
Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 01 Metodologia nauk społecznych
1 K_W03 P7U_W P7S_WG

2 K_W10 P7U_W, P7S_WG

3 K_U03 P7U_U P7S_UW

4 K_K01 P7U_K, P7S_KK

5 K_K02 P7U_K, P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym metodologię badań stosowanych w naukach 
socjologicznych
Absolwent zna i rozumie znaczenie metod w wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk i procesów 
społecznych
Absolwent umie wskazać warunki prawidłowego formułowania i weryfikowania hipotez 
wyjaśniających określone zjawiska i procesy społeczne
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny metodologicznych założeń tekstów z zakresu nauk 
socjologicznych
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy metodologicznej w rozwiązywaniu 
teoretycznych i praktycznych problemów w pracy socjologa



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 02 Projekty Badawcze
1 K_W03 P7U_W P7S_WG

2 K_W07 P7U_W P7S_WK

3 K_U01 P7U_U P7S_UW

4 K_U03 P7U_U P7S_UW

5 K_U05 P7U_U P7S_UW

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i metody badań (ilościowe i jakościowe) 
stosowane w naukach socjologicznych, zwłaszcza w projektach badawczych
Absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania działalności badawczej i 
analitycznej socjologa, szczególnie związane z planowaniem i realizacją projektów badawczych
Absolwent potrafi innowacyjnie wykorzystywać posiadaną wiedzę socjologiczną do rozwiazywania 
złożonych zadań teoretycznych i praktycznych w zakresie socjologii przy planowaniu i realizacji 
projektów badawczych
Absolwent potrafi formułować i weryfikować hipotezy wyjaśniające określone zjawiska i procesy 
społeczne, w zakresie potrzebnym do planowania i realizacji projektów badawczych
Absolwent potrafi dobierać i stosować właściwe teorie, metody i narzędzia socjologiczne (w tym 
zaawansowane techniki informacyjno- komunikacyjne) w badaniach zjawisk społecznych



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 03 Przetwarzanie i analiza statystyczna danych
1 K_W03 P7U_W P7S_WG

2 K_U03 P7U_U P7S_UW

3 Potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia analizy danych ilościowych K_U05 P7U_U P7S_UW

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Zna w pogłębionym stopniu metody przetwarzania i analizy danych stosowane w naukach 
socjologicznych pozyskanych w ramach badań socjologicznych
Potrafi na podstawie analizy danych weryfikować hipotezy wyjaśniające zjawiska i procesy 
społeczne



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 04 Procedury badań ewaluacyjnych
1

K_W03
P7U_W P7S_WG

2
K_W03

P7U_W P7S_WG

3 Potrafi formułować i weryfikować hipotezy w projektach badań ewaluacyjnych K_U03 P7U_U P7S_UW
4

K_U04
P7U_U P7S_UW

5
K_U05

P7U_U P7S_UW

6 K_U09 P7U_U P7S_UO

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Posiada wiedzę na temat podstaw teoretycznych ewaluacji, zasad projektowania i realizacji badań 
ewaluacyjnych
Zna w pogłębionym stopniu procedury i metody badań wykorzystywane w ewaluacji programów 
społecznych

Potrafi korzystać z danych zastanych i danych wytworzonych, dokonywać analizy i interpretacji 
danych oraz prezentować wyniki badań prowadzonych w celu ewaluacji programów społecznych
Potrafi projektować badania ewaluacyjne oraz stosować w tych projektach właściwe procedury i 
metody badawcze (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne)
Potrafi brać udział w projektowaniu i realizacji zespołowych projektów badawczych, służących 
ewaluacji programów społecznych



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 05 Procedury badań jakościowych
1 K_W03 P7U_W P7S_WG

2 K_U03 P7U_U P7S_UW

3 K_U04 P7U_U P7S_UW

4 K_U05 P7U_U, P7S_UW

5 Absolwent potrafi brać udział w realizacji zadań zespołowych, kierować pracą własną i zespołu K_U09 P7U_U P7S_UO

6
K_K06 P7U_K P7S_KR

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym metodologię badań jakościowych stosowanych w naukach 
socjologicznych
Absolwent umie formułować i weryfikować hipotezy w badaniach jakościowych wyjaśniające 
określone zjawiska i procesy społeczne
Absolwent potrafi korzystać z danych zastanych i danych wytworzonych oraz dokonywać ich 
analizy jakościowej, syntezy
 oraz twórczej interpretacji i prezentacji informacji w celu rozwiązania złożonych i nietypowych 
problemów społecznych
Absolwent potrafi dobierać i stosować zaawansowane metody i narzędzia socjologiczne w 
badaniach zjawisk społecznych

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, podtrzymywania etosu 
zawodu socjologa, w szczególności w badaniach terenowych



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 06 Sfera Publiczna
1 K_W01 P7U_W, P7S_WG

2 K_W07 P7U_W P7S_WK

3 zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości K_W09 P7U_W P7S_WK
4 K_U02 P7U_U P7S_UW

5 K_K03 P7U_K P7S_KO

6
K_K04 P7U_K P7S_KO

7 jest zdolny do myślenia i działania w sposób zgodny z zasadami przedsiębiorczości K_K05 P7U_K P7S_KO

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

posiada podstawową wiedzę socjologiczną i politologiczną o instytucjach życia publicznego, 
strukturze i stratyfikacji społecznej.
uwzględnia ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania działalności badawczej i analitycznej 
socjologa w sferze publicznej

potrafi nterpretować rzeczywistość społeczną, identyfikować problemy społeczne, wyjaśniać ich 
uwarunkowania i skutki, prognozować zjawiska społeczne
posiada umiejętności wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego i do przewodzenia zespołom i organizacjom 
realizującym cele społeczne
jest zdolny do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego w zakresie posiadanych 
kompetencji



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 07 Społeczne determinanty przemian
1 K_W05 P7U_W P7S_WK

2 K_U02 P7U_U P7S_UW

3 K_U07 P7U_U P7S_UK

4 K_K03 P7U_K P7S_KO

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Student w pogłębionym stopniu zna lokalne i regionalne aspekty współczesnego rozwoju 
gospodarczego i społeczno-kulturowego i odnoszące się do nich
 stanowiska naukowe i społeczne
Student umie interpretować regionalną i lokalną rzeczywistość społeczną, umie identyfikować jej 
problemy, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki.
Student umie prowadzić debatę na tematy społeczne i krytycznie w szczególności odnoszące się 
do zjawisk regionalnych i lokalnych oraz oceniać stanowiska innych dyskutantów
Student potrafi inspirować i organizować działalności na rzecz lokalnego i regionalnego środowiska 
społecznego.



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 08 Teorie w analizach socjologicznych
1 K_W02; K_W03 P7U_W P7S_WG

2 P7U_U P7S_UW

3 K_K02 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Posiada pogłębioną wiedzę o współczesnych teoriach socjologicznych i kierunkach rozwoju 
refleksji teoretycznej o zjawiskach społecznych
Potrafi zastosować modele i pojęcia teoretyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w 
konkretnych analizach empirycznych,

K_U01; K_U04; 
K_U05

Uznaje znaczenie teoretycznej wiedzy, aplikacji pojęć i modeli do rozwiązywania praktycznych 
zagadnień,



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 09 Modele Kultury
1 KW_01, K_W04 P7U_W, P7S_WG

2 K_W05 P7U_W P7S_WK

3 K_U02 P7U_U, P7S_UW

4 K_K01 P7U_K, P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy społeczne w różnych modelach 
kultury, a także ich wzajemne uwarunkowania oraz główne trendy i wyznaczniki poszczególnych 
modeli, których znajomość składa się na zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu socjologii
Absolwent rozumie w pogłębionym stopniu główne problemy kultur współczesnego świata 
wynikające ze specyfiki ich rozwoju cywilizacyjnego oraz zna reprezentatywne dla nich stanowiska 
naukowe i społeczne
Absolwent potrafi interpretować rzeczywistość społeczną w określonych modelach kultury, 
identyfikować związane z nimi problemy społeczne, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny wyznaczników oraz funkcjonowania modeli kultury 
stanowiących przedmiot zainteresowania nauk socjologicznych



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 10 Globalne procesy społeczne
1 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne globalne procesy społeczne i ich historyczne źródła K_W01 P7U_W P7S_WG
2 K_W02 P7U_W P7S_WG

3 K_W05 P7U_W P7S_WK

4 K_W10 P7U_W P7S_WG

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe znaczenia pojęcia globalizacji i jest świadom 
wielowymiarowości i wielowątkowości procesów globalizacyjnych
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe mechanizmy procesów globalizacji i 
międzynarodowej integracji gospodarczej, politycznej i kulturowej i związne z nimi trudności i 
problemy społeczne
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę socjologicznej pespektywy w opisie i analizie 
globalizacji
potrafi analizować i interpretować wpływ globalnych procesów społecznych na ludzkość, państwa 
narodowe, a w szczególności na społeczeństwo polskie i poszczególne społeczności regionalne i 
lokalne



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 11 Filozofia
1 Zna i rozumie wybrane pojęcia i koncepcje z zakresu filozofii K_W06 P7U_W P7S_WK
2
3

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 12 Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
1 P7U_W P7S_WK

2 K_K06 P7U_K P7S_KR

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Zna i rozumie pojęcia, koncepcje i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności 
intelektualnej, jako prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności badawczej i analitycznej 
socjologa

K_W06, K_W07, 
K_W08

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się 
potrzeb społecznych, w tym: rozwijania dorobku zawodu socjologa, podtrzymywania etosu zawodu 
socjologa oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej socjologa i działań na rzecz 
przestrzegania tych zasad



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 13 Język obcy
1 K_U08 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie socjologicznej terminologii
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Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 14 Seminarium magisterskie
1 K_W08 P7U_W P7S_WK

2 Potrafi samodzielnie używać nabytej wiedzy socjologicznej do rozwiązania problemu badawczego K_U01 P7U_U P7S_UW
3

4 Jest gotów do rozwijania dorobku socjologii i przestrzegania zasad etyki zawodowej K_K06 P7U_K P7S_KR

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej 
przy pisaniu tekstów naukowych

Potrafi samodzielnie formułować i weryfikować hipotezy badawcze oraz odnosić się do stanu 
dyskusji na badany temat w socjologii

K_U03; K_U07; 
K_U10

P7U_U P7S_UW, 
P7U_U P7S_UK, 
P7U_U P7S_UO
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Przedmiot: 15 Wspólnoty współczesnego świata
1 Zna podstawowe podziały wspólnot (grup społecznych) i relacje zachodzące między nimi K_W01 P7U_W P7S_WG
2 K_W02 P7U_W P7S_WG

3 Zna najnowsze trendy w badaniach socjologicznych nad wspólnotami K_W04 P7U_W P7S_WG
4 K_W05 P7U_W P7S_WK

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 K_K01 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Zna i rozumie podstawowe procesy społeczne, które prowadzą do powstawnia różnych typów 
wspólnot i tożsamości

Zna w pogłębionym stopniu główne problemy współczesnego świata wynikające z istnienia różnych 
typów wspólnot oraz odnoszące się do nich stanowiska naukowe i społeczne
Potrafi interpretować rzeczywistość społeczną, identyfikować problemy społeczne, wyjaśniać ich 
uwarunkowania i skutki, prognozować zjawiska społeczne odnosząc się do różnorodności form 
życia wspólnotowego we współczesnym świecie 
Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści stanowiących przedmiot zainteresowania nauk 
socjologicznych w zakresie badań nad wspólnotami współczesnego świata
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Przedmiot: 16 Tożsamości zbiorowe Europy Środkowo-Wschodniej
1 K_W01, K_W04 P7U_W P7S_WG, 

2 K_W02, K_W05 P7U_W P7S_WG

3

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe historyczne i współczesne formy 
tożsamości zbiorowych europejskich społeczeństw i przykłady ich konkretnego występowania w 
zbiorowościach Europy Środkowo-Wschodniej
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu trudności i problemy wynikające z różnych 
tożsamości zbiorowych grup w Europie Środkowo-Wschodniej zarówno wewnątrz określonych 
państw, jak i z relacji między nimi.
Absolwent potrafi interpretować i wypowiadać się o zjawiskach, procesach i trudnościach w 
relacjach międzygrupowych posługując się terminologią właściwą dla badań nad tożsamościami 
zbiorowymi w socjologii i dyscyplinach pokrewnych, zarówno w środowisku akademickim, jak i poza 
nim

K_U02, K_U06, 
K_U07

P7U_U P7S_UW, 
P7U_U P7S_UK
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Przedmiot: 17 Tożsamość narodowa Polaków XX/XXI w.
1 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu, co to jest tożsamość narodowa K_W01, K_W04 P7U_W P7S_WG, 
2 K_W02, K_W05 P7U_W P7S_WG

3 K_U02 P7U_U P7S_UW

4

K_U06, K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu dane na temat różnych wymiarów współczesnej tożsamości 
narodowej Polaków i jej przemian
potrafi wskazać możliwe strategie tożsamościowe jednostek i zbiorowości społecznych w 
odpowiedzi na globalizację.
potrafi interpretować i wypowiadać się o zjawiskach, procesach i trudnościach w relacjach 
międzygrupowych posługując się terminologią właściwą dla badań nad tożsamościami zbiorowymi 
w socjologii i dyscyplinach pokrewnych, zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 18 Współczesne zderzenia kultur
1 K_W01, K_W04 P7U_W P7S_WG

2 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcie zderzenia kultur K_W02 P7U_W P7S_WG
3 K_W05 P7U_W P7S_WK

4 K_U02 P7U_U P7S_UW

5
K_K01 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wpływ globalizacji, ponowoczesności i nowych mediów na 
natężenie, przebieg i charakter występujących współcześnie zderzeń kulturowych 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu problemy wynikające z współczesnych form zderzeń 
kulturowych, tj. funkcjonowania ludzi w odmiennych systemach społeczno-kulturowych oraz 
społecznego oddziaływania odmiennych idei i ideologii 
potrafi wskazać przejawy i podstawowe przyczyny występujących współcześnie i historycznie 
zderzeń międzykulturowych i międzycywilizacyjnych
jest gotów do krytycznej oceny treści zawartych w literaturze przedmiotu odnoszącej się do opisów i 
analiz współczesnych postaci zderzeń kulturowych 



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 19 Religie i duchowość we współczesnej Europie
1

2

3 K_U02 P7U_U P7S_UW

4
K_U06 P7U_U P7S_UK

5
K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu religie obecne we współczesnej Europie, więzi w ramach 
wspólnot religijnych i relacji pomiędzy owymi wspólnotami, normy i reguły w religiach współczesnej 
Europy 

K_W01, K_W02, 
K_W04, K_W05

P7U_W P7S_WG, 
P7U_W P7S_WK

Zna i rozumie społeczne uwarunkowania przemian religijności i duchowości społeczeństw 
europejskich

K_W01, K_W02, 
K_W04, K_W05

P7U_W P7S_WG, 
P7U_W P7S_WK

Potrafi interpretować, wyjaśniać i prognozować zjawiska w obszarze religii i duchowości 
społeczeństw europejskich.
Potrafi komunikować się na tematy z zakresu socjologii religii ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców
Prowadzić debatę na tematy związane ze społecznymi rolami religii i krytycznie oceniać stanowiska 
innych dyskutantóP



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 20 Społeczeństwo terapeutyczne
1

2

3 K_U02 P7U_U P7S_UW

4
K_U06 P7U_U P7S_UK

5
K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę medycyny, psychiatrii, psychologii jako nauki i instytucji 
we współczesnych społeczeństwach

K_W01, K_W02, 
K_W04, K_W05

P7U_W P7S_WG, 
P7U_W P7S_WK

Zna i rozumie społeczne i ekonomiczne uwarunkowania procesów terapeutyzacji i medykalizacji 
współczesnych społeczeństw 

K_W01, K_W02, 
K_W04, K_W05

P7U_W P7S_WG, 
P7U_W P7S_WK

Potrafi interpretować i prognozować zjawiska w terapeutyzacji i medykalizacji współczesnej kultury i 
tożsamości jednostek
Potrafi komunikować się na tematy z zakresu krytycznej socjologii medycyny ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców
Prowadzić debatę na temat społecznej roli medycyny, psychiatrii i psychologii i krytycznie oceniać 
stanowiska innych dyskutantów



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 21 Socjologia mediów
1 K_W01, K_W02 P7U_W P7S_WG

2 K_W04, K_W05 P7U_W P7S_WG

3 K_U02 P7U_U P7S_UW

4
K_K01 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy związane z rozwojem mediów 
masowych, a także zależności pomiędzy nimi oraz mechanizmy wpływu społecznego mediów, 
które składają się na zaawansowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu 
socjologii kultury
Absolwent zna w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej 
socjologicznej wiedzy szczegółowej o społecznym oddziaływaniu mediów oraz rozumie główne 
problemy współczesnego świata związane z rozwojem komunikacji masowej i odnoszące się do 
nich stanowiska naukowe
Absolwent potrafi interpretować problemy społeczne związane z uczestnictwem w kulturze mediów 
masowych i jej oddziaływaniem na rzeczywistość społeczną oraz prognozować zjawiska związane 
z rozwojem społeczeństwa zmediatyzowanego
Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny znaczenia wiedzy z zakresu medioznawstwa 
stanowiącej przedmiot zainteresowania nauk socjologicznych



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 22 Analizy dyskursu medialnego
1 P7U_W P7S_WG

2 K_W05 P7U_W P7S_WG

3 K_U02 P7U_U P7S_UW

4

K_U06, K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane elementy, funkcje oraz strategie i trendy 
rozwojowe krytycznej analizy dyskursu medialnego oraz ich uwarunkowania, które składają się na 
zaawansowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu socjologii obejmującą 
kluczowe zagadnienia społeczne

K_W01, K_W02, 
K_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne problemy współczesnego społeczeństwa 
zmediatyzowanego wynikające z rozwoju komunikacji masowej oraz odnoszące się do nich 
stanowiska naukowe i społeczne
Absolwent potrafi interpretować sposoby przedstawiania zjawisk społecznych w mediach oraz 
identyfikować strategie medialnego opisu rzeczywistości i ich oddziaływanie na odbiorców
Absolwent potrafi debatować na tematy społeczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, 
wykorzystując wiedzę specjalistyczną z zakresu medioznawstwa i krytycznej analizy dyskursu 
medialnego



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 23 Mechanizmy kultury popularnej
1 K_W01 P7U_W P7S_WG

2 K_W02 P7U_W P7S_WG

3 K_W04 P7U_W P7S_WG

4 K_W05 P7U_W P7S_WK

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 K_U06 P7U_U P7S_UK

7 K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Absolwent zna i rozumie w pogłebionym stopniu zjawisko kultury masowej i popularnej oraz 
mechanizm jej działania, szczegolnie zaś jej wpływ na relacje społeczne i procesy zachodzące w 
społeczeństwie, które składają się na zaawansowaną wiedzę z zakresu socjologii kultury. 
Absolwent zna i rozumie w pogłebionym stopniu główne problemy społeczeństwa masowego 
wynikające z rozwoju kultury popularnej oraz odnoszęce się do nich główne stanowiska teoretyczne 
z zakresu socjologii kultury obejmujące kluczowe zagadnienia społeczne.  
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu zaawansowanej 
socjologicznej wiedzy na temat kultury masowej i popularnej oraz mechanizmów jej działania, oraz 
główne trendy rozwojowe w socjologii kultury. 
Absolwent zna i rozumie główne problemy współczesnego społeczeństwa masowego wynikające z 
rozwoju zjawiska konsumpcjonimzmu i procesu globalizacji oraz odnoszących się do nich 
stanowiska z zakresu socjologii kultury.
Absolwent potrafi interpretować zjawisko kultury popularnej, identyfikować główne jej problemy, 
wyjaśniać przyczyny i uwarunkowania społeczeństwa masowego, prognozować kierunek zmian 
współczesnego społeczeństwa. 
Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców wykorzystując swoją wiedzę z zakresu socjologii kultury.  
Absolwent potrafi powadzić debatę na temat kultury popularnej i jej mechanizmów i krytycznie 
oceniać stanowsika innych dyskutantów. 



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 24 Przemiany rynku pracy
1

K_W01

P7U_W P7S_WG

2

K_W02

P7U_W P7S_WG

3
K_W04

P7U_W P7S_WG

4
K_W05

P7U_W P7S_WK

5

K_U02

P7U_U P7S_UW

6 krytycznej oceny odbieranych treści stanowiących przedmiot zainteresowania socjologii pracy K_K01 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy społeczne zachodzące współcześnie na rynku pracy a 
także zależności pomiędzy nimi, które składają się na zaawansowaną wiedzę z zakresu rynku 
pracy
w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska stanowiące uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzęz zakresu rynku pracy obejmującą kluczowe zagadnienia 
społeczne w tym obszarze
w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej socjologicznej wiedzy 
dotyczącej rynku pracy oraz główne trendyrozwojowe w tym obszarze
w pogłębionym stopniu główne problemy współczesnego rynku pracy oraz odnoszące się do nich 
stanowiska naukowe i społeczne
Interpretować rzeczywistość społeczną w obszarze rynku pracy, identyfikować występujące tam 
problemy, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, prognozowaćzjawiska społeczne zachodzące na 
rynku pracy w przyszłości



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 25 Współczesne role społeczne i zawodowe kobiet
1

K_W01
P7U_W P7S_WG

2 w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska dotyczące współczesnych ról kobiet K_W02 P7U_W P7S_WG
3

K_W04
P7U_W P7S_WG

4
K_W05

P7U_W P7S_WK

5
K_U02

P7U_U P7S_UW

6 K_U06 P7U_U P7S_UK

7 K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

w pogłębionym stopniu współczesne role społeczne i zawodowe kobiet, a także zależności 
pomiędzy nimi, które składają się na zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu socjologii płci

w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej socjologicznej wiedzy 
szczegółowej na temat ról społecznych i zawodowych kobiet
w pogłębionym stopniu główne problemy współczesnych kobiet wynikające z rozwoju 
cywilizacyjnego oraz odnoszące się do nich stanowiska naukowe i społeczne
Interpretować konsekwencje współczesnych ról kobiet, identyfikować problemy kobiet we 
współczesnym świecie, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, prognozować zjawiska społeczne
komunikować się na tematy dotyczące współczesnych ról społecznych i zawodowych kobiet ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców
prowadzić debatę na tematy dotczące współczesnych ról kobiet i krytycznie oceniać stanowiska 
innych dyskutantów



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 26 Zarządzanie wiedzą
1 K_W01, K_W02 P7U_W P7S_WG

2 K_W01, K_W02 P7U_W P7S_WG

3 K_W04, K_W05

4
Potrafi opisać proces zarządzania wiedzą w firmie oraz aspekty dzielenia się wiedzą

K_U02, K_U06

5
K_U02, K_U07

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Posiada wiedzę z zakresu procesu zarządzania wiedzą w organizacji, w tym definicji, rodzajów i 
funkcji wiedzy i zarządzania wiedzą oraz koncepcji zarządzania wiedzą
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu struktur i funkcji współczesnych organizacji, w tym zespołów 
pracowniczych w kontekście zarządzania wiedzą
Zna uwarunkowania zarządzania wiedzą oraz jej pozyskiwania z zewnątrz oraz aspektów 
społecznych w tym zakresie

P7U_W P7S_WG, 
P7U_W P7S_WK
P7U_U P7S_UW, 
P7U_U P7S_UK

Potrafi przedstawić i porównać różne strategie zarządzania wiedzą oraz scharakteryzować modele 
zarządzania wiedzą

P7U_U P7S_UW, 
P7U_U P7S_UK



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 27 Socjologia ekonomiczna
1 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu socjologii ekonomicznej, w tym relacji socjologia-ekonomia K_W01 P7U_W P7S_WG
2 K_W01, K_W02 P7U_W P7S_WG

3 K_W04, K_W05

4 K_W04, K_W05

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 Prawidłowo interpretuje oraz wyjaśnia zjawiska i procesy społeczne w sferze gospodarczej K_U02 P7U_U P7S_UW
7 Jest świadom znaczenia uwarunkowań ekonomicznych dla procesów społecznych K_K01 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu relacji pomiędzy strukturami, systemami i procesami 
społeczno-ekonomicznymi
Posiada pogłębioną wiedzę nt transformacji gospodarczej, w tym zagadnie dotyczących własności, 
nadzoru właścicielskiego i procesu prywatyzacji

P7U_W P7S_WG, 
P7U_W P7S_WK

Posiada wiedzę nt. wpływu uwarunkowań społecznych na zachowania ekonomiczne, w tym 
dotyczące socjologii pieniądza, innowacyjności społecznej

P7U_W P7S_WG, 
P7U_W P7S_WK

Zna ogólne zasady tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania wybranych 
instytucji ekonomicznych



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 28 Społeczeństwo innowacyjne
1 K_W01 P7U_W P7S_WG

2 K_W02 P7U_W P7S_WG

3 K_W04 P7U_W P7S_WG

4 K_W05 P7U_W P7S_WK

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 K_U06 P7U_U P7S_UK

7 K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Absolwent w pogłębionym stopniu zna zjawiska i procesy społeczne, a także zależności pomiędzy 
nimi, wzajemne uwarunkowania oraz całe mechanizmy, które składają się na zaawansowaną 
wiedzę zakresu socjologii innowacji
Absolwent w pogłębionym stopniu diagnozuje wybrane fakty, obiekty i zjawiska stanowiące 
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę socjologiczną obejmującą kluczowe 
zagadnienia z zakresu społeczeństwa innowacyjnego
Absolwent w pogłębionym stopniu zna wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej 
socjologicznej wiedzy szczegółowej oraz główne trendy rozwojowe w socjologii innowacji
Absolwent w pogłębionym stopniu zna wybrane problemy współczesnego świata wynikające z 
rozwoju cywilizacyjnego oraz stanowiska naukowe w innowacyjności upatrujące ich rozwiązań.
Absolwent potrafi interpretować rzeczywistość społeczną, identyfikować problemy społeczne, 
wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, prognozować zjawiska społeczne korzystając z kategorii 
innowacyjności.
Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu socjologii innowacji ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców
Absolwent potrafi prowadzić debatę na temat innowacyności i krytycznie oceniać stanowiska innych 
dyskutantów



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 29 Zachowania konsumenckie
1 Zna teorie, modele i uwarunkowania zachowań konsumenta oraz klasyfikacje i ujęcia konsumpcji K_W01, K_W02 P7U_W P7S_WG
2 Zna typologię konsumentów K_W02, K_W04 P7U_W P7S_WG
3 K_W01, K_W05

4
Potrafi przedstawić proces podejmowania decyzji przez konsumenta

K_U02, K_U07

5
Potrafi określić potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup konsumentów

6 Potrafi zaprojektować i prowadzić badania zachowań konsumentów, ich satysfakcji i lojalności K_U02 P7U_U P7S_UW

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Potrafi opisać zjawiska i tendencje współczesnej konsumpcji, w tym tj. wirtualizacja konsumpcji, 
konsumpcjonizm, konsumeryzm, presumpcja oraz ma wiedzę nt. prawidłowości i paradoksów 
rozwoju konsumpcji

P7U_W P7S_WG, 
P7U_W P7S_WK

P7U_U P7S_UW, 
P7U_U P7S_UK

K_U02, K_U06, 
K_U07

P7U_U P7S_UW, 
P7U_U P7S_UK



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 30 Społeczeństwo obywatelskie

1 K_W01 P7U_W P7S_WG

2 K_W02 P7U_W P7S_WG

3 K_W04 P7U_W P7S_WG

4 K_W05 P7U_W P7S_WK

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 K_K01 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy społeczeństwa obywatelskiego, a 
także zależności, wzajemne uwarunkowania oraz całe mechanizmy, które decydują o roli i wpływie 
społeczeństwa obywatelskiego na życie społeczno-gospodarcze
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska stanowiące 
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę socjologiczną obejmującą kluczowe 
zagadnienia społeczne
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej 
socjologicznej wiedzy szczegółowej oraz główne trendy rozwojowe w socjologii
Student zna i rozumiew pogłębionym stopniu główne problemy współczesnego świata wynikające z 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz odnoszące się do jego roli stanowiska naukowe i 
społeczne
Student potrafi interpretować rzeczywistość społeczeństwa obywatelskiego, identyfikować 
problemy jej dotyczącą, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki podejmowanych w stosunku do 
społeczeństwa obywatelskiego działań i prognozować zjawiska społeczne rozpatrując w nich rolę 
społeczeństwa obywatelskiego
Student jest zdolny do dokonania krytycznej oceny odbieranych treści dotyczących społeczeństwa 
obywatelskiego w aspekcie kryteriów jakimi kierują się nauki socjologiczne



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 31 Ekonomia społeczna
1 K_W01, K_W02 P7U_W P7S_WG

2 K_W04 P7U_W P7S_WG

3 K_W05 P7U_W P7S_WK

4 K_U02 P7U_U P7S_UW

5
K_U06 P7U_U P7S_UK

6 K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

W pogłębionym stopniu zna i rozumie znaczenie, zasady funkcjonowania i strukturę podmiotów 
ekonomii społecznej oraz powiązaniach z polityką społeczną i rynkiem dóbr i usług. 
W pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane problemy społeczne oraz marginalizowane grupy 
społeczne.
W pogłębionym stopniu zna i rozumie przyczyny powstawania problemów społecznych i 
marginalizowanych grup społecznych.
Potrafi identyfikować problemy społeczne, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, prognozować 
zjawiska społeczne
komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu ekonomii społecznej ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców
prowadzić debatę na temat probelmów społecznych i ekonomii społecznej i krytycznie oceniać 
stanowiska innych dyskutantów



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

1 K_W01 P7U_W P7S_WG

2 K_W02 P7U_W P7S_WG

3 K_W04 P7U_W P7S_WG

4 K_W05 P7U_W P7S_WK

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 K_U06 P7U_U P7S_UK

7 K_K01 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Przedmiot: 32 Socjologia polityki
w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy społeczno-polityczne, a także zależności pomiędzy nimi, 
wzajemne uwarunkowania oraz mechanizmy, które składają się na zaawansowaną wiedzę ogólną 
z zakresu socjologii polityki
w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska stanowiące uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakrsu socjologii polityki
w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu socjologii polityki oraz główne trendy 
rozwojowe tej subdyscypliny
w pogłębionym stopniu zna główne problemy współczesnego świata wynikające z rozwoju 
cywilizacyjnego oraz odnoszące się do nich teorie z zakresu socjologii polityki
potrafi nterpretować rzeczywistość społeczno-polityczną, identyfikować główne problemy 
społeczne, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, a także prognozować zjawiska społeczne
potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu socjologii polityki ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców
dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści stanowiących przedmiot zainteresowania socjologii 
polityki



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 33 Socjoekologiczne uwarunkowania stanu zdrowia
1 K_W01 P7U_W P7S_WG

2 K_W02 P7U_W P7S_WG

3 w pogłębionym stopniu najbardziej znaczące socjoekologiczne uwarunkowania zdrowia K_W04 P7U_W P7S_WG
4 K_W05 P7U_W P7S_WK

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 K_K01 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

w pogłębionym stopniu stan zdrowia populacji, a także zależności pomiędzy nim a środowiskiem 
fizycznym, otoczeniem społecznym, kulturowym i instytucjonalnym. 
w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska stanowiące uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu socjologii medycyny i epidemiologii społecznej

w pogłębionym stopniu problem nierówności zdrowotnych, chorób cywilizacyjnych, zdrowotnych 
skutków zanieczyszczenia środowiska, nabrzmiewającego problemu zaburzeń psychicznych oraz 
odnoszące się do nich stanowiska naukowe i społeczne
Interpretować stan zdrowia w populacji, identyfikować znaczące potrzeby zdrowotne, wyjaśniać ich 
socjoekologiczne uwarunkowania i skutki społeczne
krytycznej oceny odbieranych treści stanowiących przedmiot zainteresowania epidemiologii 
społecznej i socjologii medycyny



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 34 Promocja zdrowia w działaniu
1 w pogłębionym stopniu promocję zdrowia rozumianą jako dyscyplilnę naukową i działalność K_W01, K_W02 P7U_W P7S_WG
2 K_W01, K_W02 P7U_W P7S_WG

3 P7U_W P7S_WG

4 K_W05 P7U_W P7S_WK

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 K_U06 P7U_U P7S_UK

7 K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

w pogłębionym stopniu relacje między promocją zdrowia a medycyną, profilaktyką, edukacją 
zdrowotną, a także socjologią medycyny
w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy o zachowaniach 
zdrowotnych i metodach ich modyfikacji

K_W01, K_W02, 
K_W04

w pogłębionym stopniu główne problemy zdrowotne współczesnego świata wynikające z rozwoju 
cywilizacyjnego oraz odnoszące się do nich stanowisko promocji zdrowia 
Interpretować stan zdrowia w populacji, identyfikować potrzebne działania z zakresu promocji 
zdrowia
komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu promocji zdrowia ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców
prowadzić debatę na tematy związane ze zdrowiem i jego promocją oraz krytycznie oceniać 
stanowiska innych dyskutantów



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 35 Krytyczna socjologia zdrowia, choroby i medycyny
1 K_W01, K_W02 P7U_W P7S_WG

2 P7U_W P7S_WG

3 K_W05 P7U_W P7S_WK

4 K_U02 P7U_U P7S_UW

5 komunikować się na temat społecznej roli medycyny ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców K_U06 P7U_U P7S_UK

6 K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

w pogłębionym stopniu zna i rozumie dorobek (krytycznej) socjologii medycyny i jej relacji do 
medycyny, epidemiologii społecznej, zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej

Zna i rozumie teorie z zakresu krytycznej socjologii medycyny do szczegółowego opisu i 
analizowania przyczyn i przebiegu wybranych zjawisk oraz procesów społecznych w 
obszarze zdrowia i systemów ochrony zdrowia

K_W01, K_W02, 
K_W04

w pogłębionym stopniu problem słabnącego autorytetu "medycyny opartej na dowodach" i rosnącej 
popularności medycyny alternatywnej i komplementarnej oraz odnoszące się do niego stanowiska 
naukowe i społeczne
Wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu krytycznej socjologii medycyny potrafi interpretować i 
wyjaśniać społeczny charakter zjawisk medycznych. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu 
krytycznej socjologii medycyny do szczegółowego opisu i analizowania przyczyn i przebiegu 
wybranych zjawisk oraz procesów społecznych w obszarze zdrowia i systemów ochrony zdrowia

prowadzić debatę na tematy związane ze społeczną rolą medycyny oraz krytycznie oceniać 
stanowiska innych dyskutantów



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 36 Przemiany rodziny
1 posiada pogłębioną wiedzę na temat przemian struktury i funkcji rodziny K_W01, K_W04

2 zna główne ujęcia teoretyczne w definiowaniu poojęcia "rodzina" K_W02 P7U_W P7S_WG
3 zna sytuację współczesnych rodzin w kontekście głównych problemów społecznych K_W05 P7U_W P7S_WK
4 potrafi przewidywać kierunki przemian rodzin i wskazywać na ich uwarunkowania K_U02 P7U_U P7S_UW
5 jest gotowy do oceny sytuacji różnych typów rodzin we współczesnym społeczeństwie K_K01 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

P7U_W P7S_WG, 
P7U_W P7S_WG



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 37 Zdrowie rodziny
1

2 K_U02 P7U_U P7S_UW

3
K_U06 P7U_U P7S_UK

4
K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

w pogłębionym stopniu zna i rozumie, rodzinę rozumianą jako instytucja społeczna, problemy 
społeczne i zdrowotne współczesnych rodzin, ich uwarunkowania ekonomiczne i cywilizacyjne

K_W01, K_W02, 
K_W04, K_W05

P7U_W P7S_WG, 
P7U_W P7S_WK

Wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu krytycznej socjologii medycyny potrafi 
interpretować i wyjaśniać społeczny charakter zjawisk medycznych. Wykorzystuje wiedzę 
teoretyczną z zakresu krytycznej socjologii medycyny do szczegółowego opisu i 
analizowania przyczyn i przebiegu wybranych zjawisk oraz procesów społecznych w 
obszarze zdrowia i systemów ochrony zdrowia
komunikować się na temat sytuacji zdrowotnej rodzin i polityki zdrowotnej wobec rodziny ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców
prowadzić debatę na tematy związane z sytuacją zdrowotną rodzin i polityką zdrowotną wobec 
rodziny oraz krytycznie oceniać stanowiska innych dyskutantów



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 38 Rodzina w kryzysie
1 zna mechanizmy powstawania dysfunkcji i kryzyzu w rodzinie K_W01 P7U_W P7S_WG
2 zna skalę zjawiska rozdzin z dysfunkcjami i potrafi wyjaśnić przyczyny tego zjawiska K_W02 P7U_W P7S_WG
3 rozumie kierunki przemian zjawiska rozdzin z dysfunkcją, zagrożonych kryzysem K_W04 P7U_W P7S_WG
4 zna zjawisko rodzin zagrożonych kryzysem w kontekście głównych problemów społecznych K_W05 P7U_W P7S_WK
5 potrafi przewidywać kierunki przemian zjawiska rodzin zagrożonych kryzysem K_U02 P7U_U P7S_UW
6 potrafi określić instytucje i organizacje, zajmujące się rozwiązywanie problemów rodzin w kryzysie K_U06 P7U_U P7S_UK
7 potrafi uzasadnić potrzebę rozwiązywania problemów rodzin w kryzysie K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 39 Współczesne procesy migracyjne
1 K_W01 P7U_W P7S_WG

2 K_W02 P7U_W P7S_WG

3 K_W04 P7U_W P7S_WG

4 K_W05 P7U_W P7S_WK

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 K_K01 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

zna w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy społeczne związane z migracjami wsółczesnymi, a 
także zależności pomiędzy nimi, wzajemne uwarunkowania oraz całemechanizmy, które składają 
się na zaawansowaną wiedzę ogólną dotyczącą mobilności przestrzennej na świecie
zna w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska dotyczące migracji współczesnych, 
takie jak: przyczyny i skutki migracji, rodzaje migracji, kluczowe problemy związane z mobilnością 
przestrzenną na płaszczyźnie społecznej
zna w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu socjologicznego ujęcia procesów 
migracyjnych oraz główne trendy rozwojowe w badanich migracyjnych na świecie i w Polsce
zna w pogłębionym stopniu główne problemy współczesnego świata w kontekście różnorodności 
zjawisk dotyczących mobilności przestrzennej, ich żywiołowości i sposobów radzenia sobie z nimi 
na poziomie społecznym 
potrafi interpretować rzeczywistość społeczną dotyczącą mobilności przestrzennej, identyfikować 
problemy związane ze współczesnymi migracjami, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki oraz 
prognozować rozwój tych procesów w poszczególnych obszarach
absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, dotyczących szczególnie dyskursu 
publicznego prowadzonego w Polsce i Europie w kontekście migracji



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

Przedmiot: 40 Migracje w Polsce
1 K_W01 P7U_W P7S_WG

2 K_W02 P7U_W P7S_WG

3 K_W04 P7U_W P7S_WG

4 K_W05 P7U_W P7S_WK

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 K_U06 P7U_U P7S_UK

7 K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

zna w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy społeczne dotyczące migracji w Polsce, a także 
zależności pomiędzy nimi, wzajemne uwarunkowania oraz całe mechanizmy, które składają się na 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu mobilności przestrzennej w Polsce
zna w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska stanowiące uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat migracji w Polsce (najnowsze dane migracyjne, 
migracje wewnętrzne i zewnętrzne, kwestie dotyczące emigracji i imigracji, migracje wg motywu, 
zagadnienia dotyczące Polonii, integracji migrantów, podejścia państwa do zarządzania 
migracjami, krajobraz aktorów migracji w Polsce) 
zna w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy na temat 
migracji z/do Polski, ich uwarunkowań, historii i najnowszych trendów
zna w pogłębionym stopniu główne problemy związane z migracjami z/do Polski i zróżnicowane 
stanowiska naukowe dotyczące tych zagadnień
potrafi interpretować rzeczywistość społeczną i identyfikować problemy społeczne związane z 
migracjami w Polsce (z Polski i do Polski), wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, prognozować 
zjawiska dotyczące mobilności przestrzennej w Polsce na tle szerszych procesów mobilnościowych
potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu migracji w Polsce ze zróżnicowanymi 
kregami odbiorców (odróżnia oficjalny dyskurs polityczny od szerszej debaty społecznej na temat 
migracji)
prowadzić debatę n atematy dotycząc emigracji z / do Polski i krytycznie oceniać stanowiska innych 
dyskutantów



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

1 K_W01 P7U_W P7S_WG

2 K_W02 P7U_W P7S_WG

3 K_W04 P7U_W P7S_WG

4 K_W05 P7U_W P7S_WK

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 K_U06 P7U_U P7S_UK

7 K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Przedmiot: 41 Europa wobec migracji
zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy migracyjne we współczesnej Europie, a także 
zależności pomiędzy nimi i wzajemne uwarunkowania oraz całe mechanizmy związane z 
procesami mobilnościowymi w Europie
zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska stanowiące uporządkowaną 
i podbudowaną teoretycznie wiedzę socjologiczną obejmującą zgadnienia związane z migracjami 
międzynarodowymi w Europie - ich historią i stanem obecnym (szczególnie w czasach tzw. kryzysu 
migracyjnego), w wymiarze wewnątrz- i pozaeuropejskim
zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu zróżnicowanych podejść do 
migracji obserwowanych w państwach europejskich współcześnie, jak i na poziomie całej Unii 
Europejskiej
zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne problemy obecne w Europie w związku ze zjawiskiem 
migracji międzynarodowych (dotyczące zarówno integracji migrantów jak i  funkcjonujących 
koncepcji polityk migracyjnych oraz tzw. przemysłu migracyjnego) 
potrafi interpretować wydarzenia związane z migracjami w Europie, identyfikować problemy 
społeczne związane z mobilnością przestrzenną, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki, 
prognozować zjawiska dotyczące migracji w kontekście bieżących wydarzeń i dyskursu 
publicznego
potrafi komunikować się na tematy dotyczące migracji w Europie ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców
potrafi prowadzić debatę na tematy dotyczące migracji oraz krytycznie oceniać stanowiska innych 
dyskutantów



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

1 K_W01, K_W02 P7U_W P7S_WG

2 K_W04, K_W05

3 W sposób zaawansowany potrafi zinterpretować stan wiedzy o procesach społecznych w Polsce K_U02 P7U_U P7S_UW
4 Jest gotów do krytycznej oceny dorobku socjologii. K_K01 P7U_K P7S_KK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Przedmiot: 42 Modernizacja, peryferyjnoś c , pośtkomunizm i globalizacja
Zna stan badań socjologicznych nad współczesnym społeczeństwem polskim w kontekście 
procesu modernizacji
Umie zinterpretować zjawiska społeczne w Polsce stosując kategorie modernizacji, globalizacji i 
układu centro-peryferyjnego. Zna zależności układów gospodarczych społecznych i kulturowych we 
współczesnym świecie.

P7U_W P7S_WG, 
P7U_W P7S_WK



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

1 K_W01 P7U_W P7S_WG

2 K_W02 P7U_W P7S_WG

3 K_W04 P7U_W P7S_WG

4 K_W05 P7U_W P7S_WK

5 K_U02 P7U_U P7S_UW

6 K_U06 P7U_U P7S_UK
7 potrafi inicjować działania na rzecz interesu publicznego w zakresie posiadanych kompetencji K_K04 P7U_K P7S_KO

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Przedmiot: 43 Nowe ruchy śpołeczne
w pogłębionym stopniu zna zjawiska i procesy społeczne, a także zależności pomiędzy nimi, 
wzajemne uwarunkowania oraz całe mechanizmy, które składają się na zaawansowaną wiedzę 
ogólną z zakresu socjologii ruchów społecznych
w pogłębionym stopniu zna wybrane fakty, obiekty i zjawiska stanowiące uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzę socjologiczną na temat współczesnych ruchów społecznych
w pogłębionym stopniu zna wybrane zagadnienia z zakresu socjologii ruchów społecznych oraz 
główne trendy rozwojowe w tej subdyscyplinie
w pogłębionym stopniu zna główne problemy współczesnego świata, które generują politykę 
kontestacji oraz odnoszące się do nich stanowiska naukowe
potrafi interpretować współczesne działania zbiorowe, identyfikować problemy społeczne, 
wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki
potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu socjologii ruchów społecznych ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców



Przedmiotowe efekty uczenia się Socjologia II stopień

Przedmiotowe efekty uczenia się – opis słowny

1 P7U_W P7S_WG

2 K_U02 P7U_U P7S_UW

3
K_U06 P7U_U P7S_UK

4
K_U07 P7U_U P7S_UK

Nazwa kierunku studiów: Socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Numer 
efektu

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych

Odniesienie do 
efektów krajowych

Przedmiot: 44 Regionalne i lokalne prześtrzenie przemian
Student w pogłębionym stopniu zna lokalne i regionalne aspekty współczesnego rozwoju 
gospodarczego i społeczno-kulturowego i odnoszące się do nich stanowiska naukowe i społeczne

K_W01, K_W02, 
K_W04, K_W05

Student umie interpretować regionalną i lokalną rzeczywistość społeczną, umie identyfikować jej 
problemy, wyjaśniać ich uwarunkowania i skutki.
Potrafi komunikować się na temat przemian na poziomie lokalnym i regionalnym ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców
Student umie prowadzić debatę na tematy społeczne i krytycznie w szczególności odnoszące się 
do zjawisk regionalnych i lokalnych oraz oceniać stanowiska innych dyskutantów
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