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Tytuł/stopień naukowy 
imię i nazwisko 

dr Karolina Podgórska 

Tytuł zajęć (po polsku i 
angielsku) 

Współczesne społeczeństwo polskie 
Contemporary Polish society 

Liczba godzin, ECTS, 
język  

30 godz., 3 ECTS, polski 

Forma zajęć*, semestr Konwersatorium, semestr letni 
Teams czy Wirtualny 
Kampus (w przypadku 
zajęć prowadzonych  
zdalnie)**   

Wirtualny Kampus 

Czy zajęcia są dedykowane  
kierunkowi Kreatywność 
społeczna*** Tak/ Nie 

Nie 

Czy zajęcia są 
przeznaczone tylko dla 
jednego stopnia studiów, 
czy dla obu stopni? 
Jeżeli tylko dla jednego, 
proszę określić dla którego 
(I st., II st,). 

I i II st. 

Krótki opis Przedmiot przygotowuje studentów do charakterystyki 
współczesnego polskiego społeczeństwa, kluczowych procesów w 
nim zachodzących i problemów społecznych. Tematyka przedmiotu 
zogniskowana jest wokół ważnych społecznie zagadnień, przy czym 
przewidziano dwa spotkania o tematyce fakultatywnej, uzgodnionej 
ze studentami w zależności od wydarzeń bieżących, obecnych w 
przestrzeni polskiej debaty publicznej. 
Fakultet zakłada pracę własną studentów nad poszczególnymi 
zagadnieniami problemowymi na podstawie proponowanej literatury, 
ale także dostępnych powszechnie materiałów medialnych i baz 
danych i, na tej podstawie, każdorazowo dyskusje grupowe. 

Wykaz tematów • Zmiana kulturowa oraz inne efekty transformacji ustrojowej  
• Miasto i wieś 
• Warunki życia Polaków 
• Życie rodzinne Polaków 
• Religijność Polaków 
• Style życia i wartości Polaków 
• Stan zdrowia Polaków 
• Media i życie polityczne w Polsce 
• Regionalizm i lokalność 
• Relacje swój – obcy 
• Tematy fakultatywne 

Forma zaliczenia Punktacja za realizację poszczególnych zadań związanych z 
aktywnością w dyskusjach w połączeniu z wykonywaniem zadań 
indywidulanych/grupowych (referaty). Do oceny końcowej brane są 
także pod uwagę wzajemne oceny prezentacji na zasadzie peer-
review (np. w formie dyskusji na forum na WK itd.). 

Efekty uczenia się   Student zna i rozumie: 
- fundamentalne dylematy współczesnej kultury i cywilizacji 



 
Student potrafi: 
- skutecznie komunikować się wykorzystując podstawową wiedzę 
specjalistyczną z zakresu dziedzin nauki właściwych dla studiów 
społecznych i humanistycznych  
- potrafi przygotować spójne wypowiedzi ustne o różnej długości, 
dotyczące różnorodnej tematyki z zakresu nauk właściwych dla 
studiów społecznych i humanistycznych 
 
 

 

*** Studenci kreatywności społecznej mają pierwszeństwo zapisów na te zajęcia w I turze zapisów 

**** Proszę o powiązanie efektów uczenia się z kierunkowymi efektami uczenia się/kształcenia 
ustalonymi dla poszczególnych kierunków studiów - efekty powinny być tak sformułowane, by dały 
się powiązać z efektami wszystkich kierunków; przy czym, dla zajęć dedykowanych kreatywności,  
efekty powinny być sformułowane  tak, by w szczególny sposób wiązały się z kierunkowymi efektami 
uczenia się/ kształcenia opracowanymi dla kreatywności        


