
Załącznik nr 3 
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. 

 

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych 

 

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

socjologia dla studiów pierwszego stopnia i efektami wyznaczonymi dla obszaru nauk 

społecznych. Wszystkie efekty przypisane do kierunku mają swoje odzwierciedlenie w 

efektach obszarowych skonstruowanych dla nauk społecznych.  

 

Tab. 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych dla studiów 

pierwszego stopnia na kierunku socjologia 

Nazwa kierunku studiów: socjologia 
 Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol kierunkowe efekty kształcenia 

odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla obszaru nauk 
społecznych 

WIEDZA 

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne 
S1A_W01; 
S1A_W02; 
S1A_W03; 

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych S1A_W02; 
S1A_W09; 

K_W03 posiada elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie 
nauk oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami  S1A_W01; 
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K_W04 posiada wiedzę w sferze  sporów teoretycznych i 
metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii 

S1A_W08; 
S1A_W09; 

K_W05 posiada podstawową wiedzę o strukturach, wybranych 
instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach 

S1A_W02; 
S1A_W07; 
S1A_W08; 

K_W06 
posiada podstawową wiedzę na temat instytucji regionalnych, 
krajowych i międzynarodowych oraz zagadnień europejskiej 
integracji 

S1A_W03; 

K_W07 
zna uwarunkowania i obszary zróżnicowania społecznego i 
nierówności społecznych, a także ich wpływ na życie 
jednostek i funkcjonowanie grup społecznych  

S1A_W04; 
S1A_W05; 
S1A_W07; 

K_W08 posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi i celów 
polityki społecznej S1A_W03; 

K_W09 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i 
rządzących nimi prawidłowościach  S1A_W04; 

K_W10 rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i 
instytucje społeczne 

S1A_W03; 
S1A_W05; 
S1A_W07; 
S1A_W10; 

K_W11 
posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów 
dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności 
między grupą  a jednostką 

S1A_W04; 
S1A_W05; 

K_W12 zna i rozumie znaczenie grupy w budowaniu społecznej 
tożsamości człowieka  S1A_W04; 

K_W13 posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym   S1A_W03; 
S1A_W05; 

K_W14 posiada podstawową wiedzę o metodach badania 
zróżnicowania kulturowego  S1A_W06; 

K_W15 
zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz 
wie jak je dobrać w celu  rozwiązania prostych problemów 
badawczych  

S1A_W06; 

K_W16 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej  S1A_W06; 

K_W17 wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i 
jakościowe badanie empiryczne S1A_W06; 

K_W18 posiada podstawową, stosowalną w praktyce wiedzę na temat 
opisu i wnioskowania statystycznego S1A_W06; 

K_W19 
posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych 
międzynarodowych i krajowych socjologicznych programów 
badawczych  

S1A_W02; 
S1A_W03; 
S1A_W06; 

K_W20 posiada podstawową wiedzę o normach i regułach 
organizujących struktury i instytucje społeczne  

S1A_W02; 
S1A_W07; 

K_W21 

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

S1A_W03; 
S1A_W07; 
S1A_W09; 

K_W22 posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania 
gospodarki oraz jej relacji z innymi instytucjami społecznymi  

S1A_W02; 
S1A_W11; 
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K_W23 posiada elementarną wiedzę na temat funkcjonowania 
różnego typu organizacji i zarządzania nimi S1A_W11; 

K_W24 posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u 
podstaw stabilności a także zmiany społecznej  S1A_W08; 

K_W25 
ma wiedzę o procesach zachodzących w społeczeństwie 
polskim i globalnym oraz zna uch wpływ na postawy i 
instytucje społeczne  

S1A_W08; 

K_W26 
posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych potrzeb i 
problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym 
zakresie 

S1A_W08; 

K_W27 zna podstawowe założenia i twierdzenia głównych 
historycznych i współczesnych teorii socjologicznych 

S1A_W01; 
S1A_W09; 

K_W28 zna najważniejsze procesy i idee społeczne XX i XXI w., 
które ukształtowały oblicze współczesnego świata 

S1A_W01; 
S1A_W09; 

K_W29 zna różnorodne perspektywy teoretycznej i dostrzega 
konsekwencje ich wyboru  S1A_W07; 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk 
społecznych w sposób metodologicznie poprawny   

S1A_U01; 
S1A_U02; 

K_U02 
potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia 
społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy  
pojęć i  teorii socjologicznych 

S1A_U01; 
S1A_U02; 

K_U03 
potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie 
socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza 
współczesnego społeczeństwa polskiego 

S1A_U03; 
S1A_U08; 

K_U04 

potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne 
do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, 
korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) 
oraz posługując się nowoczesnymi technologiami  

S1A_U03; 

K_U05 
potrafi formułować proste samodzielne sądy w języku 
polskim i w języku obcym na temat przyczyn wybranych 
procesów i zjawisk społecznych  

S1A_U05; 
S1A_U06; 
S1A_U10; 

K_U06 
potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami 
teoretycznymi do opisu zmian społecznych we 
współczesnych społeczeństwach 

S1A_U02; 

K_U07 potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów 
zachodzących we współczesnych społeczeństwach 

S1A_U02; 
S1A_U07; 

K_U08 potrafi przygotować prosty, opisowy scenariusz przewidujący 
przebieg procesów i zjawisk społecznych   

S1A_U04; 
S1A_U08; 

K_U09 umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce 
badawczej  S1A_U05; 

K_U10 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę akademicką w 
praktyce społecznej  

S1A_U06; 
S1A_U07; 

K_U11 
potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze w 
celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu 
społecznego  

S1A_U03; 
S1A_U08; 
S1A_U10; 
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K_U12 
potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy 
użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i 
technik badań socjologicznych   

S1A_U03; 
S1A_U09; 

K_U13 potrafi zinterpretować proste zjawiska społeczne przy użyciu 
podstawowych metod statystycznych  

S1A_U08; 
S1A_U10; 

K_U14 potrafi posługiwać się programem komputerowym służącym 
do analizy danych, korzystając z jego podstawowych funkcji S1A_U04; 

K_U15 
potrafi na podstawie posiadanej wiedzy zaproponować 
odpowiednie działania w celu rozwiązania konkretnych 
problemów społecznych (w skali mikro i makro) 

S1A_U04; 
S1A_U07; 

K_U16 
potrafi formułować sądy w języku polskim i w języku obcym 
na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać 
społeczne konsekwencje tego działania 

S1A_U09; 
S1A_U11; 

K_U17 umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i 
społeczeństwa 

S1A_U01; 
S1A_U02; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 potrafi skutecznie współpracować z członkami zespołu 
zadaniowego 

S1A_K02; 
S1A_K03; 

K_K02 potrafi czynnie włączyć się do realizowanych projektów 
społecznych 

S1A_K05; 
S1A_K07; 

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na 
temat zjawisk społecznych S1A_K07; 

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy  S1A_K05; 
K_K05 umie dokonać krytycznej analizy źródeł  S1A_K02; 

K_K06 potrafi pracować samodzielnie lub zespołowo w ramach 
organizacji prywatnych i publicznych  S1A_K03; 

K_K07 posiada potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 
rozwoju osobistego 

S1A_K01; 
S1A_K06; 

K_K08 zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad 
poszanowania własności intelektualnej  S1A_K04; 

K_K09 
szanuje godność osób uczestniczących w procesie 
badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i 
innych uczestników tego procesu) 

S1A_K04; 

K_K10 szanuje opinie innych osób (np. te wyrażane w trakcie 
dyskusji grupowej) 

S1A_K02; 
S1A_K04; 
S1A_K05; 

K_K11 umie dokonać analizy społecznych konsekwencji 
realizowanych przedsięwzięć  S1A_K04; 

 


