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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Socjologia

Kod zajęć BN-1-1,9,21-22

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział / Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 25.0 0 2.0

Suma 25.0 0 2.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba odpowiedzialna za
program zajęć dr Elżbieta Ptak

Wymagania (Kompetencje
wstępne)

Brak.



Założenia i cele zajęć
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami
społecznymi.

Prowadzący zajęcia dr Anna Podolak

Egzaminator/ Zaliczający dr Anna Podolak

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i
studentów, w tym:

godz.:
32.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 25 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0

Udział w egzaminie (godz.) 2 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z
zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu
(godz.) 10 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 8 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 2 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz
związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

godz.:
52.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne

godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie



W1 zagadnienia społeczne dotyczące bezpieczeństwa
narodowego K_W01 P6S_WG,

P6S_WK_01

sprawdzian
pisemny
(W)

Umiejętności: student potrafi

U1 wyjaśnić zachowania jednostki i grup społecznych K_U03 P6S_UW_01 egzamin
pisemny

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 pracy w zespole K_K03 P6S_KO_03

obserwacja
zachowania
studenta
podczas
zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną.

Treści programowe
Wykłady

1. Socjologia jako jedna z dyscyplin społecznych.

2. Kultura.

3. Globalizacja. Ryzyko we współczesnym świecie.

4. Nierówności społeczne.

5. Postawy społeczne.

6. Grupy społeczne. Zachowania zbiorowe.

7. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna.

8. Przemoc i agresja.

Ćwiczenia
ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów
uczenia się osiągniętych
przez studenta

Student, który uzyska min. 60% punktów z końcowego zaliczenia pisemnego
otrzymuję ocenę dostateczną, 70% punktów - plus dostateczną, 80% - dobrą,
85% - plus dobrą, 90% - bardzo dobrą.

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Bez klasyfikacji



Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

Do końcowego egzaminu przystępują
studenci uczęszczający na zajęcia.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1. Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków

2. Giddens A. (2012), Socjologia, Warszawa

3. Starosta P. (2016), Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych, Łódź

4. Machaj I. (2004), Małe struktury społeczne, Lublin

Wykaz literatury uzupełniającej
Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy.
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