
 

Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów: ogólne 
Numer katalogowy: 

 

 

Nazwa przedmiotu:   Socjologia  ECTS  6 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Sociology 

Kierunek studiów:  Technologia Żywności i Bezpieczeństwo Żywności 

Koordynator przedmiotu:  dr Tomasz Herudziński  

Prowadzący zajęcia:  dr Tomasz Herudziński (wykład i ćwiczenia) oraz dr Agnieszka Maj (ćwiczenia) 

Jednostka realizująca: Katedra Socjologii 

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany: Wydział Nauk o Żywności  

Status przedmiotu:  a)  przedmiot obligatoryjny b) stopień I    rok I c)  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny:  Semestr zimowy  Jęz. wykładowy:  polski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Socjologia jest przedmiotem kształcenia ogólnego na kierunku technologia żywności i bezpieczeństwo żywności. 

Celem jest przekaz podstawowej wiedzy z zakresu socjologii jako dyscypliny naukowej oraz współczesnego 

społeczeństwa polskiego. Wykład pomyślany jest jako prezentacja: genezy; podstawowych teorii, koncepcji i siatki 

pojęciowej oraz metod technik badań socjologicznych.  Wykład obejmuje prezentację specyfiki rzeczywistości 

społecznej i socjologiczne analizy stanu, funkcjonowania i przemian współczesnych społeczeństw, ze szczególnym 

uwzględnieniem społeczeństwa polskiego.   

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

a) wykład;  liczba godzin 30 

b) ćwiczenia;  liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne: 

1. Wykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 

2. Analiza literatury źródłowej (ćwiczenia) 

3. Dyskusja grupowa (ćwiczenia)  

4. Praca w zespołach nad rozwiązywaniem problemów (ćwiczenia) 

Pełny opis przedmiotu: 

Przedmiot oferuje wiedzę z następujących zakresów: Narodziny i rozwój socjologii akademickiej. Zakres 

przedmiotowy badań i analiz socjologicznych. Podstawowe orientacje badawcze oraz metody i techniki badań 

socjologicznych. Podstawowe zjawiska społeczne, zachowania, działania, interakcje międzyludzkie, stosunki 

społeczne i zasady krystalizacji struktur społecznych. Omawia zagadnienie: kultury w wymiarze życia 

jednostkowego i społecznego; jednostki jako uczestnik życia społecznego;  funkcjonowania grup i zbiorowości; 

kontroli społecznej; organizacji i instytucji społecznych;  zróżnicowania i nierówności  społecznych; narodu, 

zbiorowość terytorialnych, społeczności lokalnych i sąsiedztwa; procesów globalizacji i dynamiki społecznej 

(zmiany, postępu i modernizacji).   
 

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające): 
Brak 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

01 – student ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii  

02- student ma świadomość konieczności podnoszenia 

kompetencji społecznych,  

03 – student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad 

wyznaczonym zadaniem 

04 – student ma świadomość pozatechnicznych  

aspektów i skutków działalności inżynierskiej 

dla społeczeństwa polskiego  

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01- 04 –  egzamin ustny  

 

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia: 
Lista pytań i zagadnień egzaminacyjnych 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową: 
Ocena końcowa: 50% ocena pracy zaliczeniowej, 50% egzamin ustny 

 

  Sala dydaktyczna 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu  
 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów  

dla programu kształcenia  

na kierunku 

01 
Student ma podstawą wiedzę z zakresu socjologii 

BŻstI/K_W20 

TŻstI/K_W16 

TŻnstI/K_W16 

02 student ma świadomość konieczności podnoszenia własnych kompetencji 

społecznych  

 

BŻstI/K_U16, K_K03 

TŻstI/K_U16, K_K03 

TŻnstI/K_U16, K_K03 

03 student potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad wyznaczonym 

zadaniem 
BŻstI/K_K05 

TŻstI/ K_K05, K_K06 

TŻnstI/ K_K05, K_K06 

04  student ma świadomość pozatechnicznych  aspektów i skutków działalności 

inżynierskiej dla społeczeństwa polskiego 
BŻstI/K_K01 

TŻstI/K_K01 

TŻnstI/K_K01 

 

Literatura podstawowa:  wykład:  

1. Sztompka Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństwa.  Nowe poszerzone wydanie, Kraków 2012 
2. Anthony Giddens, Socjologia, Warszawa 2012 

3. Giza Anna, Sikorska Małgorzata, Współczesne Społeczeństwo Polskie, PWN,  Warszawa 2012 

Literatura uzupełniająca: wykład  

1. Herudziński Tomasz , Swacha Piotr (red.) Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, Warszawa 2016 

2. Barney Darin,  Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008 
3. Aldridge Alan, Konsumpcja, Warszawa 2006 

4. Sennett Richard, Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa 2010, Wyd. Muza   
UWAGI: sylabusy szczegółowe obejmujące treści kształcenia z planem i organizacją zajęć studenci otrzymują w wersji elektronicznej 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) 

niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
18)

  - na tej podstawie należy 

wypełnić pole ECTS:
 

150 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
3 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 


