
Załącznik nr 6 
do uchwały nr 516 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego  

i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
 

 

 

 

I. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

 Podstawę prawną dla opracowania efektów kształcenia dla na kierunku socjologia, na 

studiach pierwszego stopnia stanowią: 

Rozporządzenie MNiSW z 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i 

sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. 

Załączniki 1 i 2 do rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku, w sprawie 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. 

Załącznik 1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 4 listopada 2011 roku, w sprawie 

wzorcowych efektów kształcenia. 

 

1.1 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych 

Poniższa tabela (nr 1) przedstawia zależność pomiędzy efektami przypisanymi do kierunku 

socjologia dla studiów drugiego stopnia i efektami wyznaczonymi dla obszaru nauk 

społecznych. Wszystkie efekty przypisane do kierunku mają swoje odzwierciedlenie w 

efektach obszarowych skonstruowanych dla nauk społecznych.  
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Tab. 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych dla studiów 

drugiego stopnia na kierunku socjologia 

Nazwa kierunku studiów: socjologia 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol kierunkowe efekty kształcenia 

odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla obszaru nauk 
społecznych 

WIEDZA 

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin 
socjologii 

S2A_W01; 
S2A_W02; 
S2A_W03; 

K_W02 
zna różnorodne stanowiska teoretyczne i metodologiczne 
obecne we współczesnej socjologii, jest krytyczny wobec 
nich  

S2A_W01; 
S2A_W08; 
S2A_W09; 

K_W03 
posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych 
instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach (np. 
gospodarczych, kulturalnych, politycznych, religijnych) 

S2A_W02; 
S2A_W07; 
S2A_W08; 
S2A_W11; 

K_W04 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania 
społecznego i nierówności społecznych 

S2A_W04; 
S2A_W05; 
S2A_W07; 

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i 
rządzących nimi prawidłowościach 

S2A_W04; 
S2A_W08; 

K_W06 
posiada wiedzę na temat złożoności i różnorodności 
zachowań ludzkich, społecznych oraz relacji łączących 
jednostki, grupy i instytucje społeczne 

S2A_W03; 
S2A_W05; 

K_W07 
posiada pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów 
dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności 
między grupą a jednostką 

S2A_W04; 
S2A_W05; 

K_W08 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym S2A_W03; 
S2A_W05; 

K_W09 
posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i 
technik badań społecznych, ich specyfiki, ograniczeń i 
obszarów zastosowania 

S2A_W06; 

K_W10 wie na czym polega refleksyjne i krytyczne podejście do 
wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych 

S2A_W06; 
S2A_W07; 

K_W11 
wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i 
jakościowe badania empiryczne; ma świadomość 
konsekwencji metodologicznych wyborów 

S2A_W06; 

K_W12 

posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych 
międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych 
odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości 
społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii 

S2A_W02; 
S2A_W03; 
S2A_W06; 



3 

 

K_W13 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach 
organizujących struktury i instytucje społeczne 

S2A_W02; 
S2A_W07; 

K_W14 

posiada pogłębioną wiedzę o wybranych instytucjach i 
organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł 
w społeczeństwie takich jak: systemy edukacyjne, prawo, 
moralność, religia, itp. 

S2A_W03; 
S2A_W07; 
S2A_W09; 

K_W15 posiada pogłębioną wiedzę na temat polityki oraz 
uczestnictwa w sferze publicznej 

S2A_W03; 
S2A_W05; 

K_W16 
posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u 
podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także jest 
refleksyjny i krytyczny w ich interpretacji 

S2A_W08; 

K_W17 

jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów  
zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz 
ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji 
społecznych. Jest świadomy złożoności zmian struktur i 
instytucji społecznych 

S2A_W08; 

K_W18 posiada pogłębioną wiedzę o historii dyscypliny i 
ważniejszych jej twórcach 

S2A_W01; 
S2A_W09; 

K_W19 
posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń 
wybranych klasycznych i współczesnych teorii 
socjologicznych 

S2A_W01; 
S2A_W09; 

K_W20 
posiada pogłębioną wiedzę na temat zasad działania 
instytucji badawczych i obowiązujących w nich zasad 
poszanowania własności intelektualnej 

S2A_W02; 
S2A_W10; 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
umie odróżnić interpretację socjologiczną od interpretacji 
przeprowadzonej na gruncie pokrewnych nauk społecznych 
(np. psychologii, ekonomii, itp.) 

S2A_U01; 

K_U02 potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk i procesów 
społecznych 

S2A_U02; 
S2A_U03; 
S1A_U08; 

K_U03 

potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz 
metodami badawczymi do poznania, opisu i analizy zmian 
społecznych zachodzących we współczesnych 
społeczeństwach 

S2A_U03; 
S2A_U08; 

K_U04 

potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy procesów 
zachodzących we współczesnych społeczeństwach 
odwołując się zarówno do koncepcji teoretycznych jak i do 
danych empirycznych 

S2A_U03; 
S2A_U08; 

K_U05 

potrafi dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z 
zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu 
przeprowadzenia analizy konkretnego problemu 
społecznego  

S2A_U04; 
S2A_U06; 

K_U06 
potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy 
użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod 
i technik badań socjologicznych  

S2A_U03; 
S2A_U09; 
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K_U07 

potrafi samodzielnie przygotować odpowiednie prace 
pisemne lub wystąpienia publiczne dotyczące  zarówno 
zagadnień teoretycznych jak i empirycznych (w języku 
polskim i obcym) 

S2A_U10; 
S2A_U09; 
S2A_U11; 

K_U08 
potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem 
komputerowym służącym do analizy danych i wykorzystać 
jego zaawansowane funkcje 

S2A_U04; 
S2A_U06; 

K_U09 

potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności 
analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań 
podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów 
społecznych 

S2A_U03; 
S2A_U05; 
S2A_U07; 

K_U10 potrafi określić wpływ procesów grupowych na zachowanie 
jednostki   

S2A_U01; 
S2A_U02; 

K_U11 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu 
jednostki i społeczeństwa 

S2A_U01; 
S2A_U06; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą 
małego zespołu zadaniowego 

S2A_K02; 
S2A_K03; 

K_K02 umie  rozwiązywać problemy wymagające podejścia 
interdyscyplinarnego w procesie badawczym 

S2A_K05; 
S2A_K06; 

K_K03 potrafi inicjować i czynnie uczestniczyć w realizacji 
projektów społecznych 

S2A_K01; 
S2A_K02; 

K_K04 potrafi w podstawowym zakresie przewidywać skutki 
realizacji projektów społecznych  S2A_K05; 

K_K05 
potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także 
krytycznie oceniać informacje zaczerpnięte z różnych źródeł 
a dotyczące analizowanych zjawisk społecznych 

S2A_K06; 
S2A_K07; 

K_K06 potrafi rozstrzygać dylematy zawodowe i podejmować 
decyzje dotyczące wykonywania zawodu socjologa S2A_K04; 

K_K07 potrafi samodzielnie wyznaczyć kierunki własnego rozwoju 
i dokształcania się 

S2A_K01; 
S2A_K06; 

K_K08 
potrafi wskazywać nowe pola działania i wykorzystywać  
nabytą wiedzę zarówno w realizacji  projektów profit jak i 
non-profit 

S2A_K03; 
S2A_K05; 
S2A_K07; 

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i 
metodologiczne dotyczące zjawisk społecznych S2A_K06; 

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane 
zadania 

S2A_K03; 
S2A_K05; 

 


