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Koncepcja kształcenia 

Ogólna charakterystyka studiów  
 

Wydział prowadzący kierunek studiów  Wydział Socjologii i Pedagogiki 

Kierunek studiów  Socjologia 

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia  

Profil kształcenia  ogólnoakademicki  

Umiejscowienie kierunku w obszarze 

(obszarach) kształcenia  
 

Obszar nauk społecznych,  dziedzina nauk 

społecznych , w ramach dyscyplin:  Nauki o poznaniu  

i komunikacji społecznej , Psychologia , Socjologia 

Forma studiów  studia niestacjonarne  

Liczba semestrów  6 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi studiów  

180 ECTS 

Łączna liczba godzin dydaktycznych  
 

1231+120 godzin praktyki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta  

licencjat  

 

Specjalność  
 

Socjologia organizacji i zarządzania   

Socjologia samorządności lokalnej i regionalnej 

Socjologia bezpieczeństwa publicznego 

Socjologia administracji publicznej 

 

Koncepcja kształcenia na studiach I stopnia zakłada, że absolwent: 

 wyposażony jest w wiedzę socjologiczną w zakresie funkcjonowania grup  

i społeczności terytorialnych. Posiada umiejętności pozwalające zrozumieć 

występujące w nich problemy.  

 posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządowej  

i krajowej oraz zarządzania zespołami ludzkimi.  

 jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach związanych z funkcjonowaniem 

życia społecznego. Może być zatrudniony w administracji rządowej i samorządowej; 

w instytucjach społecznych, kulturalnych, oświatowych i gospodarczych.  

 uzyskana wiedza i praktyka umożliwia absolwentom sprawne poruszanie się w 

procedurach administracyjnych, zamówieniach publicznych, gospodarce 

samorządowej.  

 

Absolwent porusza się swobodnie w europejskiej przestrzeni społecznej i kulturowej 

znając język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy. Absolwent rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w 

sposób aktywny, rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać  

i pracować w grupie. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej  

i rozwiązywania praktycznych problemów społecznych w różnych instytucjach  

i organizacjach. Jest również przygotowany w stopniu podstawowym do podejmowania mniej 

skomplikowanych prac badawczych i analitycznych o charakterze naukowym. Absolwenci są 

w pełni przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. 
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Treści podstawowe 

Podstawy socjologii 

Podstawy ekonomii 

Socjologia-mikrostruktury i procesy społeczne 

Socjologia - makrostruktury i procesy społeczne 

Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa 

Antropologia kulturowa 

Historia myśli socjologicznej i społecznej 

Psychologia społeczna 

 

Treści kierunkowe 

Współczesne teorie socjologiczne 

Statystyka 

Procesy ludnościowe 

Komunikacja społeczna i interpersonalna 

Metodologia badań społecznych 

Metody badań jakościowych 

Metody statystyczne w socjologii 

Polityka społeczna 

Etyczne problemy zawodu socjologa 

 

Zajęcia ogólnouczelniane 

Język obcy (do wyboru) 

Technologia informacyjno-komunikacyjna  

Prakseologia 

Filozofia 

Przedmiot do wyboru  ad 1.  

Komunikacja w biznesie i negocjacje 

Ochrona własności intelektualnej                                

Podstawy bezpieczeństwa państwa                              

Wychowanie fizyczne (do wyboru)  

Efektywne wejście na rynek pracy 

BHP i ergonomia                                                         

 

Na studiach I stopnia oferowane jest kształcenie w ramach czterech specjalności o różnym 

charakterze (do wyboru).  
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Specjalności 
 

 
 Socjologia organizacji i zarządzania  
Specjalność Socjologia organizacji i zarządzania pozwala na poznanie uwarunkowań 

realizacji funkcji zarządzania w organizacjach i mechanizmów rządzących światem biznesu z 

perspektywy socjologa.  

Absolwenci są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje dające podstawy 

rozumienia problemów związanych z organizacją i zarządzaniem w małych, średnich  

i dużych przedsiębiorstwach, niezbędne do wdrożenia procedur i narzędzi zarządzania 

zasobami ludzkimi. Mogą pracować m.in. w instytucjach doradczych i szkoleniowych, 

biurach pośrednictwa pracy, w instytucjach pomocowych związanych z rynkiem pracy, w 

ośrodkach badań i analiz rynku, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w 

przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, na 

stanowiskach kierowników/menedżerów średniego i wyższego szczebla, w charakterze 

specjalisty do spraw marketingu oraz promocji firmy, selekcji i rekrutacji, rozwoju kadr, 

doradcy zawodowego.  

 

Przedmioty specjalnościowe 

Seminarium dyplomowe 

Socjologia organizacji 

Socjologia działań i procesów ekonomicznych 

Kultura organizacji i ich rozwój 

Elementy prawa pracy 

Socjologia komunikowania w organizacji 

Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania 

Podstawy organizacji i zarządzania 

Konflikty i patologie w organizacji  

Strategie pozyskiwania funduszy unijnych 

Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem 

Trening interpersonalny 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 

 
Socjologia samorządności lokalnej i regionalnej  
Specjalność Socjologia samorządności lokalnej i regionalnej pozwala na poznanie 

procesów i zjawisk społeczno-politycznych występujących w skali lokalnej, regionalnej, 

krajowej i globalnej. Absolwenci są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje 

niezbędne do właściwej analizy i diagnozy społeczności lokalnych, ich struktury  

i zróżnicowania oraz aspiracji społeczno-politycznych, wyodrębniania czynników kreujących 

wspólnotowość lokalną i regionalną oraz jej formy i władze. Absolwenci potrafią kreować 

władze samorządowe w skali lokalnej (regionalnej), znają ich kompetencje oraz zasady  

i zależności, potrafią współpracować z organami samorządu lokalnego (regionalnego)  

i instytucjami samorządowymi, zgodnie z podstawowymi regułami charakteryzującymi 

zasoby ludzkie, umieją gromadzić, selekcjonować, opracowywać informacje - z zachowaniem 

zasad etycznych i poszanowaniem prawa.  

Mogą pracować m.in. w instytucjach kreujących samorządność lokalną i regionalną oraz ją 

realizujących – w sejmikach wojewódzkich i urzędach marszałkowskich, w radach 
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powiatowych i starostwach powiatowych, w radach miast i urzędach miejskich, w radach 

gmin i urzędach gminnych oraz w innych instytucjach samorządowych i pozarządowych, 

działających w skali lokalnej i regionalnej. 

 

Przedmioty specjalnościowe 
Seminarium dyplomowe 

Stratyfikacja społeczna i zróżnicowanie kulturowe 

Socjologia konfliktów w małych grupach – aspekty 

ekonomiczne i prawne 

Socjologiczne koncepcje administrowania 

Podstawy prawa administracyjnego 

Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych 

Socjologia komunikowania w organizacji 

Administracja państwowa i samorządowa 

Postępowanie administracyjne 

Społeczno -  ekonomiczne warunki funkcjonowania sektora 

publicznego 

Socjologia mniejszości etnicznych i narodowych 

Trening interpersonalny 

Dokumenty urzędowe 

 

Socjologia bezpieczeństwa publicznego  
Specjalność Socjologia bezpieczeństwa publicznego przeznaczona jest dla osób, których 

zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianej kwestii bezpieczeństwa 

publicznego. Absolwenci są wyposażeni w wiedzę z zakresu funkcjonowania podmiotów 

bezpieczeństwa, społecznych i prawnych procedur bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego. Posiadają znajomość współczesnych zagrożeń, umiejętność ich analizy oraz 

doboru metod zapobiegania im. Mogą pracować m.in. w służbach mundurowych, w urzędach 

administracji rządowej i samorządowej, w zespołach reagowania kryzysowego, w 

organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych.  

 

Przedmioty specjalnościowe 
Seminarium dyplomowe 

Społeczne i prawne podstawy bezpieczeństwa publicznego 

Procesy migracyjne a bezpieczeństwo publiczne 

Przestępczość we współczesnym społeczeństwie 

Prawa człowieka 

Socjologia komunikowania w organizacji 

Socjologia społeczności lokalnych 

Struktura instytucji zarządzających bezpieczeństwem w Polsce i UE 

Globalne zagrożenia we współczesnym świecie 

Społeczno-ekonomiczne warunki funkcjonowania sektora publicznego 

Socjologia emocji  

Trening interpersonalny 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 
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Socjologia administracji publicznej  
Specjalność Socjologia administracji publicznej ma na celu opanowanie zagadnień 

dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, samorządowej i krajowej, grup  

i społeczności lokalnych. Absolwenci są wyposażeni w wiedzę, umiejętności praktyczne  

i kompetencje pozwalające rozumieć i rozwiązywać występujące w nich problemy. Mogą 

pracować m.in. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach 

kulturalnych, oświatowych i gospodarczych, w zakładach i jednostkach budżetowych.  

 

Przedmioty specjalnościowe 

Seminarium dyplomowe 

Socjologia organizacji 

Zarządzanie mieniem publicznym 

Socjologiczne koncepcje administrowania 

Podstawy prawa administracyjnego 

Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych 

Aktywizacja zmarginalizowanych i wykluczonych 

Administracja państwowa i samorządowa 

Postępowanie administracyjne 

Społeczno -  ekonomiczne warunki funkcjonowania sektora publicznego 

Socjologia miasta i wsi 

Trening interpersonalny 

Dokumenty urzędowe 

 

 

 

Wybór specjalności następuje na drugim roku studiów, stąd prowadzenie studiów w 

określonej specjalności uzależnione jest od stopnia zainteresowania nimi ze strony studentów. 

Wybór specjalności oznacza rozszerzenie zakresu nauczania z przedmiotów wiodących dla 

danej specjalności i ukierunkowanie praktyki zawodowej. Program studiów przewiduje 

obowiązkową praktykę. 

 

 

Zasady, warunki i tryb rekrutacji  

 
Uczelnia przyjmuje kandydatów na pierwszy rok studiów I stopnia w ramach 

ogólnego limitu przyjęć ustalonego w Uchwale Senatu na dany rok akademicki. O przyjęciu 

na studia I stopnia w roku ak. 205/16 decyduje otrzymana liczba punktów za średnią ocen z 

egzaminu maturalnego (stara matura) lub liczba punków za średni procent punktów na 

świadectwie dojrzałości (nowa matura) oraz limit miejsc, wpłata wpisowego w wyznaczonym 

terminie, złożenie kompletu dokumentów (w szczególności świadectwo dojrzałości, 

świadectwo ukończenia szkoły średniej) zgodnie z zapisami Uchwały Senatu WSIiE TWP w 

sprawie zatwierdzenia zasad, warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego 

stopnia w WSIiE TWP. Rekrutacja jest prowadzona w terminach ustalonych w Uchwale 

Senatu na dany rok akademicki. Wybór specjalności na studiowanym kierunku następuje w 

drugiej połowie pierwszego roku studiów. 
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Struktura programu kształcenia  

 
Studia I stopnia trwają 6 semestrów (3 lata). Pozwalają osiągnąć 180 pkt ECTS. 

Łączny wymiar godzin zajęć na studiach w formie niestacjonarnej wynosi 1231 godz., w tym: 

511 godz. wykładów, 205 godz. warsztatów , 470 godz. ćwiczeń , 45 godz. seminarium, 

120 godz. praktyki. 

 

 Absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Program studiów uwzględnia następujące moduły 

kształcenia: 
 

 

 

 

Nazwa przedmiotu/  

modułu zajęć  

Formy zajęć 

 
 
 

Wykłady 

 

 

 

Seminaria 

 

Laboratoria 

komputerowe 

 

 

Ćwiczenia 

 

 

Warsztaty 

 

RAZEM 

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

liczba 

godz.  

liczba 

pkt 

ECTS  

Moduł I –  

treści podstawowe  

 

150 20     150 26   300 46 

Moduł II –  

treści kierunkowe  

 

140 17     105 14 60 15 305 46 

Moduł IV zajęcia 

ogólnouczelniane  

 

61 9   30 4 130 13 25 3 246 29 

Moduł V –  

praktyki  

 

        120 5 120 5 

Moduł III –  

specjalność do wyboru  

Socjologia organizacji  

i zarządzania 

 

160 16 45 15   130 16 45 7 380 54 

Socjologia 

samorządności lokalnej  

i regionalnej  

160 16 45 15   130 16 45 7 380 54 

Socjologia 

bezpieczeństwa 

publicznego  

160 16 45 15   130 16 45 7 380 54 

Socjologia administracji 

publicznej  

 

160 16 45 15   130 16 45 7 380 54 

 

 

Przedmioty przyporządkowane modułom i przypisane punkty ECTS, przedmioty do wyboru 

(38% ECTS) oraz zasady i formy odbywania praktyk zostały szczegółowo opisane w 

programie kształcenia. 
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Efekty kształcenia 

 
Wydział prowadzący kierunek studiów:  Wydział  Socjologii i Pedagogiki  

Kierunek studiów:  
  

Socjologia  

Poziom kształcenia:  
 

Studia pierwszego stopnia  

Profil kształcenia:  
 

Profil ogólnoakademicki  

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:  

(wraz z uzasadnieniem)  
Kierunek studiów socjologia należy do obszaru kształcenia w 

zakresie nauk społecznych. Przedmiotem badań socjologii są 

interakcje i procesy społeczne zachodzące na makro, mezo i 

mikropoziomie integracji działań jednostkowych. Kształcenie 

socjologiczne służy rozwijaniu umiejętności stosowania 

narzędzi teoretycznych oraz badawczych, dzięki czemu 

student osiąga rozumienie zjawisk zachodzących w życiu 

zbiorowym, potrafi wyodrębnić trendy, tendencje i procesy 

społeczne oraz przeprowadzić badanie empiryczne 

potwierdzające wywiedzione hipotezy.  

Obszar wiedzy:  
Obszar nauk społecznych  

Dziedzina nauki:  
Dziedzina nauk społecznych  

Dyscypliny naukowe:  
Nauki o poznaniu  

i komunikacji społecznej  

Psychologia  

Socjologia  

(1) Symbol (2) Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

kierunku Socjologia 

profilu ogólnoakademickiego 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

(3) Odniesienie do 

efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia 

(symbole) 

…………S1A……

…… 

WIEDZA 

K1A_W01  ma podstawową wiedzę o charakterze socjologii, jej miejscu w systemie nauk i 

relacjach do innych nauk  

S1A_W01  

K1A_W02  ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych 

(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych),w szczególności ich 

istotnych elementach  

S1A_W02  

K1A_W03  ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w 

skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej  

S1A_W03  

K1A_W04  zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom 

naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi 

prawidłowości  

S1A_W04  

K1A_W05  ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie 

konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także 

działającym w tych strukturach  

S1A_W05  

K1A_W06  zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauk 

społecznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w 

nich i między nimi zachodzące  

S1A_W06  

K1A_W07  ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) 

organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach 

oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania  

S1A_W07  

K1A_W08  ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o 

przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian  

S1A_W08  

K1A_W09  ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów 

więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji  

S1A_W09  

K1A_W10  zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego  

S1A_W10  

K1A_W11  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu  

funkcjonowania grup i jednostek, właściwych dla socjologii  

 

S1A_W11  
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UMIEJĘTNOŚCI 

K1A_U01  potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, 

demograficzne i społeczne) w zakresie socjologii  

S1A_U01  

K1A_U02  potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do 

analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów  

S1A_U02  

K1A_U03  potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk 

społecznych (kulturowych, politycznych, społecznych, demograficznych) w zakresie 

socjologii  

S1A_U03  

K1A_U04  potrafi diagnozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, 

ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów  

S1A_U04  

K1A_U05  prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i 

regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego 

zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów  

S1A_U05  

K1A_U06  wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej  

S1A_U06  

K1A_U07  analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym 

zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia  

S1A_U07  

K1A_U08  posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych  S1A_U08  

K1A_U09  posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych uznawanym za 

podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł  

S1A_U09  

K1A_U10  posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku 

obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z 

wykorzystaniem  

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł  

S1A_U10  

K1A_U11  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  

S1A_U11  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1A_K01  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  S1A_K01  

K1A_K02  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role  S1A_K02  

K1A_K03  posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych  S1A_K03  

K1A_K04  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

związanego z wykonywaniem zawodu  

S1A_K04  

K1A_K05  umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, 

gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i 

polityczne  

S1A_K05  

K1A_K06  potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności  S1A_K06  

K1A_K07  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy  S1A_K07  
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Plan studiów 

 

 
Wydział prowadzący kierunek studiów  Wydział Socjologii i Pedagogiki 

Kierunek studiów  Socjologia 

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia  

Profil kształcenia  ogólnoakademicki 

Forma studiów  studia niestacjonarne  

Liczba semestrów  6 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 

kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów  

180 ECTS 

Łączna liczba godzin dydaktycznych  
 

1231+120 godzin praktyki 

Rekrutacja  2015/2016 

 

 

LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

 (Moduł IV- zajęcia ogólnouczelniane)           

1. Język obcy (do wyboru) Z-VI 120     120 12 

2. Technologia informacyjno-komunikacyjna  Z-III 30   30   4 

3. Prakseologia Z-IV 15 15     2 

4. Filozofia Z-V 15 15     2 

5. Przedmiot do wyboru  ad 1.  Z-III 15 15     2 

6. Komunikacja w biznesie i negocjacje Z-III 15   15   2 

7. Ochrona własności intelektualnej                                 Z-I 2 2     1 

8 Podstawy bezpieczeństwa państwa                              Z-I 10 10     1 

9 Wychowanie fizyczne (do wyboru)  Z-III 10     10 1 

10 Efektywne wejście na rynek pracy Z-VI 10   10   1 

11 BHP i ergonomia                                                         Z-I 4 4     1 

Razem 246 61 55 130 29 

 

LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

 (Moduł I- treści podstawowe)          

12 Podstawy socjologii E-I 60 30   30 7 

13 Podstawy ekonomii E-I 30 15   15 6 

14 Socjologia-mikrostruktury i procesy społeczne Z-I 30 15   15 5 

15 Socjologia - makrostruktury i procesy społeczne E-II 30 15   15 6 

16 Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa Z-IV 30 15   15 5 

17 Antropologia kulturowa Z-II 30 15   15 6 

18 Historia myśli socjologicznej i społecznej E-II 60 30   30 6 



12 
 

19 Psychologia społeczna Z-I 30 15   15 5 

Razem 300 150   150 46 

 

LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

 (Moduł II - treści kierunkowe)           

20 Współczesne teorie socjologiczne E-III 60 30   30 7 

21 Statystyka Z-II 30 15   15 5 

22 Procesy ludnościowe Z-III 45 15   30 6 

23 Komunikacja społeczna i interpersonalna Z-IV 30 15 15   6 

24 Metodologia badań społecznych E-II 30 15 15   5 

25 Metody badań jakościowych Z-III 30 15   15 6 

26 Metody statystyczne w socjologii Z-IV 30   30   4 

27 Polityka społeczna Z-IV 30 15   15 5 

28 Etyczne problemy zawodu socjologa Z-I 20 20     2 

Razem 305 140 60 105 46 

 

LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

(Moduł III- specjalność  

Socjologia organizacji i zarządzania) 

          

29 Seminarium dyplomowe Z-VI 45     45 15 

30 Socjologia organizacji E-IV 45 30   15 4 

31 Socjologia działań i procesów ekonomicznych Z-V 30 15   15 4 

32 Kultura organizacji i ich rozwój Z-VI 30 15 15   4 

33 Elementy prawa pracy Z-V 20 10   10 3 

34 Socjologia komunikowania w organizacji Z-VI 30 15   15 4 

35 Współczesne problemy socjologii organizacji i 

zarządzania 

Z-VI 30 15   15 4 

36 Podstawy organizacji i zarządzania E-V 30 15   15 3 

37 Konflikty i patologie w organizacji  Z-V 30 15   15 3 

38 Strategie pozyskiwania funduszy unijnych Z-VI 30 15   15 4 

39 Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem Z-V 30 15   15 3 

40 Trening interpersonalny Z-V 15   15   2 

41 Zarządzanie zasobami ludzkimi Z-VI 15   15   1 

Razem 380 160 45 175 54 
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LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

(Moduł III- specjalność  

Socjologia bezpieczeństwa publicznego  ) 

          

29 Seminarium dyplomowe Z-VI 45     45 15 

30 Społeczne i prawne podstawy bezpieczeństwa 

publicznego 

E-IV 45 30   15 4 

31 Procesy migracyjne a bezpieczeństwo publiczne Z-V 30 15   15 4 

32 Przestępczość we współczesnym społeczeństwie Z-VI 30 15 15   4 

33 Prawa człowieka Z-V 20 10   10 3 

34 Socjologia komunikowania w organizacji Z-VI 30 15   15 4 

35 Socjologia społeczności lokalnych Z-VI 30 15   15 4 

36 Struktura instytucji zarządzających bezpieczeństwem 

w Polsce i UE 

E-V 30 15   15 3 

37 Globalne zagrożenia we współczesnym świecie Z-V 30 15   15 3 

38 Społeczno -  ekonomiczne warunki funkcjonowania 

sektora publicznego 

Z-VI 30 15   15 4 

39 Socjologia emocji  Z-V 30 15   15 3 

40 Trening interpersonalny Z-V 15   15   2 

41 Zarządzanie zasobami ludzkimi Z-VI 15   15   1 

Razem 380 160 45 175 54 

 

LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

(Moduł III- specjalność 

Socjologia samorządności lokalnej i regionalnej) 

          

29 Seminarium dyplomowe Z-VI 45     45 15 

30 Stratyfikacja społeczna i zróżnicowanie kulturowe E-IV 45 30   15 4 

31 Socjologia konfliktów w małych grupach – aspekty 

ekonomiczne i prawne 

Z-V 30 15   15 4 

32 Socjologiczne koncepcje administrowania Z-VI 30 15 15   4 

33 Podstawy prawa administracyjnego Z-V 20 10   10 3 

34 Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych Z-VI 30 15   15 4 

35 Socjologia komunikowania w organizacji Z-VI 30 15   15 4 

36 Administracja państwowa i samorządowa E-V 30 15   15 3 

37 Postępowanie administracyjne Z-V 30 15   15 3 

38 Społeczno -  ekonomiczne warunki funkcjonowania 

sektora publicznego 

Z-VI 30 15   15 4 

39 Socjologia mniejszości etnicznych i narodowych Z-V 30 15   15 3 

40 Trening interpersonalny Z-V 15   15   2 

41 Dokumenty urzędowe Z-VI 15   15   1 

Razem 380 160 45 175 54 
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LP. Nazwa przedmiotu 

E/Z 

po 

sem. 

Godziny zajęć 

ECTS 

Razem 
  w tym 

w. war. ćw. 

(Moduł III- specjalność 

Socjologia administracji publicznej  ) 

          

29 Seminarium dyplomowe Z-VI 45     45 15 

30 Socjologia organizacji E-IV 45 30   15 4 

31 Zarządzanie mieniem publicznym Z-V 30 15   15 4 

32 Socjologiczne koncepcje administrowania Z-VI 30 15 15   4 

33 Podstawy prawa administracyjnego Z-V 20 10   10 3 

34 Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych Z-VI 30 15   15 4 

35 Aktywizacja zmarginalizowanych i wykluczonych Z-VI 30 15   15 4 

36 Administracja państwowa i samorządowa E-V 30 15   15 3 

37 Postępowanie administracyjne Z-V 30 15   15 3 

38 Społeczno -  ekonomiczne warunki funkcjonowania 

sektora publicznego 

Z-VI 30 15   15 4 

39 Socjologia miasta i wsi Z-V 30 15   15 3 

40 Trening interpersonalny Z-V 15   15   2 

41 Dokumenty urzędowe Z-VI 15   15   1 

Razem 380 160 45 175 54 

 

 

 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 
 

 

Wymiar praktyki 120godzin  

ECTS 10 ECTS 

Realizacja i zaliczenie praktyki  po II roku, zaliczenie w III roku studiów 

Weryfikacja efektów kształcenia  sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta – zaliczenie  na podstawie pozytywnej opinii i oceny 

praktyki oraz praktykanta dokonanej przez zakład pracy, w którym 

praktyka jest odbywana 

 

 

Praktyki studenckie prowadzone są zgodnie z Regulaminem Praktyk studenckich w WSIiE 

TWP według obowiązujących w danym roku akademickim Zasad Realizacji i Zaliczania 

Praktyk Zawodowych. Studenci pracujący zawodowo, którzy udokumentują co najmniej 3-

miesieczny staż pracy zgodny z kierunkiem i specjalnością, mogą zostać zwolnieni z 

obowiązku odbywania praktyki zawodowej. Podstawą zaliczenia praktyki jest pozytywna 

opinia i ocena praktyki oraz praktykanta dokonana przez zakład pracy, który wpisuje je do 

dziennika praktyk. Prawidłowo prowadzony dziennik wraz z wpisem zakładu pracy stanowi 

podstawę do zaliczenia praktyki. Wydział wydaje instrukcje do praktyk zawodowych, które 

zawierają cele, założenia programowo-organizacyjne oraz zakładane efekty kształcenia. 

Student i zakład pracy wiedzą o zadaniach, jakie będą musieli wykonać i jakie efekty 

osiągnąć. 



15 
 

 

Praktyka zawodowa powinna pozwolić osiągnąć następujące efekty kształcenia kierunkowe: 
 

 

SYMBOL Efekty kształcenia dla praktyki zawodowej 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia 

kierunkowych 

WIEDZA 

01 Ma wiedzę na temat  całokształtu działalności wybranej placówki (instytucji), jej 

specyfiki, w tym jej formalno-prawnych podstaw funkcjonowania oraz o 

zachodzących w niej relacjach i procesach 

K1A_W02  

UMIEJĘTNOŚCI 

02 Potrafi dokonać analizy procesów i zjawisk dotyczących problematyki 

podejmowanej przez placówkę, w której jest odbywana praktyka 
K1A_U03  

03 Posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi 

porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny  
K1A_U10 

04 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych; potrafi ocenić 

przydatność procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 

sferami działalności wybranej placówki (instytucji); wykorzystuje zdobytą wiedzę 

do rozstrzygania dylematów w pracy zawodowej 

K1A_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

05 Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary 

wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu;  
K1A_K04  

06 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 

dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności; jest gotowy 

do podejmowania wyzwań zawodowych 

K1A_K04 

K1A_K06 

07 
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa  i współdziałania w grupach, 

organizacjach i instytucjach przyjmując różne role 
K1A_K03 

 

 

 

 

 

Warunki uzyskania kwalifikacji  
 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji (dyplomu) jest osiągnięcie przez studenta wszystkich 

założonych w programie kształcenia efektów kształcenia. Zgodnie z Regulaminem Studiów 

dyplom ukończenia studiów, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, uzyskuje się po:  

- zaliczeniu wszystkich modułów programu kształcenia,  

- pozytywnym wyniku sprawdzenia pracy dyplomowej w programie antyplagiatowym,  

- pozytywnej ocenie z pracy dyplomowej (promotora i recenzenta),  

- zdaniu egzaminu dyplomowego.  

 

Potwierdzeniem zaliczenia efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia jest 

odpowiednio:  

- pozytywna ocena z egzaminu lub zaliczenia przedmiotu,  

- zaliczenie praktyki zawodowej,  

- pozytywna ocena pracy dyplomowej,  

- pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.  
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Wszystkie założone w programie kształcenia efekty kierunkowe mogą być uzyskane w 

wyniku realizacji modułów/przedmiotów. Zaliczenie danego modułu/przedmiotu przez 

studenta oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia związanych z tym modułem. 

Narzędziem służącym do wykazania, że wszystkie założone w programie kształcenia efekty 

kierunkowe mogły być uzyskane w wyniku realizacji modułów/przedmiotów jest matryca 

efektów kształcenia.  

Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia do osiągnięcia w ramach 

modułu/przedmiotu odbywa się w formie zaliczenia lub egzaminu, na zasadach podanych w 

sylabusie. Stosowane są różne sposoby oceniania (przygotowane w różnej formie) w 

kontekście mierzalności efektów kształcenia w zakresach:  

- wiedza: egzaminy ustne (niestandaryzowane, standaryzowane), egzaminy pisemne,  

- umiejętności: egzaminy, kolokwia praktyczne (niestandaryzowane, standaryzowane), 

demonstracje w ramach symulacji, realizacja zadań, przedłużona obserwacja, referaty, 

raporty, prezentacje,  

- kompetencje społeczne(postawy): obserwacje przez opiekuna, ocena przez kolegów, esej 

refleksyjny, dziennik praktyk, samoocena.  

 

Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje prowadzący zajęcia. Nad właściwym ich 

doborem czuwa Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Uczelniana Komisja ds. 

Jakości Kształcenia. Nauczyciel akademicki na pierwszych zajęciach powinien poinformować 

studentów o oczekiwanym nakładzie pracy (pkt ECTS), efektach, zasadach oceniania, 

stosowanej formie, literaturze, itp. (dane z sylabusa).  

Podstawą do zaliczenia odbytej praktyki zawodowej jest pozytywna opinia i ocena praktyki i 

praktykanta dokonana przez zakład pracy, zamieszczona w dzienniku praktyk. Zaliczenie 

praktyki, czyli potwierdzenie wpisem do karty okresowych osiągnięć studenta i indeksu, 

następuje po przedłożeniu przez studenta odpowiednich dokumentów. Prawidłowo 

prowadzony dziennik jest dokumentem odzwierciedlającym przebieg praktyki i stanowi 

podstawę do jej zaliczenia oraz udokumentowania osiągnięcia założonych efektów.  

Zasady przygotowania prac dyplomowych są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami w 

obszarze kształcenia. Konstrukcję i zawartość merytoryczną pracy student ustala z 

promotorem. Przy ustalaniu tematu brane są pod uwagę zainteresowania naukowe studenta.  

Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na co najmniej 3 pytania, które powinny 

umożliwić mu wykazanie się osiągnięciem zamierzonych efektów kształcenia. Oceniany w 

trakcie egzaminu zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych powinien być 

zgodny z efektami kształcenia dla kierunku. Pozostałe zasady procesu dyplomowania, 

dotyczące między innymi: składu komisji, zasad oceniania, przedłużania terminu złożenia 

pracy, zawarte są w Regulaminie studiów.  

Wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów kończą się egzaminem, zaliczeniem na 

ocenę lub zaliczeniem bez oceny. Potwierdzeniem uzyskania efektów kształcenia na danym 

etapie jest ocena według obowiązującej w Uczelni skali: bardzo dobry (5,0); dobry plus (4,5); 

dobry (4,0); dostateczny plus (3,5); dostateczny (3,0); niedostateczny (2,0), wpisana do 

indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. 


