostaną zrealizowane wśród student w i studentek I, II i III stopnia studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Planowane jest przeprowadzenie wywiadów pogłębionych.

C2

Cel badawczy zostanie zespolony z celami praktycznymi – diagnoza środowiska studiowania posłuży
do stworzenia rekomendacji mających na celu zaprojektowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań
wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn w nauce w ramach Planu Równości Płci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/ka - posiada wiedzę na temat funkcjonowania
instytucji nauki w Polsce; - posiada wiedzę na temat
uwarunkowań nierówności płci w nauce; - zna
i rozumie zasady projektowania i stosowania metody
wywiadów pogłębionych.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W10

projekt

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U10

projekt

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka - potraﬁ przeprowadzić diagnozę problemu
nierówności płci w nauce; - potraﬁ sformułować
rekomendacje służące zmniejszaniu nierówności płci
w nauce; - posiada umiejętność zaprojektowania
scenariusza wywiadu pogłębionego; - posiada
umiejętność przeprowadzenia wywiadów
pogłębionych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka - wykazuje zaangażowanie
w przygotowanie i realizację projektów społecznych; dąży do doskonalenia nabytych umiejętności oraz
poszerzania uzyskanej wiedzy; - potraﬁ pracować
w zespole; - posiada świadomość istnienia nierówności
społecznych i rozwija motywację do podejmowania
diagnozy zjawiska.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowo-badawczy

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

konsultacje

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.

Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce - wprowadzenie do projektu
badawczego, stan badań.

W1

2.

Dyskusja założeń projektu i metod badań, konceptualizacja badań. Przygotowanie
narzędzi badawczych i pilotaż badań.

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Przygotowanie ostatecznej wersji narzędzi badawczych i organizacja badań.

W1, U1, K1

4.

Realizacja badań, transkrypcja wywiadów i przygotowanie notatek z badań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach
Rodzaj zajęć
obóz naukowo-badawczy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu, zaliczone warunki obozu. Udział w
drugiej części obozu: Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce - część
II.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Metody empirycznych badań społecznych. Uczestnictwo w drugiej części obozu: Równość płci w szkolnictwie
wyższym i nauce - część II.

Sylabusy
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Diagnoza funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Monitoring
sądów rejonowych – obóz badawczy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.140.5cdd5fb9d39d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uczestnictwo w kursie przyczyni się do wykształcenia/udoskonalenia praktycznych umiejętności
badawczych(prowadzenia obserwacji uczestniczących, realizacji ankiet i opracowywania wyników badań) oraz
pozwoli zapoznać się ze specyﬁką badań społecznych, polegających na obywatelskim monitoringu działań władzy
publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wiedza na temat funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości i funkcjonowania sądów.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W07

zaliczenie

W2

wiedza w zakresie metod badawczych, takich jak
SOC_K1_W06
obserwacja uczestnicząca oraz kwestionariusz ankiety.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

znajomość i umiejętność praktycznego stosowania
metody obserwacji uczestniczącej w badaniach
socjologicznych.

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U05

zaliczenie

U2

znajomość zasad konstruowania kwestionariusza oraz
umiejętność przeprowadzania badań ankietowych.

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U05

zaliczenie

U3

umiejętność oceny funkcjonowania instytucji
publicznych, diagnozowania dysfunkcji i formułowania
praktycznych rozwiązań służących usprawnieniu ich
działania.

SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

znajomość i umiejętność praktycznego stosowania
metody obserwacji uczestniczącej w badaniach
socjologicznych.

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

zaliczenie

K2

znajomość zasad konstruowania kwestionariusza oraz
umiejętność przeprowadzania badań ankietowych.

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowo-badawczy

60

przeprowadzenie badań empirycznych

60

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

konsultacje

5

analiza i przygotowanie danych

5

analiza badań i sprawozdań

5

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem badań polegających na obywatelskim monitoringu pracy wymiaru
sprawiedliwości, prowadzonych we współpracy z Fundacja Court Watch Polska,
jest poprawa jakości służby publicznej, jaką pełnią w demokratycznym państwie
sądy. Obóz ma charakter badania w działaniu, łącząc cele badawcze z celami
praktycznymi poprzez obserwację rozpraw w sądach. Zbieranie i analiza danych z
wypełnianych przez uczestników monitoringu formularzy obserwacji oraz
przeprowadzanie i analiza ankiet mają służyć wykrywaniu nieprawidłowości, ale
także przykładów dobrych praktyk i wzorcowych sądów, które warto promować.
Mają także przynieść diagnozę stanu i funkcjonowania sądownictwa z punktu
widzenia interesów społeczeństwa. Owoc badań stanowi baza danych źródłowych
i analiz, które służą naukowcom, organizacjom pozarządowym i władzom państwa
do opracowywania pożądanych społecznie zmian w polskim wymiarze
sprawiedliwości.
Studenci nabywają praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania instytucji
wymiaru sprawiedliwości. Uczestnictwo w kursie przyczynia się do
wykształcenia/udoskonalenia praktycznych umiejętności badawczych
(prowadzenia obserwacji uczestniczących, realizacji ankiet i opracowywania
wyników badań) oraz pozwala zapoznać się ze specyﬁką badań społecznych,
polegających na obywatelskim monitoringu działań władzy publicznej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

obóz naukowo-badawczy

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1/ udział w szkoleniu; 2/ przeprowadzenie obserwacji co najmniej 15
rozpraw sądowych (min. 15 godzin obserwacji); 3/ wypełnienie co najmniej
jednego formularza dotyczącego infrastruktury budynku; 4/
przeprowadzenie co najmniej 2 ankiet z uczestnikami rozpraw; 5/
przedłożenie sprawozdania oraz 6/ udział w warsztacie podsumowującym
badanie.
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Antropologia społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.180.5cb4258813b01.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest omówienie kluczowych pojęć oraz problemów badawczych współczesnej antropologii społecznej
i kulturowej. Zwrócimy uwagę na ﬁlozoﬁczne i historyczne źródła dyscypliny. Przedstawimy założenia
metodologiczne antropologii – przede wszystkim metodę intensywnych badań terenowych. Przybliżymy kluczowe
terminy takie jak antropologiczne pojęcie kultury, pojęcie struktury społecznej czy pojęcie sprawstwa. Będziemy
starali się ukazać wkład antropologii w badanie stosunków pokrewieństwa, płci kulturowej, hierarchii społecznych,
stosunków wymiany, relacji władzy, globalizacji i nacjonalizmu. Pokażemy również w jaki sposób antropologia
uczestniczy w rozwiązywaniu palących problemów współczesnego świata: wykluczenia społecznego, kryzysu
klimatycznego, konﬂiktów militarnych, uchodźctwa i migracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

kluczowe pojęcia i problemy badawcze antropologii
społecznej, charakter antropologicznych metod
badawczych, wkład antropologii w badanie zagadnień
takich jak pokrewieństwo, płeć kulturowa,
seksualność, nierówności, stosunki wymiany,
podstawowe wnioski płynące z badań
antropologicznych na temat zmian klimatycznych,
uchodźctwa, konﬂiktów militarnych.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
projekt

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

własciwie stosować podstawowe pojęcia i terminy
stososowane w antropologii, łączyć pojęcia i terminy
z problemami i przykładami empirycznymi z różnych
zakątków świata, analizować typy zjawisk i procesów
omawianych podczas wykładu, krytycznie odnosić się
do stereotypów i etnocentryzmu, stosować technikę
obserwacji uczestniczącej, wywiadu pogłębionego,
analizy sytuacyjnej, spoglądać na zjawiska i procesy
społeczne z perspektywy antropologicznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej i samodzielnej analizy zjawisk i procesów
będących przedmiotem badań antropologicznych,
stosowania pojęć i teorii antropologicznych
w badaniach podstawowych i stosowanych,
przygotowania prac i raportów badawczych
z wykorzystaniem aparatu pojęciowego i metod
antropologii społecznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

1.
1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

WYKŁAD: NAUKA O CZŁOWIEKU

Podstawą antropologii jest ludzka potrzeba wzajemnego zrozumienia i
komunikacji, chęć wykraczania poza granice własnej grupy i własnej kultury.
Poznając się nawzajem, dzieląc się doświadczeniem zdajemy sobie lepiej sprawę
ze specyﬁki ludzkiej kondycji.

W1, U1, K1

2. WYKŁAD: HISTORIA ANTROPOLOGII SPOŁECZNEJ
2.

Antropologia jest od blisko 140 lat nauką akademicką. Jej korzenie sięgają jednak
głębiej w przeszłość. Opiszemy korzenie intelektualne i historyczne antropologii.
Omówimy klasyczne teorie antropologiczne takie jak ewolucjonizm, dyfuzjonizm,
funkcjonalizm, szkoła kultury i osobowości oraz strukturalizm.

W1, U1, K1

3. WYKŁAD: METODA INTENSYWNYCH BADAŃ TERENOWYCH
3.

4.

Metoda intensywnych badań terenowych jest czynnikiem ciągłości i integracji
antropologii jako praktyki poznawczej. Techniki badawcze takie jak obserwacja
uczestnicząca pozwalają lepiej zrozumieć życie społeczne w różnych częściach
świata.

4. WYKŁAD: ANTROPOLOGICZNE POJĘCIE KULTURY

W1, U1, K1

W1, U1, K1

Antropologia wypracowała własne oryginalne pojęcie kultury. Ukażemy zalety i
ograniczenia tego pojęcia. Odniesiemy się do procesów przemian kulturowych.

5. WYKŁAD: STRUKTURA SPOŁECZNA
5.

W1, U1, K1
Pojęcie struktury społecznej jest innym kluczowym pojęciem antropologicznym.
Pozwala ono analizować rzeczywistość relacyjnie jako procesy wzajemnych
oddziaływań.
6. WYKŁAD: POKREWIEŃSTWO I RODZINA

6.

Antropologia wniosła ogromny wkład w badania nad pokrewieństwem, wymianą
małżeńską i formowaniem relacji rodzinnych. Omówimy podstawowe pojęcia
służące do analizy stosunków pokrewieństwa i więzi rodzinnych. Zastanowimy się
nad źródłami zakazu kazirodztwa i konsekwencjami technologii wspomagania
rozrodu.

W1, U1, K1

7. WYKŁAD: CIAŁO, SEKSUALNOŚĆ I PŁEĆ KULTUROWA
7.

Sylabusy

Antropologiczne badania nad sposobami posługiwania się ciałem, społecznymi
uwarunkowaniami seksualności i odgrywaniem ról społecznych związanych z
rodzajem ukazują zróżnicowanie i dynamikę kategorii i praktyk na których opiera
się rozumie płci kulturowych w różnych częściach świata.

W1, U1, K1
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8. WYKŁAD: KASTOWOŚĆ, RASIZM, KLASY SPOŁECZNE
8.

W1, U1, K1
Analizowanie hierarchii społecznych stanowi jeden z lepiej udokumentowanych
obszarów badań antropologicznych. Omówimy różne niekiedy powiązane ze sobą
formy nierówności: oparte na religii, ideologii, wiedzy i stylu życia.

9. WYKŁAD: RELIGIA
9.

Antropologia wytworzyła szeroki wachlarz podejść do zjawisk religijnych.
Przyjrzymy się antropologicznej analizie mitów i obrzędów religijnych a także
badaniom nad specyﬁką doświadczenia religijnego i przemianami religii.

10.
10.

11.

WYKŁAD: DAR I WYMIANY

Studia nad wymianą społeczną i wymianą darów stanowią podwalinę
antropologicznej wiedzy o człowieku. Omówimy różne postaci wymiany i naturę
ekonomii darów. Przyjrzymy się procesom utowarowienia.

11.

W1, U1, K1

WYKŁAD: POLITYKA I STOSUNKI WŁADZY

W1, U1, K1

W1, U1, K1

Omówmy wkład antropologii w badania nad stosunkami władzy i różnymi formami
polityki, również opartymi na przemocy i sile.

12.

WYKŁAD: ETNICZNOŚĆ I NACJONALIZM

12.

W1, U1, K1
Antropologia dostarcza interesującej perspektywy w badaniach nad stosunkami i
tożsamościami etnicznymi. Pozwala również na głębsze zrozumienie nacjonalizmu
i procesów narodotwórczych.
13.

13.

Badania antropologiczne rzucają krytyczne światło na przebieg procesów
modernizacyjnych i wyobrażenia na ten temat. Antropologiczne badania nad
różnymi aspektami globalizacji: migracjami i uchodźctwem, komunikacją i
mediami społecznymi, tożsamością i uniformizacją pozwalają lepiej zrozumieć
jasne i ciemne strony globalizacji.
14.

14.

15.

WYKŁAD: PROCESY MODERNIZACJI I GLOBALIZACJA

WYKŁAD: ŚRODOWISKO I KRYZYS KLIMATYCZNY

Antropologia przyczynia się do lepszego zrozumienia zmian klimatycznych i
zróżnicowania ludzkich nastawień do środowiska.

15.

W1, U1, K1

WYKŁAD: (REPETYTORIUM)

W1, U1, K1

W1, U1, K1

Powtórka materiału z całego wykładu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Lektura wskazanych tekstów i
zaliczenie na ocenę, projekt dyskusja, której celem jest zrozumienie omawianych problemów i
przygotowanie projektu antropologicznego.

wykład

egzamin pisemny

Sylabusy

Pozytywny wynik egzaminu pisemnego. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia
na ocenę z ćwiczeń.
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Metody ilościowe w badaniach społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.180.5cdd5fbb2a789.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności potrzebne w procesie gromadzenia
i interpretacji ilościowych danych społecznych, począwszy od koncepcyjnego przygotowania badania, poprzez
konstrukcję adekwatnych wskaźników, po interpretację i sposób prezentowania uzyskanych wyników. Szczególny
nacisk położony zostanie na omówienie różnych wariantów, zalet i ograniczeń najpopularniejszej metody badań
społecznych, jaką jest sondaż prowadzony w oparciu o standaryzowany kwestionariusz. W tym kontekście
omówiona będzie konstrukcja skal oraz indeksów, oraz stosowanie typologii. Tematyka kursu obejmuje także
badania eksperymentalne, analizę socjometryczną oraz zastosowanie modeli formalnych. Ogólne nastawienie
kursu jest praktyczne – ma on służyć wyposażeniu uczestników w wiedzę i umiejętności konieczne
do prowadzenia badań ilościowych umożliwiających rzetelny opis i wyjaśnianie zjawisk społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znajomość podstawowej terminologii związanej
z badaniami społecznymi, zasad konstruowania
wskaźników w badaniach społecznych, zasad
prowadzenia badań sondażowych
i eksperymentalnych

SOC_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planowanie i przeprowadzenie badania sondażowego
bądź eksperymentalnego, oraz zinterpretowanie jego
wyników

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpraca przy tworzeniu narzędzi badawczych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie.
• rozróżnienie badań ilościowych i jakościowych
1.

• kwantyﬁkacja pojęć

W1, U1, K1

• tworzenie i rozumienie prostych formuł w formalnym zapisie logicznym
• stosowanie modeli w naukach społecznych
• paradoks Boniniego
Operacjonalizacja
• konceptualizacja problemu badawczego
• deﬁnicje operacyjne
2.

• poziomy pomiaru i dopuszczalne miary statystyczne (przypomnienie)

W1, U1, K1

• wskaźniki: deﬁnicyjne, korelacyjne, inferencyjne
• trafność i rzetelność wskaźników
• moc zawierania, moc odrzucania i moc rozdzielcza wskaźników binarnych
• krzywa ROC
Skale, indeksy i typologie
• skale Thurstone’a, Likerta i Guttmana
• skala dystansu społecznego Bogardusa
• dyferencjał semantyczny Osgooda
• walidacja skali: rzetelność i trafność
3.

• współczynnik α Cronbacha

W1, U1, K1

• tworzenie indeksu: sposoby agregacji i doprowadzania zmiennych do
porównywalności
• przykłady indeksów: Human Development Index i Index of Economic Freedom
• rodzaje typologii: typy krańcowe, typy czyste i mieszane, typy empiryczne i
idealne
• przyład typologii: Importance-Performance Analysis, World's Smallest Political
Quiz

Sylabusy
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Badania kwestionariuszowe
• projektowanie i realizacja badania sondażowego
• zalety i wady różnych technik sondażowych
• techniki wykorzystywane do pretestu kwestionariusza
• rodzaje błędów związanych z badaniem sondażowym
• niepożądane efekty w zachowaniu respondentów, zjawisko satisﬁcing
4.

• efekt ankieterski

W1, U1, K1

• budowa kwestionariusza
• stosowanie ﬁltrów i reguł przejścia
• pytania otwarte a pytania zamknięte
• pytania jedno- i wielokrotnego wyboru
• błędy w formułowaniu pytań
• technika random response
• badanie świadomości zjawiska – spontaniczne i wspomagane
Dobór próby
• różnice między doborem losowym i nielosowym
• techniki doboru nielosowego: dogodnościowa, celowa, kwotowa, kuli śnieżnej
5.

• techniki doboru losowego: prosta, systematyczna, warstwowa, zespołowa

W1, U1, K1

• przygotowanie operatu
• wielkość próby a błąd losowy pomiaru
• stopa zwrotu i kompletność operatu a wielkość losowanej próby
Przygotowanie danych do analizy
• miara jakości kodowania pytań otwartych: κ (kappa) Cohena
• czyszczenie bazy danych
W1, U1, K1

6.
• ważenie danych: cel ważenia i rodzaje wag (design weighting, nonresponse
weighting).
• konstrukcja wag
• różnica między wynikami analizy na danych ważonych i nieważonych

Sylabusy
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Socjometria
• badania socjometryczne: cele badań i rodzaje danych
7.

• macierz socjometryczna i socjogram

W1, U1, K1

• rodzaje struktur i pozycji socjometrycznych
• konstrukcja indywidualnych i grupowych wskaźników socjometrycznych
• przykłady badań socjometrycznych
Badania eksperymentalne
• charakterystyka metody eksperymentalnej i cechy zależności przyczynowoskutkowej
• opis przyczynowy a wyjaśnienie przyczynowe
8.

• podstawowe terminy: warunek eksperymentalny i kontrolny, pretest i posttest,
eksperyment ślepy i podwójnie ślepy ,efekt placebo, randomizacja, dobór przez
dopasowanie (matching)

W1, U1, K1

• trafność wewnętrzna i zewnętrzna eksperymentu – zagrożenia
• słabości schematów pre-eksperymentalnych
• „prawdziwe” schematy eksperymentalne
• statystyczny test hipotezy eksperymentalnej
Dane zastane
• dane pierwotne i wtórne: zalety i wady
• problemy związane z analizą danych wtórnych
9.

• korelacja pozorna

W1, U1, K1

• problem agregacji zmiennych: błąd ekologiczny
• przykład analizy danych z rocznika statystycznego
• rodzaje badań dynamicznych: badania trendów, badania kohort, badania
panelowe
Prezentacja wyników badania ilościowego
10.

• zasady pisania raportu z badania ilościowego

W1, U1, K1

• zasady tworzenia i interpretacji tabel krzyżowych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywna ocena z egzaminu po zaliczeniu ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie

praca na zajęciach i wykonanie zadań zaliczeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wprowadzenie do statystycznej analizy danych

Sylabusy
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Wprowadzenie do analizy danych jakościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.180.61facda0dfd77.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwinięcie kompetencji niezbędnych do przeprowadzania podstawowych analiz danych jakościowych

C2

Zdobycie umiejętności obsługi programów do analizy danych jakościowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zasady postępowania analitycznego związanego
z danymi jakościowymi

SOC_K1_W06

projekt
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W2

Wybrane podejścia do analizy danych jakościowych:
analiza treści, analiza semantyczna

SOC_K1_W06

projekt, raport

W3

Zasady przeprowadzania analiz w programach
komputerowych

SOC_K1_W06

projekt, raport

W4

Zasady prezentacji wyników badań jakościowych

SOC_K1_W06

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Przygotować dane do analizy, przeprowadzić
eksplorację danych, sformułować problem i pytania
badawcze

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U08

projekt

U2

Przygotować narzędzia analityczne, przeprowadzić
analizę

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U08

projekt, raport

U3

Przygotować raport i prezentację z wyników analizy,
sformułować wnioski

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U08

projekt, raport,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Samodzielnej pracy i jej organizacji

SOC_K1_K03

projekt, raport,
prezentacja

K2

Pracy w grupie, skutecznej komunikacji i organizacji

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

projekt, raport,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

analiza i przygotowanie danych

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie raportu

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przygotowanie danych do analizy, eksploracja danych, budowa modelu
analitycznego

W1, U1, K1, K2

2.

Przygotowanie klucza kategoryzacyjnego, kodowanie danych, analiza rzetelności

W1, W3, U1, U2, K1, K2

3.

Analiza matrycowe i wykorzystanie narzędzi do wizualizacji danych

W2, W3, U2, K1, K2

4.

Wnioskowanie na podstawie analizy danych jakościowych, tworzenie raportów i
podsumowań

W2, W3, W4, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt, raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, wykonanie zaleconych prac,
przygotowanie raportu i prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Język migowy - kurs zaawansowany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.61feb2e467ac8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników ze specyﬁką językową i kulturową środowiska Głuchych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw leksykalno-gramatycznych polskiego języka migowego

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów osób niesłyszących w słyszącym społeczeństwie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę językowo-kulturową Głuchych

SOC_K1_W04

zaliczenie
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W2

podstawy leksykalno-gramatyczne polskiego języka
migowego

SOC_K1_W01

zaliczenie

W3

problemy osób niesłyszących w świecie słyszących

SOC_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nawiązać rozmowę w polskim języku migowym

SOC_K1_U02

zaliczenie

U2

stosować zasady savoir-vivre'u Głuchych

SOC_K1_U05

zaliczenie

U3

omówić podstawowe problemy Głuchych, ich
przyczyny i propozycje rozwiązań

SOC_K1_U04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
społecznych z osobami niesłyszącymi
ze świadomością ich potrzeb i możliwości

SOC_K1_K02

zaliczenie

K2

podejmowania działań antydyskryminacyjnych
na rzecz Głuchych

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

zaliczenie

K3

podejmowania badań naukowych w środowisku
Głuchych ze zrozumieniem specyﬁki językowo kulturowej tej mniejszości

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie pracy semestralnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Czynności codzienne - podstawowe zwroty w PJM. Nabywanie języka polskiego
przez osoby niesłyszące. Problemy językowe Głuchych w języku polskim.

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

Sylabusy
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2.

W kawiarni / w restauracji - podstawowe zwroty w PJM. Znaczenie mediów
społecznościowych w życiu Głuchych i rozwoju ich kultury.

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

3.

W sklepie - podstawowe zwroty w PJM. Urządzenia, programy komputerowe i
aplikacje wspomagające Głuchych.

W1, U1, U2, K1, K3

4.

Gdzie jest książka? - opisywanie przestrzeni w PJM. Dostęp Głuchych do kultury
masowej w Polsce i na świecie.

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

5.

Co cię boli? - podstawowe zwroty w PJM. Warunki współpracy z tłumaczem języka
migowego. Kodeks tłumaczy PJM, profesjonalizacja zawodu i organizacje
zawodowe.

W1, W2, U1, K1, K2, K3

6.

Jak dojść do biblioteki? - topograﬁczna rola przestrzeni w PJM. Kształtowanie się
świadomości kulturowej Głuchych na przestrzeni wieków.

W1, W2, U1, K1, K3

7.

Kiedy byłaś w Warszawie? - liczebniki inkorporowane w PJM, dotyczące
przeszłości. Problemy CODA, czyli słyszących dzieci Głuchych rodziców.

W1, U1, U3, K1, K3

8.

Kiedy będzie egzamin? - liczebniki inkorporowane w PJM, dotyczące przyszłości.
Polska ustawa o języku migowym a sytuacja prawna języków migowych na
świecie.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, konwersatorium językowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywny udział, przygotowanie ﬁlmiku wypowiedzi w polskim języku migowym na koniec semestru
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Komunikacja interpersonalna - teoria i praktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.12A0.5cdd5fb38a06a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie przez uczestników i uczestniczki podstaw wiedzy z zakresu wybranych koncepcji teoretycznych, w tym
poznanie zasad i dynamiki relacji interpersonalnych z uwzględnieniem barier komunikacyjnych i sposobów ich
przełamywania.

C2

Podniesienie kompetencji komunikacyjnych w ramach treningu umiejętności 'ćwiczenia teorii w praktyce'.

C3

Wzmocnienie indywidualnych zasobów interpersonalnych uczestników i uczestniczek

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie podstawowe zasady efektywnej
komunikacji

W2

Student zna i rozumie przyczyny barier
komunikacyjnych i sposoby ich niwelowania

W3

Student zna i rozumie wybrane koncepcje teoretyczne
(typologie, modele) budowania relacji
interpersonalnych i zwiększania ich efektywności

SOC_K1_W04

prezentacja,
opracowanie w formie
pisemnej wylosowanego
tematu/ćwiczenia wg
otrzymanej instrukcji

SOC_K1_W04

prezentacja,
opracowanie w formie
pisemnej wylosowanego
tematu/ćwiczenia wg
otrzymanej instrukcji

SOC_K1_W04

prezentacja,
opracowanie w formie
pisemnej wylosowanego
tematu/ćwiczenia wg
otrzymanej instrukcji

SOC_K1_U06

prezentacja,
opracowanie w formie
pisemnej wylosowanego
tematu/ćwiczenia wg
otrzymanej instrukcji

SOC_K1_U06,
SOC_K1_U08

prezentacja,
opracowanie w formie
pisemnej wylosowanego
tematu/ćwiczenia wg
otrzymanej instrukcji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Student potraﬁ wyjaśnić przyczyny barier
komunikacyjnych i wskazuje możliwe sposoby ich
przełamywania

Student potraﬁ stosować wybrane zasady i techniki
komunikacji interpersonalnej

U3

Student potraﬁ krytycznie analizować dynamikę
procesu porozumiewania się

SOC_K1_U06,
SOC_K1_U08

prezentacja,
opracowanie w formie
pisemnej wylosowanego
tematu/ćwiczenia wg
otrzymanej instrukcji

U4

Student potraﬁ efektywnie poszukiwać źródeł wiedzy
na temat komunikacji interpersonalnej i formułować
propozycje działań służących podnoszeniu
kompetencji komunikacyjnych

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

prezentacja,
opracowanie w formie
pisemnej wylosowanego
tematu/ćwiczenia wg
otrzymanej instrukcji

SOC_K1_K06

prezentacja,
opracowanie w formie
pisemnej wylosowanego
tematu/ćwiczenia wg
otrzymanej instrukcji

SOC_K1_K02

prezentacja,
opracowanie w formie
pisemnej wylosowanego
tematu/ćwiczenia wg
otrzymanej instrukcji

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

prezentacja,
opracowanie w formie
pisemnej wylosowanego
tematu/ćwiczenia wg
otrzymanej instrukcji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do oceny własnych kompetencji
komunikacyjnych i wskazuje osobiste zasoby

K2

Student jest gotów do reﬂeksyjnej i krytycznej analizy
dynamiki relacji interpersonalnych

K3

Student jest gotów do poszukiwania wiedzy
i podejmowania aktywności na rzecz podnoszenia
swoich kompetencji komunikacyjnych

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Zarys teorii komunikacji interpersonalnej. Typologia i modele komunikacji
Teoria zachowań asertywnych - geneza koncepcji i praktyczne zastosowania
1.

Wybrane elementy neurolingwistycznego programowania w teorii i praktyce
komunikacyjnej

W1, W3, K1, K2

Elementy procesu komunikacji interpersonalnej, reguły i zasady komunikacyjne
2.

Wybrane aspekty relacji intepresonalnych: dynamika, dystnas i emocje w procesie
porozumiewania się

W1, W2, U1, U3, K1, K2

Praktykowanie porozumiewania się:
Identyﬁkacja barier komunikacyjnych i sposoby przeciwdziałania.
Sztuka aktywnego słuchania
3.

Komunikacja werbalna i niewerbalna - tworzenie spójnych i pełnych komunikatów

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Otwartość interpersonalna w praktyce i zasady skutecznej ekspresji
Techniki zachowań asertywnych w działaniu
Komunikacja a kultura (płeć, etniczność, niepełnosprawność, wiek etc.)
4.

Sylabusy

Tematyka zajęć może ulegać zmianie w zależności od zidentyﬁkowanych potrzeb i
dynamiki parcy grupowej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, opracowanie
w formie pisemnej
wylosowanego
tematu/ćwiczenia wg
otrzymanej instrukcji

Zaliczenie zajęć przewiduje spełnienie łącznie trzech warunków: 1.
Obecność (max 2 nieobecności) i aktywny udział na zajęciach.
Zajęcia realizowane są metodą warsztatową, dlatego ważne jest
przestrzeganie zasad wzajemnego słuchania się, okazywania
wsparcia i pozytywnego feedbacku. Każda opinia i reﬂeksja jest
ważna - pozwala na poznanie wielowymiarowej perspektywy
komunikowania się i rozumienia złożoności relacji
interpersonalnych w praktyce. 2. Przygotowanie do zajęć znajomość poleconej literatury 3. Przygotowanie opracowania i
prezentacji na temat wylosowany podczas zajęć. Praca
zaliczeniowa powinna składać się z dwóch części: [a] Omówienia w
oparciu o samodzielny przegląd literatury wylosowanego pojęcia i
zagadnienia; [b] Ćwiczenia - przygotowanego przez osobę
prezentującą w zakresie tematu prezentacji. Kryteria oceny pracy
zaliczeniowej: adekwatność (zgodność z wylosowanym tematem),
oryginalność i uwzględnienie zróżnicowanych źródeł; terminowość
oddania pracy i dyscyplina czasowa prezentacji na zajęciach (20
minut).

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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A co, jeśli...? Miejskie laboratoria zmian społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.6202593ee9fb0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentek i studentów z dizajnem spekulatywnym, sposobami wykorzystywania
wiedzy socjologicznej i z zakresu innych dyscyplin oraz dziedzin życia społecznego do diagnozowania wyzwań
rozwojowych miast, określania sposobów oraz możliwych konsekwencji realizowania się spekulatywnych
scenariuszy życia społecznego w mieście.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Podstawowe pojęcia z zakresu socjologii miasta,
socjologii przyszłości oraz założenia i metodykę
dizajnu spekulatywnego

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U1

wykorzystywać wiedzę socjologiczną do spekulowania
na temat możliwych scenariuszy życia społecznego
w mieście oraz do wyobrażania konsekwencji realizacji
takich scenariuszy

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

dostrzegać potencjał innych dyscyplin i dziedzin
naukowych w dizajnie spekulatywnym

SOC_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania wyobraźni socjologicznej i reﬂeksji
nad społecznymi i środowiskowymi konsekwencjami
różnych ścieżek rozwojowych miast

SOC_K1_K01

projekt, prezentacja

K2

wskazywania podmiotów otoczenia społecznego, które
mogą i powinni być włączeni w budowanie programów
rozwoju miast

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

projekt, prezentacja

K3

popularyzowania efektów dizajnu spekulatywnego

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

projektowanie

20

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

337 / 426

1.

1. Wprowadzenie do dizajnu spekulatywnego

W1, U1, U2

2.

2. Proces tworzenia wizji spekulatywnych

W1, U1, U2, K1, K2

3.

3. Wymiana wiedzy w zakresie dizajnu spekulatywnego; udział społeczny w
projektach spekulatywnych

W1, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt, prezentacja obecność, aktywny udział, wykonanie zadań
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Bezpieczeństwo żywnościowe - perspektywa globalna i lokalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.61fbdc18aab54.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów problematyką bezpieczeństwa żywnościowego w perspektywie interdyscyplinarnej.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania mechanizmów społecznych gwarantujących bezpieczną żywność
w wystarczającej ilości.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z niedoborem żywności we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie współczesne mechanizmy
społeczne wpływające na bezpieczeństwo
żywnościowe w globalnym społeczeństwie.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W08

zaliczenie

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

zaliczenie

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zaprojektować krótki łańcuch dostaw
żywności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wprowadzenia rozwiązań
społecznych zapewniających bezpieczeństwo
żywnościowe w lokalnej społeczności.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza badań i sprawozdań

20

analiza problemu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

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.

Bezpieczeństwo żywnościowe w perspektywie historycznej.

W1, U1, K1

Sylabusy

340 / 426

2.

Omówienie systemu bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej i w
Polsce.

W1, U1, K1

3.

Czy ekologiczna produkcja żywności zapewni bezpieczeństwo żywnosciowe w
Europie? Co to jest permakultura?

U1, K1

4.

Lokalne systemy żywnościowe. Przeanalizowanie przebiegu oraz zidentyﬁkowanie
obszarów w wybranych Krótkich Łańcuchach Dostaw Żywności (KŁŻ)
decydujących o zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz jej odpowiedniej
jakości.

W1, U1, K1

5.

Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej.

W1, U1, K1

6.

"Kleparz" i "Burek" wyjątkowe miejsca w Krakowie i Tarnowie.

W1, U1, K1

7.

Zalety i wady stosowania nowych technologii w produkcji żywności (glifosat, GMO,
mięso produkowane w laboratoium, prywatyzacja natury).

W1, U1, K1

8.

Charakterystyka procesu globalizacji przemysłu spożywczego.

W1, U1, K1

9.

Rośliny lecznicze, zioła, naturalne produkty wzmacniajace zdrowie człowieka i
trucizny.

W1, U1, K1

10.

Problem głodu i niedożywienia w świecie.

W1, U1, K1

11.

Bezpieczeństwo żywnościowe w przyszłości - próba prognozy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony pierwszy rok studiów

Sylabusy
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Wojny narkotykowe na świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.61fbdd31a8c8d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podczas zajęć osoby studiujące będą miały okazję przyjrzeć się pojęciu wojen z narkotykami z perspektywy
różnych dyscyplin. Zajęcia rozpocznie analiza socjologiczna i antropologiczna społecznych wyobrażeń na temat
substancji psychoaktywnych i polityk publicznych odpowiadających i regulujących używanie narkotyków.
Wykorzystana tutaj zostanie zarówno literatura (Zigon, Malinowska-Sempruch, Levy), jak i dane zastane
(transkrypcje wywiadów, raporty, dane statyczne). Następnie odbędzie blok zajęć, w ramach którego będziemy
przyglądać się, jak inne dyscypliny odnoszą się wojen narkotykowych: 1. Prawo – kryminalizacja
i dekryminalizacja; 2. Literatura – substancje psychoaktywne w literaturze, obraz polskiego „użytkownika”; 3.
Psychologia – czy narkotyki uratują świat? (spotkanie z przedstawicielem/przedstawicielką nauk
psychologicznych); 4. Zdrowie publiczne – substancje i epidemia HIV (spotkanie
z przedstawicielem/przedstawicielką nauk o zdrowiu).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawowe pojęcia i teorie związane z pojęciem
wojen z narkotykami;

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt, Obecność na
zajęciach i aktywny
udział

W2

- różne podejścia do używania narkotyków
w politykach narkotykowych;

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt, Obecność na
zajęciach i aktywny
udział

W3

- spojrzenia i metody różnych dyscyplin
w analizowaniu wojen narkotykowych;

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
projekt, Obecność na
zajęciach i aktywny
udział

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

- wyjaśnić pojęcia i teorie oraz zachodzące
w społeczeństwach procesy związane z wojnami
narkotykowymi;

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

- analizować dane zastane (materiały archiwalne,
wywiady historii mówionej, akty prawne, grey
literature etc.) z perspektywy różnych dyscyplin

SOC_K1_U04,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, Obecność na
zajęciach i aktywny
udział

K1

- współpracy grupowej, wspólnej analizy materiałów
zastanych i dyskusji w grupie

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt, Obecność na
zajęciach i aktywny
udział

K2

- do samodzielnej analizy literatury i twórczego
podejścia do analizy danych zastanych

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt, Obecność na
zajęciach i aktywny
udział

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie projektu

40

analiza źródeł historycznych

20

przeprowadzenie badań literaturowych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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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.

1. Antropologiczne spojrzenie na wojny z narkotykami.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

2.

2. Wojny narkotykowe - socjologiczna perspektywa

W1, W2, W3, U1, K1, K2

3.

3. Używanie substancji psychoaktywnych - zdrowie publiczne

W1, W2, W3, U1, K1, K2

4.

4. Ramy prawne wojen narkotykowych.

W1, W2, W3, U2, K1, K2

5.

5. Analiza dokumentów prawnych regulujących polską politykę narkotykową

W2, W3, U2, K1, K2

6.

6. Analiza materiałów archiwalnych - Archiwum Akt Nowych w Warszawie

W3, U2, K1, K2

7.

7. Wojny narkotykowe w literaturze

W3, U1, U2, K1, K2

8.

8. Wojny narkotykowe w ﬁlmie

W3, U1, U2, K1, K2

9.

9. Wojny narkotykowe w muzyce

W3, U1, U2, K1, K2

10.

9. Psychologia – czy narkotyki uratują świat?

W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda sytuacyjna, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt, Obecność na zajęciach
i aktywny udział

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekty grupowe wykorzystujące
metody analizy interdyscyplinarnej
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Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa
interdyscyplinarna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.1587038266.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie uczestnikom_czkom wyzwań antropocenu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student_ka rozumie czy jest pojęcie antropocenu

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08

projekt, egzamin

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

projekt, egzamin

projekt, egzamin

projekt, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student_ka potraﬁ wyjaśnić antropogeniczne zmiany
klimatu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student_ka jest gotów podejmować działania służące
adaptacji do zmian klimatu

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K07

K2

Student_ka potraﬁ pracować w interdyscyplinarnym
zespole

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

45

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza problemu

25

przygotowanie do egzaminu

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Analiza wybranych problemów antropoceny takich jak: antropogenicznych zmian
klimatu z pozycji biologii, ekonomii, socjologii, psychologii, prawa, nauk o
zarządzaniu, klimatologii sztuki oraz aktywizmu

1.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, konsultacje, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metody e-learningowe, analiza
przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt grupowy

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.

Sylabusy
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Badania jakościowe w praktyce [Wywiad jako metoda badania praktyk
społecznych] część II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.61feb4c4ba2ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest kształcenie w praktyce (w terenie) umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
dotyczących prowadzenia różnych typów wywiadów socjologicznych 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. Kurs składa się z dwóch części
realizowanych w semestrze 1 i 2 w danym roku akademickim. W trakcie pierwszej części kursu zajmujemy się
techniką wywiadu narracyjno-biograﬁcznego oraz etnograﬁcznego wywiadu pogłębionego z wykorzystaniem
nowych technologii. W trakcie obozu badawczego testowane są autorskie, rozwiązania dotyczące metodologii
prowadzenia wywiadów z wykorzystaniem kogniwistyki społecznej. Problematyka badawcza skoncentrowana jest
na badaniu modeli poznawczych i praktyk społecznych w różnych obszarach życia codziennego. Podczas badań
terenowych nacisk jest położony na rozwijanie wyobraźni badawcze oraz umiejętności stosowania przez
studentów różnych metod i technik jakościowych (triangulacja metodologiczna) w badaniu praktyk społecznych.
Drugi blok obozu naukowego poświęcony jest pracy z pozyskanymi danymi i ich przygotowaniem do dalszej
analizy jakościowej. Szczegółowa tematyka badań zostanie zaproponowana przez prowadzącego we współpracy
ze studentami

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_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
projekt, wyniki badań

W2

Student zna i rozumie zasady etyczne, procedury
prowadzenia i opracowywania danych terenowych
z badań jakościowych

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
projekt, wyniki badań

U1

Student potraﬁ prowadzić samodzielnie badania
jakościowe zgodnie z zasadami etyki i procedurami
metodologicznymi

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, wyniki badań

U2

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
Student potraﬁ przygotować dane z badań terenowych
SOC_K1_U03,
zgodnie z zasadami etyki i procedurami
SOC_K1_U04,
metodologicznymi
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt, wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student posiada podstawowe kompetencje
komunikacyjne dotyczące prowadzenia badań
jakościowych

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt, wyniki badań
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K2

Student posiada umiejętność oceny sytuacji
i stosowania zasad etyki w trakcie prowadzenia badań
jakościowych

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt, wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Semestr 4, Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz

30

badania terenowe

30

przygotowanie dokumentacji

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
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz

30

badania terenowe

30

przygotowanie dokumentacji

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.

Prowadzenie wywiadów swobodnych, narracyjnych i biograﬁcznych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Style moderowania wywiadu - trudne tematy badawcze, a trudni respondenci

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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3.

Digitalizacja danych terenowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Rodzaje i formy transkrypcji wywiadów

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Anonimizacja i poufność danych w badaniach jakościowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
udział w badaniach, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
obóz

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę, projekt, wyniki badań

Semestr 6
Metody nauczania:
udział w badaniach, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
obóz

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na ocenę, projekt, wyniki badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Badania jakościowe w praktyce [Wywiad jako metoda badania praktyk społecznych] część I

Sylabusy
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Ewaluacja w praktyce: ocena wybranej interwencji publicznej - część II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.5cdd5fb5b44f1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwinięcie umiejętności aplikacji wiedzy socjologicznej do prowadzenia badań o charakterze ewaluacyjnym,
odnoszących się do oceny aktualnie realizowanych interwencji publicznych

C2

Rozwinięcie kompetencji społecznych: współpraca w grupie, komunikacja, zarządzanie zespołem, planowanie
zadań, terminowoś

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Specyﬁkę badań ewaluacyjnych i ich rolę
w zarządzaniu politykami publicznymi, zna
podstawowe rodzaje badań ewaluacyjnych

W1

SOC_K1_W06

projekt, raport, wyniki
badań

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U04

projekt, raport, wyniki
badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Projektowanie i realizacja badań ewaluacyjnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpraca w grupie

SOC_K1_K02

projekt, raport, wyniki
badań

K2

Odpowiedzialność, zarządzanie czasem,

SOC_K1_K02

projekt, raport, wyniki
badań

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowo-badawczy

30

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przygotowanie raportu

10

analiza badań i sprawozdań

20

analiza i przygotowanie danych

10

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.

Projektowanie i realizacja badania ewaluacyjnego

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

obóz naukowo-badawczy

projekt, raport, wyniki badań

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zadanych prac, zespołowe przygotowanie raportu i
prezentacji z badań
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

354 / 426

Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Płaszów
w dialogach sieci społecznych - część II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.61fec317d2dbf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wypracowywanie i ewaluacja metod badawczych nad przejawami, dynamiką, mechanizmami oraz funkcjami
kultury upamiętniania na przykładzie studiów prowadzonych w przestrzeni byłego KL Plaszow

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie specyﬁkę powadzenia badań
nad pamięcią we wspólnotach lokalnych tzw. trudnego
dziedzictwa - naznaczonych traumatycznymi
doświadczeniami wojny, ludobójstwa, pogardy oraz
nieuznania dla człowieka

SOC_K1_W06

wyniki badań

SOC_K1_U05

wyniki badań

SOC_K1_K05

raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ na podstawie uzyskanej wiedzy
o wspólnocie trudnego dziedzictwa wdrażać działania
badawcze oraz edukacyjne, których celem jest rozwój
kultury pamięci uwzględniającej aktywny udział
przedstawicieli określonego środowiska lokalnego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do angażowania się
w przygotowanie i realizacje partycypacyjnych
projektów społecznych: badawczych i edukacyjnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowo-badawczy

30

badania terenowe

30

analiza i przygotowanie danych

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Metodyka prowadzenia badań we wspólnotach trudnego dziedzictwa

W1

2.

Analiza i ewaluacja procesu badawczego

U1

3.

Badania partycypacyjne i projekty edukacji społecznej - dylematy etyczne

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
obóz naukowo-badawczy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, wyniki badań Aktywny udział w zajęciach, udział w badaniach, przygotowanie raportu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Kultury miejsca - studium przypadku gmin byłego województwa
krakowskiego - część II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.61feb5dd3a2e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z projektowaniem i realizacją badań terenowych

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu realizacji badań terenowych.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z realizacją badań terenowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie etapy procesu badań
społecznych.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W10

raport, wyniki badań

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09

raport, wyniki badań

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ realizować badania terenowe.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do współpracy z lokalnymi
instytucjami w celu rozwiązywania problemów
społecznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowo-badawczy

30

badania terenowe

45

konsultacje

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.

Ogólne zasady realizacji badań empirycznych. Schemat postępowania
badawczego.

W1, U1, K1

2.

Czynniki determinujące wybór metod i technik badwczych w naukach
społecznych.

W1, U1, K1

3.

Przygotowywanie narzędzi badawczych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Dobór próby do badań.

W1, U1, K1

5.

Realizacja badań w terenie.

W1, U1, K1

6.

Zasady analizy materiału empirycznego w naukach społecznych.

W1, U1, K1

7.

Przygotowanie raportu końcowego i prezentacja wyników.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
obóz naukowo-badawczy

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, wyniki badań Pozytywna ocena raportu końcowego z badań terenowych.
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Nastolatek w centrum
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.61feb405781f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie kursu studenci rozwiną kluczowe kompetencje „miękkie” niezbędne do budowania relacji z Drugim. Dla
badaczy „uruchomienie” takich kompetencji ma szczególne znaczenie przy prowadzeniu badań jakościowych (np.
w badaniach w działaniu), w których charakter spotkania i podejście badacza wpływają na otwartość Osoby
i „głębię” rozmowy. Punktem skupienia będzie architektura umacniania, której elementami są m.in.
autentyczność, otwarty dialog, zaangażowanie, godność, podmiotowość, empatia, czy uważność. W trakcie zajęć
studenci, w oparciu o lektury, swoje doświadczenie oraz reﬂeksję, zbudują własną przestrzeń aksjologiczną, która
wzbogaci ich warsztat pracy z drugim człowiekiem. Przesunięcie akcentu na zaangażowanie oraz
(współ)tworzenie mikroprzestrzeni warsztatowej pozwoli studentom zwiększyć świadomość oraz gotowość
do podejmowania nowych wyzwań w kontaktach z ludźmi, a także wzmocnić umiejętności w zakresie budowania
relacji z innymi. Istotną częścią kursu będzie przygotowanie i przeprowadzenie mikro badań z udziałem dzieci
i/lub ich opiekunów w przestrzeni ich działania oraz reﬂeksja nad warsztatem profesjonalisty prowadzona przy
udziale superwizora.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe zagadnienia dotyczące rodzicielstwa
i dzieciństwa w kontekście współczesnych przemian
społecznych

SOC_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
raport, prezentacja

W2

relacje pomiędzy problemami społecznymi
dzieciństwa, dzieciństwem jako problemem
społecznym, oraz różnymi wymiarami rodzicielstwa

SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań

W3

podstawowe zależności między badaniami ilościowymi
i jakościowymi w kontekście badanego problematu

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie opisać perspektywy teoretyczne i
praktyczne związane z rozwojem badań nad
dzieciństwem

SOC_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

U2

zbudować własną przestrzeń aksjologiczną i wskazać
jej znaczenie w budowaniu relacji z innymi

SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport,
prezentacja

U3

ocenić rolę instytucji publicznych w procesie
pomagania różnym grupom społecznym w przestrzeni
działania społecznego

SOC_K1_U05,
SOC_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
raport

K1

wyjaśnienia podstawowych zależności między
podejściami teoretycznymi oraz kontekstami
praktycznymi, dotyczącymi dzieciństwa i rodzicielstwa
w ujęciu socjologicznym

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

K2

współdziałania i dzielenia się własnym
doświadczeniem z innymi

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz naukowo-badawczy

45

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań empirycznych

45

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

Sylabusy
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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.

Architektura umacniania i jej podstawowe ﬁlary - autentyczność, dialog,
zaangażowanie, godność, podmiotowość, empatia, uważność

W1, W2, U1, K1, K2

2.

W poszukiwaniu tożsamości - relacja uznanie-tożsamość-podmiotowość oraz ich
znaczenie w przestrzeni działania społecznego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Warsztat pracy badacza - etapy procesu badawczego, wzajemne zależności
między badaniami ilościowymi i jakościowymi w kontekście prowadzonych badań
wśród różnych grup społecznych

W1, W2, W3, U2, U3, K2

4.

Badania w "działaniu" 1 - rozpoznanie potencjału instytucjonalnego

W3, U3, K2

5.

Badania w "działaniu" 2 - opracowanie i ewaluacja narzędzi badawczych;

W3, U3, K2

6.

Przeprowadzenie badań empirycznych oraz opracowanie materiału badawczego

W3, U3, K1, K2

7.

Ewaluacja przeprowadzonych badań oraz prezentacja najważniejszych wniosków
zawartych w raporcie

W3, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć

obóz naukowo-badawczy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt,
raport, wyniki badań,
prezentacja

Przygotowanie prezentacji na podstawie analizy desk research;
opracowanie projektu badań wraz z narzędziami;
przygotowanie i realizacja badań terenowych; opracowanie
materiału badawczego oraz raportu końcowego; ewaluacja
działań; zaliczenie zadań realizowanych w trakcie kursu;
zaangażowanie oraz aktywność w trakcie zajęć; rozliczenie
nieobecności. Dopuszczalne są 2 nieobecności - każda
następna wymaga przygotowania dodatkowego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Rekomendowany udział w kursie Dorastanie w partnerstwie i/lub Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej

Sylabusy
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Równość płci w szkolnictwie wyższym i nauce - część II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.61feb5781d05d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem obozu jest przygotowanie, realizacja badań empirycznych i analiza uzyskanych danych służących
rozpoznaniu sytuacji pod względem istnienia zjawiska nierównego traktowania ze względu na płeć. Badania
zostaną zrealizowane wśród student w i studentek I, II i III stopnia studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Planowane jest przeprowadzenie wywiadów pogłębionych.

C2

Cel badawczy zostanie zespolony z celami praktycznymi – diagnoza środowiska studiowania posłuży
do stworzenia rekomendacji mających na celu zaprojektowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań
wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn w nauce w ramach Planu Równości Płci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student/ka - posiada wiedzę na temat funkcjonowania
instytucji nauki w Polsce; - posiada wiedzę na temat
uwarunkowań nierówności płci w nauce; - zna
i rozumie zasady projektowania i stosowania metody
wywiadów pogłębionych.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W10

projekt, raport,
prezentacja

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U10

projekt, raport,
prezentacja

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

projekt, raport,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka - potraﬁ przeprowadzić diagnozę problemu
nierówności płci w nauce; - potraﬁ sformułować
rekomendacje służące zmniejszaniu nierówności płci
w nauce; - posiada umiejętność zaprojektowania
scenariusza wywiadu pogłębionego; - posiada
umiejętność przeprowadzenia wywiadów
pogłębionych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka - wykazuje zaangażowanie
w przygotowanie i realizację projektów społecznych; dąży do doskonalenia nabytych umiejętności oraz
poszerzania uzyskanej wiedzy; - potraﬁ pracować
w zespole; - posiada świadomość istnienia nierówności
społecznych i rozwija motywację do podejmowania
diagnozy zjawiska.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz naukowo-badawczy

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie raportu

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.

Realizacja badań, transkrypcja wywiadów i przygotowanie notatek z badań.

W1, U1, K1

2.

Prezentacja wyników badań.

W1, U1, K1

3.

Przygotowanie raportu z badań, omówienie rekomendacji.

W1, U1, K1

Sylabusy

365 / 426

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach
Rodzaj zajęć
obóz naukowo-badawczy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu, raportu i pezentacji,
projekt, raport, prezentacja zaliczone warunki obozu. Udział w drugiej części obozu: Równość
płci w szkolnictwie wyższym i nauce - część II.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Metody empirycznych badań społecznych. Uczestnictwo w drugiej części obozu: Równość płci w szkolnictwie
wyższym i nauce - część II.

Sylabusy

366 / 426

Obóz socjologii i antropologii wizualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.5cdd5fbed3a40.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu socjologii wizualnej. Zapoznanie studentów z metodologia badań wizualnych.
Nauczenie studentów analizy obrazu oraz pobudzenie wyobraźni socjologicznej i myślenia obrazami. Postrzeganie
rzeczywistości w kategoriach ikonograﬁcznych i semantyki oraz retoryki obrazu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

367 / 426

W1

metody wykorzystywania materiałów wizualnych
w badaniach społecznych oraz wiodącą literaturę
z tego zakresu.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W06

projekt, prezentacja

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09

projekt, prezentacja

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zrealizować proste badanie społeczny przy użyciu
metod wizualnych (postawić problem, zebrać dane,
zanalizować je i przedstawić).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

poszerzania swojej wiedzy z zakresu socjologii
i antropologii wizualnej poprzez zapoznawanie się
z nowymi materiałami oraz poszukiwanie nowych
technik ich wykorzystania.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
obóz naukowo-badawczy

45

przygotowanie projektu

15

przygotowanie eseju

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

70

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.

Podstawy analizy materiałów wizualnych

W1, K1

2.

Techniki wizualne w badaniach społecznych: wywiad fotograﬁczny, wideospacer,
obserwacja fotograﬁczna, tworzenie map mentalnych, fotorepotaż.

W1, U1, K1

3.

Techniki wizualne w badaniach społecznych: zdjęcia lotnicze, mapy mentalne,
zdjęcia wykonane przez drony, murale, plakat.

W1, U1, K1

4.

Niestandardowe techniki wizualne w badaniach społecznych

W1, U1, K1

5.

Przedstawienie oraz analiza wyników badań własnych

W1, U1, K1

Sylabusy

368 / 426

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
obóz naukowo-badawczy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja aktywny udział w zajęciach, obecność, realizacja zadania zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie socjologią i antropologią wizualną jako subdyscypliną naukową pozwalająca badać rozmaite aspekty życia
społeczego.

Sylabusy

369 / 426

Wspólnoty w wielkim mieście
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.180.5cdd5fadd7dd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 60

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

czym jest wspólnota i jak się ją deﬁniuje w socjologii

SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W10

W2

procesy przemian więzi w społeczeństwie miejskim

SOC_K1_W04,
SOC_K1_W08

Sylabusy

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

370 / 426

W3

teorię praktyk społecznych

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09

W4

metody badania wspólnot miejskich

SOC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W5

etapy procesu badawczego

SOC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować i przeprowadzić badania terenowe

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

konceptualizować i operacjonalizować pojęcia
na potrzeby badań terenowych

SOC_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować narzędzia badawcze

SOC_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U4

przeprowadzić spacer badawczy, obserwację i wywiad
pogłębiony

SOC_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U5

analizować i interpretować dane jakościowe

SOC_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U6

przygotować raport z badań terenowych

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

doskonalenia własnego warsztatu badawczego

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

K2

właściwych reakcji na napotykane przeszkody
w procesie badawczym i rozwiązywania problemów

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K3

samodzielnego podejmowania projektów badawczych

SOC_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K4

pracy w zespole i jej organizacji

SOC_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K5

nawiązywania kontaktu z badaną populacją

SOC_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz naukowo-badawczy

60

analiza i przygotowanie danych

60

badania terenowe

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy

371 / 426

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie wspólnoty

W1

2.

Przemiany więzi

W2

3.

Tożsamość wspólnotowa w społeczeństwie ponowoczesnym

W1, W2

4.

Teoria praktyk społecznych

W3

5.

Konceptualizacja problemu badawczego

W4, W5, U1, U2

6.

Planowanie procesu badawczego

W4, W5, U1

7.

Budowa narzędzi

W4, W5, U1, U3

8.

Badania terenowe

W4, U4, K1, K2, K4, K5

9.

Analiza materiału badawczego

W4, W5, U5, K1, K2, K3,
K4

10.

Interpretacja danych

W1, W2, W3, W5, U5, K1,
K2, K3, K4

11.

Opracowanie raportu

W1, W2, W3, W4, W5,
U2, U6, K1, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
obóz naukowo-badawczy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
wykonanie przydzielonych projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

372 / 426

Życie codzienne miasta - eksploracja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.180.61feb3997f1e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie kompetencji badawczych w formule projektów zespołowych.

C2

Zapoznanie z teorią praktyk społecznych jako możliwością konceptualizowania i operacjonalizowania badań
społecznych w mieście.

C3

Przećwiczenie projektowania i realizowania procesu badawczego, od formułowania problemu badawczego
po przygotowanie raportu i upowszechnianie wyników badań.

C4

Rozwijanie kompetencji w zakresie identyﬁkowania i eksplorowania zróżnicowanych miejskich problemów
lokowanych w szeroko rozumianym obszarze życia codziennego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

373 / 426

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student.ka zna i rozumie socjologiczne koncepcje
praktyk życia codziennego oraz możliwości ich
wykorzystania w badaniach

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student.ka potraﬁ planować proces badan, określać
cele, zadania i czynności badawcze oraz ryzyka
wykonalności badań

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

Student.ka potraﬁ dobrać metody i techniki
adekwatne do problemu badawczego, przygotować
i wykorzystywać narzędzia badawcze, analizować
materiał empiryczny, wyciągać wnioski i formułować
odpowiedzi na pytania badawcze

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

Student.ka potraﬁ rozpoznawać i konceptualizować
różne obszary miejskiej codzienności jako przedmiotu
badań

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
raport

K1

Student.ka jest gotów/owa do proponowania własnego
wkładu w pracy zespołowej, uzasadniania
i dyskutowania rozwiązań w trakcie procesu
badawczego

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
raport

K2

Student.ka jest gotów/owa do współpracy z zespołem
badawczym

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
raport

K3

Student.ka jest gotów/owa do nawiązywania kontaktu
i współpracy z podmiotami otoczenia społecznogospodarczego jako uczestnikami badań i adresatami
wyników badań

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K07

zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz naukowo-badawczy

45

analiza problemu

5

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie raportu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Sylabusy

374 / 426

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

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.

Wprowadzenie do problematyki obozu, przedstawienie teoretycznych i
metodologicznych ram badań.

W1, U1

Określanie stanu wiedzy na temat przedmiotu badań oraz wybranych praktyk
życia codziennego.

2.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Formułowanie celów, deﬁniowanie problemu i pytań badawczych.
3.

Realizacja badań empirycznych: badania terenowe i netnograﬁa

U2, K1, K2, K3

4.

Analiza materiału empirycznego, interpretacja wyników, przygotowanie raportu
końcowego

W1, U2, K1, K2

5.

Opracowanie rekomendacji dla podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego i
propozycji popularyzacji wyników badań

U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza tekstów, udział w badaniach, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

obóz naukowo-badawczy

zaliczenie na ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywny udział w realizacji wszystkich zadań,
współautorstwo raportu z badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie I roku studiów

Sylabusy

375 / 426

Współczesne teorie socjologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1100.5cdd5fc07b587.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Sylabusy

376 / 426

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z klasycznymi już dziś teoriami społeczeństwa współczesnego,
odnoszącymi się przede wszystkim do fazy nowoczesności i jej schyłku. Na tematykę kursu składają się 4 główne
paradygmaty teoretyczne: funkcjonalno-strukturalny; interakcjonistyczno-symboliczny; konﬂiktu / krytyczny
i wymiany / racjonalnego wyboru. Każdy z tych paradygmatów omawiany będzie w jego historycznym
i merytorycznym rozwoju od połowy XX wieku aż do pierwszej dekady XXI wieku. Paradygmat funkcjonalnostrukturalny obejmuje problematykę od Parsonsa i Mertona, poprzez poststrukturalizm ﬁlozoﬁczny, Bourdieu
i Giddensa aż do Castellsa i jego społeczeństwa sieci. Paradygmat konﬂiktu obejmuje wczesne i późne teorie
konﬂiktu (Dahrendorf, Coser, Bourdieu, Focault), teorię krytyczną i feministyczną oraz podejścia Habermasa
i Honnetha. Interakcjonistyczno - symboliczny: od pierwszych szkół (chicagowskiej i Iowa) do współczesnych
koncepcji dyskursu. Wymiany: od klasyków: Homansa i Blaua do współczesnych kontynuatorów reprezentujących
teorię racjonalnego wyboru czy też wyboru publicznego. Oprócz tych klasycznych już dziś paradygmatów
omówione zostaną najnowsze podejścia: (neo)instytucjonalizm, teoria aktora – sieci (ANT), wybrane teorie
dyskursu zamiennie z innymi podejściami i nurtami (realizm krytyczny, podejścia relacyjne). Studenci będą
w stanie dostrzec ciągłość w obrębie każdego nurtu, a jednocześnie przenikanie się paradygmatów. Nacisk
położony zostanie na najświeższe podejścia i koncepcje w ramach omawianych podejść. Każdy paradygmat
omawiany będzie w kilku, następujących po sobie formach: wykładu wprowadzającego, analizy tekstów
źródłowych, zarówno klasycznych, jak i ich współczesnych kontynuacji, interpretacji konkretnych problemów
i zjawisk w oparciu o założenia teoretyczne danego paradygmatu oraz kolokwium sprawdzającego nabyte
umiejętności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

rolę teorii w naukach społecznych, podstawowe
stanowiska w tej sprawie, ewolucję teorii
socjologicznej oraz podstawowe podejścia, pojęcia
i problemy związane z rozwojem teorii socjologicznej
jako takiej

SOC_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

pojawiające się historycznie teorie, podejścia,
paradygmaty socjologiczne powiązane z narodzinami
i rozwojem społeczeństwa nowoczesnego
(przemysłowego), ich centralne kategorie pojęciowe
oraz najważniejsze twierdzenia (ew. badania)
o charakterze empirycznym.

SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

kryteria decydujące o odmienności paradygmatów
oraz nurtów i podejść występujących w obrębie
paradygmatu wraz z ich historyczną dynamiką
powiązaną z dynamiką form instytucjonalnych
i przemian ideowych

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

sformułować problem używając pojęć i założeń
pochodzących z określonych paradygmatów
i perspektyw teoretycznych

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

przeprowadzić analizę określonego zjawiska
społecznego wykorzystując instrumentarium
pojęciowe wybranego paradygmatu

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

Sylabusy
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U3

przeprowadzić analizę krytyczną podejść i pojęć
teoretycznych: - w kontekście napięć i niespójności,
występujących w obrębie paradygmatu; wykorzystując założenia innych paradygmatów
i perspektyw teoretycznych; - konfrontując wybrany
paradygmat ze zjawiskami i problemami, których nie
sposób zanalizować w oparciu o kategorie i założenia
tego paradygmatu.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

napisać w ciągu godziny esej na jeden, względnie dwa
podane tematy, odpowiednio planując rozkład
czynności oraz zarządzając czasem w trakcie pisania
eseju.

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09

egzamin pisemny

K1

przestrzegania: - terminów, w których odbywają się
zajęcia, - zasad i reguł odnoszących się do sposobu
zaliczenia kursu.

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

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_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do sprawdzianu

40

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zajęcia 1. Współczesne teorie socjologiczne: wprowadzenie
Społeczny kontekst współczesnych teorii socjologicznych. Ewolucja teorii
socjologicznej: (1) Klasyczny paradygmat teorii socjologicznej; (2) Wyczerpywanie
się klasycznego paradygmatu socjologii: ku nowemu paradygmatowi; (3) Teoria
socjologiczna jako krytyka społeczna. Przykłady socjologii krytycznej: szkoła
frankfurcka, feminizm, teoria demokracji. (4) Teoria socjologiczna jako praktyka
społeczna (A. Schutz, Ch. Taylor).

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

2.

Zajęcia 2. Paradygmat systemowo-funkcjonalny: T. Parsons
Geneza funkcjonalizmu i pułapki analogii organicystycznych. System teoretyczny
Talcotta Parsonsa i jego ewolucja.

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

3.

Zajęcia 3. Paradygmat systemowo – funkcjonalny: R. Merton
Krytyka koncepcji Parsonsa. Paradygmat analizy funkcjonalnej Roberta Mertona.

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

4.

Zajęcia 4. Perspektywa interakcjonistyczno-symboliczna. Wytwarzanie i
reprodukowanie życia społecznego.
Korzenie intelektualne i społeczne interakcjonizmu symbolicznego. Jedność
perspektywy, odmienność orientacji. Orientacja chicagowska i H. Blumer.
Orientacja dramaturgiczna: E, Goﬀman, Ocena perspektywy interakcjonistycznosymbolicznej.

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

5.

Zajęcia 5. Orientacja fenomenologiczna i konstruktywizm socjologiczny
Fenomenologiczne podstawy orientacji: socjologia wg. A Schütza. Orientacja
etnometodologiczna w socjologii (H. Garﬁnkel, A. Cicourel). Konstruktywizm
socjologiczny P. Bergera i Th. Luckmanna. Ocena podejścia.

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

6.

Zajęcia 6. Koncepcja działania komunikacyjnego J.Habermasa i jej kontynuacje.
Habermasa krytyka współczesnego systemu społecznego. Axela Honnetha
koncepcja walki o uznanie

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

7.

Zajęcia 7. Konﬂikt w społeczeństwie przemysłowym i poprzemysłowym. Teoria
nowoczesnego konﬂiktu społecznego Ralpha Dahrendorfa. Funkcjonalna teoria
konﬂiktu Luisa Cosera

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

8.

Zajęcia 8. Poststrukturalna teoria konﬂiktu Pierre’a Bourdieu

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

9.

Zajęcia 9. Teoria władzy i konﬂiktu Michaela Foucault

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

10.

Zajęcia 10. Paradygmat wymiany. Klasyczne teorie wymiany: behavioralna teoria
wymiany G. Homansa oraz strukturalna teoria wymiany P. Blaua. Teoria sieci
wymian R. Emmersona.

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

11.

Zajęcia 11. Teoria racjonalnego wyboru i wyboru publicznego. Teoria racjonalnego
wyboru w ujęciu G. Beckera, M. Olsona i J. Colemana. Krytyka teorii racjonalnego
wyboru i wyboru publicznego.

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

12.

Zajęcia 12. Instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm. Historyczne źródła
instytucjonalizmu. Klasyczne ujęcia instytucjonalizacji i zmiany instytucjonalnej.
Neoinstytucjonalizm: Coleman, North. Nowy instytucjonalizm: March & Olsen,
Powell & DiMaggio. Syntezy: V. Nee, R., C. Scott

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

13.

Zajęcia 13. Teoria aktora-sieci (ANT) i Bruno Latour. Teoria aktora-sieci w tradycji
nauk społecznych. Podmiotowość, intencjonalność i „sprawczość” aktantów nieludzkich w ANT. Filozoﬁa nauki w wydaniu Latoura.

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

14.

Zajęcia 14. Współczesna hermeneutyka i krytyczna analiza dyskursu. Źródła
przełomu językowego w naukach społecznych. praktyki językowe i ich analiza.

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

15.

Zajecia 15. Podsumowanie problematyki kursu: najnowsze teorie socjologiczne w
analizie zjawisk i problemów współczesnego społeczeństwa polskiego.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, zaliczenie na ocenę

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocena z
egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesne problemy społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1100.61fae8193ﬀ5c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie wiedzy z zakresu teorii problemów społecznych

C2

Nabycie wiedzy na temat współczesnych problemów na wsi i w mieście

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Pojęcie "problemu społecznego" w socjologii

SOC_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

Główne teorie problemów społecznych

SOC_K1_W02

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Opisać problemy społeczne współczesnej wsi

SOC_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Opisać problemy społecznej współczesnych miast

SOC_K1_U01

zaliczenie na ocenę

SOC_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusji na temat przejawów, przyczyn i konsekwencji
współczesnych problemów społecznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

analiza problemu

10

analiza badań i sprawozdań

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

analiza i przygotowanie danych

20

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.

Pojęcie "problemu społecznego" w historii i współczesnej socjologii

W1, U1, K1

2.

Główne teorie socjologiczne problemów społecznych

W2, U2, K1

3.

Problem ubóstwa w mieście i na wsi

W1, U1, U2, K1

4.

Problem dostępu do usług publicznych w mieście i na wsi

W2, U1, U2, K1

5.

Ekskluzja społeczna w mieście i na wsi

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Starzenie się i starość jako problem społeczny

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści wykładu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

obecność i aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Realizacja wcześniejszych kursów zgodnie z planem socjologicznych studiów licencjackich.

Sylabusy
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Ekonomia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1100.5cb5946566976.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami ekonomii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

: a) podstawowe pojęcia i zagadnienia
z mikroekonomii; b) podstawowe pojęcia i zagadnienia
z mikroekonomii; b)podstawowe podobieństwa
i różnice pomiędzy pespektywą ekonomiczna
i socjologiczną badania zjawisk gospodarczych.

SOC_K1_W01

egzamin pisemny

SOC_K1_U03

egzamin pisemny

SOC_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: a) odróżnić perspektywę ekonomiczną
od socjologicznej; b) samodzielnie poszerzać wiedzę
z zakresu ekonomii; prowadzić podstawowe analizy
dotyczące zagadnień ekonomicznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student gotów jest do podjęcia dyskusji na temat
podstawowych procesów gospodarczych
z wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz
do rozwijania swoich kompetencji na ten temat.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Ekonomia jako dyscyplina naukowa. Przedmiot ekonomii. Teorie a doktryny
ekonomiczne. Mikroekonomia – podstawowe pojęcia i zagadnienia. Rynek.
Niewidzialna ręka rynku – dylematy, nieporozumienia, inspiracje. Popyt i podaż w
perspektywie mikroekonomicznej. Produkcja, wartość i cena. Cena równowagi
rynkowej. Produkcja i organizacja. Rynki czynników produkcji. Makroekonomia –
podstawowe pojęcia i zagadnienia. Produkt krajowy brutto. PKB w Polsce i na
świecie. Cykl koniunkturalny. Wzrost i rozwój gospodarczy. Budżet państwa i
polityka ﬁskalna. Pieniądz. Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy. Kreacja
pieniądza i agregaty pieniężne. Polityka pieniężna banku centralnego. Inﬂacja.
Bezrobocie w Polsce i na świecie. Strefa euro i optymalny obszar walutowy.
Gospodarka światowa. Ewolucja światowych ﬁnansów. Co wnosi ekonomia do
teorii socjologicznej?

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Seminarium licencjackie I semestr
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1100.5cdd5fa9c1f9f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zastosowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie studiów do realizacji
projektu badawczego i przygotowania pracy dyplomowej

C2

Kurs weryﬁkuje uzyskane efekty uczenia się i buduje warsztat socjologiczny niezbędny do uzyskania tytułu
licencjata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna miejsce socjologii w systemie nauk
i rozumie relacje z innymi dyscyplinami

projekt, raport,
prezentacja, zaliczenie

W2

zna podstawowe metody i techniki badań społecznych
oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu
rozwiązania prostych problemów badawczych,
SOC_K1_W06
rozumie na czym polega specyﬁka analizy
socjologicznej, wie jak zaplanować i zrealizować proste
ilościowe i jakościowe badanie empiryczne

projekt, prezentacja,
zaliczenie

W3

zna i rozumie oraz ma świadomość istnienia sporów
teoretycznych i metodologicznych prowadzonych
we współczesnej socjologii na temat struktur
i instytucji oraz rodzajów więzi społecznych i ich
historycznej ewolucji

SOC_K1_W09

raport

W4

zna i rozumie reguły etyki zawodowej socjologa

SOC_K1_W10

zaliczenie

U1

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

SOC_K1_U01

projekt, zaliczenie

U2

potraﬁ pozyskiwać dane i zastosować podstawowe
terminy i kategorie socjologiczne do analizy
konkretnych procesów i zjawisk społecznych

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04

prezentacja, zaliczenie

U3

potraﬁ na podstawie posiadanej wiedzy sformułować
ogólną ocenę działania podjętego w celu rozwiązania
konkretnych problemów społecznych

SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

projekt, zaliczenie

U4

posiada umiejętność przygotowania rozbudowanej
pracy pisemnej w języku polskim, dotyczącej
zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł

SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

prezentacja, zaliczenie

U5

umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce
badawczej

SOC_K1_U05

zaliczenie

SOC_K1_W01

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego uczenia się i doskonalenia swojego warsztatu
zawodowego

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

zaliczenie

K2

do pracy w zespole i skutecznego komunikowania
wyników swoich poszukiwań naukowych

SOC_K1_K02

projekt, prezentacja,
zaliczenie

K3

dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy związane
z wykonywaniem zawodu

SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie projektu

30

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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.

W pierwszym etapie zajęć semestralnych: dyskusja wybranych obszarów
badawczych socjologii, zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dyscypliny,
dyskutowanie aktualnych problemów społecznych, studia literatury, wybór
problematyki badawczej.

W1, W3, U1, U3, K1

2.

W drugim etapie zajęć semestralnych: zdeﬁniowanie i przedstawienie wybranych
problemów badawczych, konceptualizacja pojęć, przygotowanie projektu
badawczego, planu badań.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach,
konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przygotowanie projektu badawczego, systematyczne i
projekt, raport, prezentacja, zaliczenie aktywne uczestnictwo w zajęciach, zarys planu pracy
dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie II roku studiów socjologicznych I stopnia

Sylabusy
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Bunty, protesty, rewolucje - oddolne mobilizacje na rzecz zmiany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1300.61fed2ae30497.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem bloku kursów jest zapoznanie osób studiujących z głównymi nurtami badań nad ruchami społecznymi
i umożliwienie im krytycznej analizy dziejących się wokół nas protestów, buntów i zbiorowych mobilizacji. Podczas
zajęć przyglądać będziemy się zarówno mobilizacjom oddolnym, bezpośrednio odpowiadającym na nierówności
i przemoc, jak i długofalowym, sformalizowanym działaniom na rzecz zmiany społecznej. Istotną cechą kursu
będzie aktywne włączenie perspektywy intersekcjonalnej do analizowanych zjawisk. Blok ma charakter
warsztatowy - jego celem będzie więc również pokazanie, jakie role mogą pełnić socjologowie i socjolożki
w działaniach oddolnych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

kategorie analityczne do opis oddolnych mobilizacji

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach

W2

procesy mające miejsce w polu wprowadzania
oddolnie zmiany społecznej

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach

W3

współczesne ruchy społeczne dziejące się w Polsce
i poza nią

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach

W4

podstawy analizy intersekcjonalnej w polu mobilizacji
oddolnych

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach

nazwać i opisać współczesne zmiany społeczne,
oddolne mobilizacje oraz ruchy

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach

U2

określić rolę socjologii w działaniach na rzecz zmiany

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach

U3

rozpoznać kluczowe procesy prowadzące do zmiany
społecznej

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach

aplikować perspektywę intersekcjonalną
do otaczających nas zmian społecznych

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach

K1

współpracy grupowej i podejmowania wspólnego
wysiłku celem rozwiązania danego problemu

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach

K2

zabrania głosu w dyskusji na temat roli socjologii
we wprowadzaniu zmiany społecznej oraz oddolnych
mobilizacji

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K3

przygotowania projektów społecznych
wprowadzających zmianę społeczną, podwyższających
partycypację społeczną

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
aktywne uczestnictwo w
zajęciach

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

analiza problemu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

10

poprawa projektu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

badania terenowe

10

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

30

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

badania terenowe

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Oddolne mobilizacje tu i teraz - mapa protestów, ruchów i działań kolektywnych

1.
Formy mobilizacji zbiorowej na rzecz zmiany
2.

Perspektywa intersekcjonalna a zmiana społeczna

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2, K3
W1, W2, W4, U1, U4, K1,
K2, K3

Role socjologów i socjolożek w oddolnych mobilizacjach
3.

Badania socjologiczne nad zmianą społeczną i ruchami społecznymi

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2, K3

Etyka badań i etyka socjologa_socjolożki
Praktyczne aspekty socjologicznego aktywizmu:
- przygotowanie projektów społecznych;

4.

- dokumentacja dziejących się mobilizacji kolektywnych i gromadzenie
świadectw;

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

- tworzenie archiwów zmiany społecznej;
- wprowadzanie zmiany na poziomie instytucjonalnym;
- diagnoza nierówności leżących u podstaw mobilizacji.

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
udział w badaniach, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja, aktywne
uczestnictwo w zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Osoba studiująca zobowiązana będzie do spełnienia
warunków zaliczenia kursów w ramach bloku Bunty,
protesty, rewolucje - oddolne mobilizacje na rzecz zmiany.
Dodatkowo osoby przygotują projekt społeczny pod
opieką koordynatorki_koordynatora projektu (spośród
osób prowadzących zajęcia) w grupach.

Semestr 6
Metody nauczania:
udział w badaniach, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja, aktywne uczestnictwo w
zajęciach

Osoba uczestnicząca zobowiązana będzie do
spełnienie wszystkich warunków kursów
przynależących do bloku. Dodatkowo osoby studiujące
w grupach przygotują projekt społeczny pod opieką
wybranej koordynatorki_koordynatora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Konsumpcja i zrównoważony rozwój
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1300.61fbe1a666edd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Blok „Konsumpcja w perspektywie socjologii” ma celu przybliżenie osobom studiującym socjologię społeczny
wymiar i znaczenie różnych form konsumpcji w organizacji globalnych społeczeństw i funkcjonowaniu lokalnych
wspólnot. W trakcie zajęć przedstawione zostaną sposoby, na jakie socjologia ujmuje – teoretycznie i badawczo konsumpcję żywności, towarów, zasobów, energii.

C2

Perspektywa socjologiczna dostarczy uczestniczkom kursu narzędzi badania i rozumienia studiów przypadków,
eksplorowanych z pomocą ekspertek i ekspertów reprezentujących różne podmioty gospodarcze, publiczne,
edukacyjne, pozarządowe etc. Te obszary konsumpcji będą również areną działań wdrożeniowych w postaci
identyﬁkacji problemów, formułowania oraz testowania rozwiązań społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Realizacja kursu pozwala zdobyć wiedzę na temat
technik i metod badawczych stosowanych
w socjologicznych badaniach nad konsumpcją oraz
identyﬁkować procesy zmian społecznych w tym
obszarze.

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W08

raport, wyniki badań

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

W trakcie kursu osoby uczestniczące rozwijają
umiejętność pozyskiwania i analizy danych
w przedmiotowym obszarze oraz wykorzystywać je
do diagnozy, tworzenia rozwiązań oraz aplikowania
rozwiązań w sferze konsumpcji i zrównoważonego
rozwoju.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestnictwo w kursie i realizacja mini-projektów
badawczo-aplikacyjnych pozwala na doskonalenie
kompetencji współpracy w wielobranżowych
zespołach, komunikowania wiedzy socjologicznej
w praktycznych przedsięwzięciach oraz
socjologicznego zaangażowania w projektach
społecznych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

badania terenowe

40

pozyskanie danych

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

60

badania terenowe

40

konsultacje

20

rozwiązywanie zadań problemowych

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Moduł wprowadzający. Konsumpcja w socjologii: paradygmaty, pojęcia, dyskusje.

W1

1.

Miary i techniki badawcze w socjologii konsumpcji.

a) dane statystyczne GUS: Budżety gospodarstw domowych, warunki życia
ludności
b)
2.

sondaże krajowe i międzynarodowe

c) techniki badawcze socjologii konsumpcji (wywiad typu 24H dietary recall,
dzienniczki)

W1, U1

d) badania jakościowe, wizualne, etnograﬁa (ćwiczenia w terenie, we
współpracy z partnerami)
e)

Sylabusy

badania mediów
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1. Wybrane problemy konsumpcji/tematy badawczo-aplikacyjne (IS i
partnerzy).
a) Polityki publiczne w obszarze konsumpcji, wymiar socjalny, zdrowie
publiczne: współpraca z bankiem żywności (wizyta studyjna, obserwacja,
praktyka), placówki edukacyjne (edukacja żywieniowa i edukacja globalna w
zakresie konsumpcji).

3.

W1, U1, K1

b) Zagrożenia globalne i lokalne, rozwój zrównoważony - współpraca z NGO i
jednostkami samorzadowymi. Społeczne aspekty zmian technologicznych.
c) Kształtowanie konsumpcji za pomocą narzędzi prawnych, gospodarczych i
politycznych. Kryminalizacji konsumpcji.
Udział w wydarzeniach i organizacja wydarzeń w części badawczej i aplikacyjnej
(np. fokusy, debaty, konsultacje, Living Labs, hackaton).

4.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
- udział w zajęciach (lektura tekstów, przygotowanie
materiałów, prezentacje) - udział w hospitacjach i
zadaniach badawczych - realizacja mini-projektów
badawczo-wdrożeniowych

zaliczenie na ocenę, raport,
prezentacja

Semestr 6
Metody nauczania:
konsultacje, udział w badaniach, seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
wyniki badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- udział w hospitacjach i zadaniach badawczych - realizacja miniprojektów badawczo-wdrożeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wskazana jest przynajmniej ogólna orientacja i/lub zainteresowania w zakresie tematyki konsumpcji, globalizacji, rozwoju
zrównoważonego i tematów pokrewnych.

Sylabusy
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Praca, edukacja i biznes
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1300.6202425fb0bb3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci i studentki pod koniec II roku studiów wybierają jeden z pięciu bloków tematycznych, które realizowane
są na 5. i 6. semestrze w wymiarze 120 godzin. Zajęcia realizowane są w formie warsztatowo-projektowej. Ich
celem jest ugruntowanie i zintegrowanie przez uczestników i uczestniczki wiedzy zdobytej w trakcie studiów
(teoria, metodologia, kompetencje miękkie) oraz wykształcenie umiejętności jej zastosowania do opisu, analizy,
projektowania zmian i interwencji w odniesieniu do wybranego aspektu życia społecznego. Mają także pomóc
w lepszej orientacji na rynku pracy oraz zidentyﬁkowaniu obszarów i możliwości dalszego kształcenia się.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

SOC_K1_W01,
Student zna podstawowe pojęcia związane z kapitałem SOC_K1_W06,
SOC_K1_W09,
ludzkim i niedopasowaniem w jego zakresie.
SOC_K1_W10

zaliczenie

W2

Student wie czym jest kultura organizacyjna i zna
metody jej badania.

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W11

zaliczenie

W3

Student rozumie czym jest kształcenie przez całe życie SOC_K1_W02,
SOC_K1_W04,
(life-long learning) i rozumie różnice pomiędzy
SOC_K1_W09
edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną.

zaliczenie

W4

Student zna podstawy badań ewaluacyjnych.

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W09

zaliczenie

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zaplanować badania ewaluacyjne.

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

U2

Student potraﬁ zaprojektować narzędzia do pomiaru
kompetencji.

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U08

zaliczenie

K1

Student jest gotów do samodzielnego poszerzania
wiedzy.

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

zaliczenie

K2

Student jest gotowy do pracy zespołowej.

SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

60

analiza badań i sprawozdań

90

analiza i przygotowanie danych

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie studentów z wynikami badań edukacyjnych.

W4, U1, K1, K2

2.

Przekazanie wiedzy na temat badań ewaluacyjnych ze szczególnym zwróceniem
uwagi na sektor edukacji.

W4, U1, K1, K2

3.

Uświadomienie studentom problemów starości w świetle prowadzonych badań.

W3, W4, K2

4.

Pokazanie różnych efektów kształcenia przez całe życie (edukacja formalna,
nieformalna i pozaformalna).

W3, U2, K1

5.

Pokazanie stanu badań nad kapitałem ludzkim w Polsce – jakie kompetencje są
szczególnie ważne i jak je rozwijać.

W1, U2, K1, K2

6.

Zapoznanie studentów z badaniami dotyczącymi kultury organizacyjnej.

W2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie wybranego bloku tematycznego i uzyskanie łącznie 12 ECTS
wymaga realizacji i zaliczenia wszystkich aktywności przewidzianych w
sylabusie danego bloku tematycznego, przewidzianych zarówno na 5 i 6
semestrze, w tym uczestnictwa w minimum 10 wspólnych dla wszystkich
bloków webinariach prowadzonych przez ekspertów i ekspertki
zewnętrzne.

Semestr 6
Metody nauczania:
webinarium, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie wybranego bloku tematycznego i uzyskanie łącznie 12 ECTS
wymaga realizacji i zaliczenia wszystkich aktywności przewidzianych w
sylabusie danego bloku tematycznego, przewidzianych zarówno na 5 i 6
semestrze, w tym uczestnictwa w minimum 10 wspólnych dla wszystkich
bloków webinariach prowadzonych przez ekspertów i ekspertki
zewnętrzne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań

Sylabusy
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Problemy i transformacje społeczno-przestrzenne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1300.61fbdf9d155eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów w sposób przekrojowy (teoria,
metodologia, kompetencje miękkie) do opisu, analizy, projektowania zmian i interwencji społecznych
w odniesieniu do wybranych procesów społeczno-przestrzennych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie powiązanie społecznych,
kulturowych, ekonomicznych, politycznych
i przestrzennych aspektów życia społecznego

SOC_K1_W11

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać i analizować dane, które
są podstawą dla diagnozowania potrzeb i potencjałów
społeczności, organizacji i instytucji

SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Student potraﬁ proponować rozwiązania, które mogą
przyczynić się do rozwiązania zdiagnozowanego
problemu lub wyzwania, i które uwzględniają
społeczno-przestrzenny charakter procesów.

SOC_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

K1

Student jest gotów do wnikliwego analizowania
wybranego zagadnienia, poszukiwania dowodów
naukowych, które posłużą pracy nad rozwiązaniem
problemu

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K06

projekt

K2

Student jest gotów do współpracy w grupie
i otwartości na rozwiązania proponowane przez inne
osoby, prowadzenia dyskusji, dzielenia się
obowiązkami i odpowiedzialnego wykonywania zadań

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K07

projekt

K3

Student jest gotów do myślenia o społecznych
i środowiskowych konsekwencjach proponowanych
przez siebie rozwiązań

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

analiza problemu

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przygotowanie projektu

40

testowanie

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

60

analiza problemu

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przygotowanie projektu

40

testowanie

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Klasa, płeć i etniczność w politykach miejskich: wiedza socjologiczna w politykach
zrównoważonego rozwoju lokalnego; gender mainstreaming i partycypacja jako
zasady transformacji społeczno-przestrzennych; projektowanie rozwiązań na rzecz
przestrzeni zrównoważonych i otwartych na różnorodność społeczną.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

2.

Starzenie się i zrównoważony rozwój społeczno-przestrzenny w mieście:
pozyskiwanie i wykorzystywanie danych na rzecz polityk aktywnego starzenia się;
rozwiązania na rzecz miast zrównoważonych i przyjaznych bez względu na wiek.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

3.

Społeczno-przestrzenne aspekty transformacji energetycznej: ścieżki
transformacji w świetle europejskich polityk energetycznych; społeczne aspekty
energetyki - implikacje dla polityk publicznych; socjotechniczne wyobrażenia
transformacji energetycznej.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

Sylabusy
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Rozumienie i projektowanie przestrzeni dostępnych i inkluzywnych:
rozpoznawanie nadawanych i przypisywanych funkcji przestrzeni, sposobów jej
użytkowania, przekształcania i adaptowania, czynników ograniczających i
blokujących oraz wyzwalających ruch ludzi w przestrzeni; projektowanie i
podejmowanie interwencji służących zwiększeniu dostępności i inkluzywności
szeroko rozumianej (materialnie i niematerialnie) przestrzeni instytucjonalnej.

4.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność podczas zajęć, wykonanie zadań
cząstkowych i projektu zgodnie z wytycznymi prowadzących

Semestr 6
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność podczas zajęć, wykonanie zadań
cząstkowych oraz projektu zgodnie z wytycznymi prowadzących

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs dedykowany dla osób zainteresowanych społeczno-przestrzennymi aspektami zmian społecznych oraz zastosowaniami
wiedzy socjologicznej w diagnozowaniu społeczno-przestrzennego charakteru wyzwań i problemów społecznych oraz w
projektowaniu rozwiązań takich problemów.

Sylabusy
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Współczesna kultura i sztuka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1300.62025f39cb4ca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć realizowanych w ramach bloku tematycznego pt. „Współczesna kultura i sztuka” jest kształcenie
kompetencji studentów i studentek w zakresie wykorzystania wiedzy socjologicznej i instrumentarium
badawczego socjologa do analizy współczesnych zjawisk kulturowych i wytworów kultury. W ramach bloku
zajęciowego studenci będą mogli utrwalić wiedzę z obszaru klasycznych i najnowszych teorii kultury i sztuki,
a także będą mieć możliwość kompleksowego przeglądu oraz zastosowania metod i technik wykorzystywanych
w badaniach nad fenomenami społeczno-kulturowymi. Celem zajęć warsztatowych będzie stworzenie możliwości
aplikacji wiedzy teoretyczno-metodologicznej w projektowaniu badań oraz działań odpowiadających na potrzeby
społecznej praktyki (w obszarze działań rządowych, samorządowych, komercyjnych, organizacji pozarządowych
i prywatnych), m.in. na rzecz promocji, eksponowania, komercjalizacji oraz innowacji w sferze kultury i sztuki. W
trakcie zajęć studenci będą mieć także możliwość wdrożenia się w wybrane case-studies z pomocą zaproszonych
ekspertów z wybranych instytucji (muzeów, instytucji z zakresu sztuk audio-wizualnych, instytucji muzycznych,
ośrodków promocji kultury, NGO-sów, itp.), a także rozpoznać możliwe i potrzebne w tych instytucjach pola
działania socjologów.

C2

Blok zajęciowy dzieli się na trzy zasadnicze części. W pierwszej z nich studenci uzupełnią i utrwalą wiedzę
z zakresu teoretycznych i metodologicznych zagadnień związanych z badaniem kultury i sztuki oraz poznają
związki kultury, sztuki i gospodarki. Druga część zajęć to szczegółowe rozpoznanie wybranych obszarów kultury
i sztuki, z uwzględnieniem m.in. badań nad audiowizualnością (ﬁlmem, fotograﬁą), muzealnictwem, literaturą,
muzyką, designem, modą, itp. Będzie to także aktywność w terenie - obserwacja różnych obszarów
problemowych, wizyty studyjne w wybranych instytucjach kultury i sztuki (zarówno w sektorze prywatnym, jak
i publicznym, a także w wybranych NGO-sach), a w tym spotkania z ekspertami. Uwaga zwrócona zostanie
zarówno na sposoby badania uczestnictwa w kulturze i sztuce, jak i na kwestię komercjalizacji kultury i sztuki,
cyfryzację kultury i sztuki, przemiany świadomości społecznej w odbiorze kultury, a także wykluczenie w obszarze
kultury i sztuki. Trzecia część zajęć to aplikacja i praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej i doświadczenia
metodologicznego w wybranych obszarach problemowych. Całość zajęć osadzona zostanie w kilku podstawowych
wymiarach – promocja/ upowszechnianie kultury, zarządzanie w kulturze, badanie praktyk kulturowych, badanie
wytworów kultury. W trakcie zajęć studenci uczestniczyć będą także w webinariach z zaproszonymi
gośćmi/ekspertami. Zajęcia te pozwolą studentom zorientować się w zróżnicowanych polach działania
socjologów.

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 zjawiska i procesy
z zakresu kultury i sztuki

SOC_K1_W11

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie podstawowe metody i techniki
badawcze służące badaniu wytworów kultury i praktyk
kulturowych w polu sztuki.

SOC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie zagadnienia związane
z promowaniem kultury i sztuki, a także posiada
wiedzę z zakresu rozpoznawania potrzeb związanych
z kulturą i sztuką.

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W11

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ samodzielnie rejestrować
i interpretować zjawiska i procesy z zakresu
współczesnej kultury i sztuki, używając
instrumentarium badawczego socjologa i wiedzy
socjologicznej

SOC_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ samodzielnie rozumować i analizować
zjawiska społeczne z zakresu kultury i sztuki.

SOC_K1_U08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U3

Student potraﬁ posługiwać się podstawowymi
kategoriami teoretycznymi do opisu i analizy procesów SOC_K1_U03
i przemian praktyk kulturowych społeczeństwa

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ pracować w zespole i skutecznie
komunikować się z otoczeniem. Jest wrażliwy
na rozpoznawanie potrzeb w obrębie kultury i sztuki.

SOC_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do doskonalenia swojej wiedzy
i umiejętności w obszarze badań nad współczesną
kulturą i sztuką.

SOC_K1_K06

zaliczenie na ocenę

K3

Student jest gotów do myślenia w sposób
przedsiębiorczy w zakresie badania praktyk
kulturowych społeczeństwa.

SOC_K1_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

analiza problemu

20

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

wykonanie ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

409 / 426

warsztaty

60

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

analiza problemu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesna kultura i sztuka w perspektywie teoretyczno-metodologicznej

W2, U3, K2

2.

Kultura, sztuka i gospodarka. Komercjalizacja kultury i sztuki.

W1, W3, U2, K3

3.

Współczesne praktyki kulturowe i badania nad wytworami kultury w perspektywie
socjologicznej.

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

4.

Wybrane obszary kultury i sztuki w praktyce (audiowizualność, muzyka, literatura,
muzeum, moda, itp.) - możliwości i aplikacje wiedzy socjologicznej i
instrumentarium badawczego socjologa. Promocja kultury i sztuki oraz
rozpoznawania potrzeb społecznych w tym zakresie.

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

5.

Kultura, sztuka i nowe media. Praktyki cyfrowe i a kultura i sztuka. Inﬂuencerzy w
świecie kultury i sztuki. Futuryzm a kultura i sztuka.

W1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
wizyty studyjne; webinaria, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy

410 / 426

Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

obecność, realizacja zadań cząstkowych w ramach warsztatów (projekty,
zadania, prezentacje, wizyty studyjne)

Semestr 6
Metody nauczania:
wizyty studyjne; webinaria, analiza przypadków, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

obecność, realizacja zadań cząstkowych w ramach warsztatów (projekty,
zadania, prezentacje, wizyty studyjne)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem wstępnym jest ukończenie czterech pierwszych semestrów socjologii I stopnia.

Sylabusy

411 / 426

Prawo w społeczeństwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1200.61faea6b3443c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów socjologii z najważniejszymi badaniami i teoriami socjologii prawa
ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania prawa na stosunki społeczne, przemiany instytucjonalne i ruchy
społeczne. Studenci będą mogli zapoznać się z ideami takich autorów jak Max Weber, Eugen Ehrlich, Niklas
Luhmann czy Donald Black oraz zastosować poznane koncepcje do analizy aktualnych zjawisk społecznych. Będą
zaznajomieni z czynnikiami wpływającymi na efektywność prawa, czynnikami legitymizacji prawa, relacjami
między prawem a ideologiami oraz charakterem i dynamiką zawodów prawniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

412 / 426

W1

Student zna podstawowe pojęcia i teorie socjologii
prawa oraz główne postacie tej subdyscypliny
socjologii.

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przewidzieć, jak projektowana norma
prawna może wpłynąć na stosunki społeczne oraz
zmiany społeczne.

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ posługować się wiedzą socjologiczną
w celu analizy instytucji prawnych.

SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

zaliczenie pisemne

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów pomagać w projektowaniu prawa
i przewidywaniu jego społecznego działania w oparciu
o posiadaną wiedzę socjologiczną.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

413 / 426

1. Socjologiczne pojęcie prawa
2. Prawo w społeczeństwach przedpaństwowych.
3. Przemiany prawa w starożytności.
4. Społeczne źródła prawa (Sumner, von Savigny, Ehrlich, Malinowski).
5. Społeczne działanie prawa (Petrażycki).
6. Autonomia i funkcje prawa (Weber, Luhmann).
1.

7. Prawo a ideologia.

W1, U1, U2, K1

8. Legitymizacja prawa.
9. Zawody prawnicze.
10. Formy i znaczenia nielegalności.
11. Dostęp do prawa.
12. Ewolucja prawa międzynarodowego.
13. Przyszłość prawa i utopie prawne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin w postaci pięciu pytań, w tym dwóch ogólnych (problemowych).
zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia jest poprawna odpowiedź na przynajmniej dwa
pytania.

414 / 426

Seminarium licencjackie II semestr
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1200.5cdd5fb20be14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kontynuacja zadań badawczych zaprojektowanych w I semestrze. Przygotowanie pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

415 / 426

W1

zna i rozumie oraz ma uporządkowaną wiedzę
z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,
posiada elementarną wiedzę o miejscu socjologii
w systemie nauk oraz o jej relacjach z innymi
dyscyplinami

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05

zaliczenie ustne

W2

zna i rozumie zna podstawowe metody i techniki
badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody
badawcze w celu rozwiązania prostych problemów
badawczych, rozumie na czym polega specyﬁka
analizy socjologicznej, wie jak zaplanować
i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie
empiryczne

SOC_K1_W06,
SOC_K1_W07,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09

zaliczenie ustne

W3

zna i rozumie zasady etyki zawodowej, w tym zasad
poszanowania własności przemysłowej i intelektualnej

SOC_K1_W10

zaliczenie ustne

U1

potraﬁ potraﬁ pozyskiwać dane i zastosować
podstawowe terminy i kategorie socjologiczne
do analizy konkretnych procesów i zjawisk
społecznych

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U03,
SOC_K1_U04,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07,
SOC_K1_U08

raport

U2

posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień
szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł

SOC_K1_U05,
SOC_K1_U09,
SOC_K1_U10

raport, wyniki badań,
zaliczenie

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06,
SOC_K1_K07

zaliczenie ustne, raport,
wyniki badań, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do ciągłego uczenia się oraz posiada
umiejętności doskonalenia swoich umiejętności
zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych
środków i metod, umie pracować w zespole,
skutecznie komunikować się z otoczeniem, cechuje go
wrażliwość etyczna, poczucie odpowiedzialności oraz
zainteresowanie problematyką społeczną, jest gotów
do potraﬁ właściwie określać priorytety służące
realizacji podejmowanych działań, jest gotów
do dostrzegania i prawidłowego rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań empirycznych

50

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie pracy dyplomowej

100

Sylabusy

416 / 426

przygotowanie do zajęć

10

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.

Studia literatury z wybranego obszaru badawczego, prowadzenie badań,
raportowanie postępów w pracy.

W1, W2, W3, K1

2.

Doskonalenie warsztatu analitycznego i pisarskiego. Przygotowanie pracy
dyplomowej.

W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, raport, wyniki badań,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przeprowadzenie badań własnych, prezentacja
wyników i przygotowanie pracy licencjackiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie seminarium licencjackiego z I semestru

Sylabusy

417 / 426

Wspólnoty w wielkim mieście
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1280.5cdd5fadd7dd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 60

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

czym jest wspólnota i jak się ją deﬁniuje w socjologii

SOC_K1_W04,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W06,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09,
SOC_K1_W10

W2

procesy przemian więzi w społeczeństwie miejskim

SOC_K1_W04,
SOC_K1_W08

Sylabusy

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

418 / 426

W3

teorię praktyk społecznych

SOC_K1_W01,
SOC_K1_W02,
SOC_K1_W05,
SOC_K1_W08,
SOC_K1_W09

W4

metody badania wspólnot miejskich

SOC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W5

etapy procesu badawczego

SOC_K1_W06

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować i przeprowadzić badania terenowe

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U02,
SOC_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

konceptualizować i operacjonalizować pojęcia
na potrzeby badań terenowych

SOC_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować narzędzia badawcze

SOC_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U4

przeprowadzić spacer badawczy, obserwację i wywiad
pogłębiony

SOC_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U5

analizować i interpretować dane jakościowe

SOC_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U6

przygotować raport z badań terenowych

SOC_K1_U01,
SOC_K1_U08,
SOC_K1_U09

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

doskonalenia własnego warsztatu badawczego

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K02,
SOC_K1_K03,
SOC_K1_K04,
SOC_K1_K05,
SOC_K1_K06

K2

właściwych reakcji na napotykane przeszkody
w procesie badawczym i rozwiązywania problemów

SOC_K1_K01,
SOC_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K3

samodzielnego podejmowania projektów badawczych

SOC_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K4

pracy w zespole i jej organizacji

SOC_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K5

nawiązywania kontaktu z badaną populacją

SOC_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz naukowo-badawczy

60

analiza i przygotowanie danych

60

badania terenowe

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy

419 / 426

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie wspólnoty

W1

2.

Przemiany więzi

W2

3.

Tożsamość wspólnotowa w społeczeństwie ponowoczesnym

W1, W2

4.

Teoria praktyk społecznych

W3

5.

Konceptualizacja problemu badawczego

W4, W5, U1, U2

6.

Planowanie procesu badawczego

W4, W5, U1

7.

Budowa narzędzi

W4, W5, U1, U3

8.

Badania terenowe

W4, U4, K1, K2, K4, K5

9.

Analiza materiału badawczego

W4, W5, U5, K1, K2, K3,
K4

10.

Interpretacja danych

W1, W2, W3, W5, U5, K1,
K2, K3, K4

11.

Opracowanie raportu

W1, W2, W3, W4, W5,
U2, U6, K1, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć
obóz naukowo-badawczy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
wykonanie przydzielonych projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

420 / 426

Życie codzienne miasta - eksploracja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1200.61feb3997f1e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
obóz naukowo-badawczy: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podnoszenie kompetencji w zakresie identyﬁkowania, analizy i interpretacji zróżnicowanych miejskich praktyk
społecznych

C2

Rozwój wiedzy i kompetencji w obszarze prowadzenia badań terenowych [konceptualizacja, organizacja pracy
indywidualnej i zespołowej, realizacja badań, analiza wyników i opracowanie raportu]

C3

Kształcenie umiejętności formułowania rekomendacji o potencjale aplikacyjnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

421 / 426

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna i rozumie poszczególne etapy badań terenowych,
ich cel i specyﬁkę

SOC_K1_W06

raport

W2

Zna i rozumie założenia teoretyczne prowadzonych
badań

SOC_K1_W07

raport, prezentacja

W3

Zna i rozumie specyﬁkę metod badawczych
wykorzystywanych w nurcie teorii praktyk społecznych

SOC_K1_W06

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Samodzielnie formułuje cele i problemy badawcze

SOC_K1_U08

raport

U2

Stosuje zróżnicowane jakościowe techniki i narzędzia
badawcze

SOC_K1_U05

raport

U3

Analizuje zgromadzony materiał empiryczny,
formułuje wnioski i opracowuje raport z badań

SOC_K1_U02

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Weryﬁkuje i krytycznie ocenia zastosowane technik
i narzędzi badawczych

SOC_K1_K03

raport, prezentacja

K2

Pracuje w zespole i dzieli się wiedzą

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K06

raport, prezentacja

K3

Reﬂeksyjnie odnosi się do różnych aspektów
etycznych oraz konsekwencji podejmowanych działań
badawczych

SOC_K1_K02

raport, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

obóz naukowo-badawczy

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

badania terenowe

35

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

przygotowanie raportu

15

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Spotkania informacyjne i organizacyjne - konceptualizacja badań, dyskusja
założeń projektu i metod badań, przygotowanie do badań terenowych, poznanie
miejsca badań, zapoznanie się z rekomendowanymi tekstami
Tematyka obozu jest zmienna i powiązana z bieżącą współpracą Instytutu z
otoczeniem społecznym i instytucjonalnym

1.

W2, W3, U1, K2

Obóz służy m.in. formułowaniu rekomendacji na potrzeby wizualizowania,
projektowania i implementowania zmian w przestrzeni miasta - związanych z
użytkowaniem zróżnicowanych przestrzeni, animowaniem społecznych
aktywności, włączaniem do działań na rzecz sąsiedztwa itp.
2.

Badania pilotażowe - weryﬁkacja metod i narzędzi badawczych oraz własnych
kompetencji realizacji badań w terenie; rozpoznanie i stworzenie roboczej listy
praktyk

W1, W2, W3, K1

3.

Dyskusja wniosków z badań pilotażowych, ustalenie ostatecznej wersji narzędzia
badawczego, organizacja badań w terenie

W1, W2, W3, K1, K2, K3

4.

Badania terenowe, przygotowywanie transkrypcji z wywiadów i bieżących notatek
z badań - spotkania robocze i konsultacje

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

5.

Spotkanie podsumowujące: dyskusja doświadczeń z badań terenowych i
prezentacja wyników wstępnej analizy

W2, U3, K2

6.

Pogłębiona analiza wyników badań i ich prezentacja - raporty

W2, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

obóz naukowo-badawczy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) Obecność oraz aktywny udział w zajęciach organizacyjnych,
konsultacyjnych i podsumowujących, znajomość poleconej literatury,
prezentacja wyników badań. 2) Opracowanie uwag do założeń projektu,
narzędzi z badań pilotażowych [wg wytycznych]. 3) Realizacja badań
raport, prezentacja
terenowych wg zasad i harmonogramu omówionych i przedyskutowanych
na zajęciach organizacyjnych. 4) Złożenie dokumentacji z
przeprowadzonych badań. 5) Opracowanie w zespole raportu z badań [wg
wytycznych]

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma

Sylabusy
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Praktyka socjologiczna (zawodowa)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
socjologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFzSOCS.1200.620262d5cfb25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoﬁczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyka zawodowa: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyczną

C2

- zapoznanie się z sytuacją na rynku pracy

C3

- zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat prawa pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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potraﬁ ocenić poziom nabytych umiejętności
i kompetencji w zakresie realizowanych studiów i braki
wymagające nadrobienia lub uzupełnienia

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W07

zaliczenie

posiada podstawową wiedza w zakresie prawa pracy

SOC_K1_W02,
SOC_K1_W03,
SOC_K1_W10,
SOC_K1_W11

zaliczenie

U1

potraﬁ wskazać rozwiązania w konkretnych sytuacjach
odnoszących się do praw i obowiązków pracowników
lub wskazać, jakie instytucje mogą w danych
przypadkach udzielić pomocy

SOC_K1_U02,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U06,
SOC_K1_U07

zaliczenie

U2

potraﬁ w podstawowym zakresie i pod nadzorem
proponować sposoby realizacji zleconych zadań,
wykonywać zlecone zadania i oceniać przyjęte
sposoby postępowania i praktyki

SOC_K1_U03,
SOC_K1_U05,
SOC_K1_U09

zaliczenie

SOC_K1_K02,
SOC_K1_K07

zaliczenie

W1

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ pracować w zespole w danej instytucji,
organizacji lub ﬁrmie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyka zawodowa

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

Zapoznanie studentów z wymogami i zasadami realizacji praktyk.

W1, U2, K1

2.

Bieżące konsultacje, ponieważ praktyki są realizowane poza Instytutem Socjologii

W1, U1, U2, K1

3.

Realizacja kursu online "Prawo pracy w praktyce" (samodzielna), w razie potrzeby
konsultacje

W2, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
Praktyka w instytucjach, ﬁrmach lub organizacjach poza IS, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
praktyka zawodowa

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie potwierdzenia odbycia praktyk oraz wykonanie kursu
online

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak, aczkolwiek sugerowane jest rozpoczynanie praktyk nie wcześniej niż w II semestrze, dzięki czemu studenci mogą być
już nieco zorientowani w możliwych obszarach praktyk.
Kurs jest uruchamiany w każdym semestrze (dla zapewnienia studentom i studentkom możliwości wyboru najlepszego czasu
realizacji praktyki z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i preferencji).

Sylabusy
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