OPIS ZAKàADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĉ DLA KIERUNKU STUDIÓW
Kierunek studiów: Socjologia
Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne (100%)
Poziom ksztaácenia: studia drugiego stopnia
Poziom kwalifikacji: 7
Profil ksztaácenia: ogólnoakademicki
Kod efektu
uczenia siĊ
dla kierunku
studiów

Efekty uczenia siĊ dla kierunku studiów
Po ukoĔczeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Socjologia
absolwent uzyska efekty uczenia siĊ w zakresie:

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
PRK
(kody)

WIEDZA

K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07
K_W08

Ma rozszerzoną wiedzĊ o socjologii jako nauce zajmującej siĊ
spoáeczeĔstwem, jej miejscu w systemie nauk empirycznych i
relacjach oraz interdyscyplinarnych obszarach, które wiąĪą
socjologiĊ z innymi naukami spoáecznymi, ma rozszerzoną wiedzĊ o
historycznym procesie formowania siĊ socjologii wspóáczesnej
Ma rozszerzoną wiedzĊ o strukturalnej budowie Ğwiata spoáecznego,
elementach strukturalnego porządku i obowiązujących w nich
mechanizmach oraz zasadach organizacji i instytucjonalnym
wymiarze spoáecznego Īycia we wszystkich jego wymiarach (miĊdzy
innymi kulturowym, prawnym, politycznym czy ekonomicznym). Ma
pogáĊbiona wiedzĊ o wybranych instytucjach spoáecznych (zgodnie z
obraną specjalnoĞcią bazującą na wybranej socjologii szczegóáowej).
Ma pogáĊbioną wiedzĊ o relacjach wystĊpujących pomiĊdzy
poszczególnymi poziomami struktury spoáecznej i przemianach
strukturalnych spoáeczeĔstw krajowych i globalnych; ma pogáĊbioną
wiedzĊ o relacjach pomiĊdzy strukturami i instytucjami oraz
instytucjonalnych podstawach ksztaátowania strukturalnego áadu
spoáecznego; ma pogáĊbiona wiedzĊ o relacjach miĊdzykulturowych.
Zna rodzaje wiĊzi spoáecznych, które konstytuują áad spoáeczny na
poziomach
mikrostrukturalnym,
mezostrukturalnym
i
makrostrukturalnym oraz procesy ksztaátowania wiĊzi formalnych i
nieformalnych. Ma pogáĊbioną wiedzĊ o róĪnych typach wiĊzi w
zbiorowoĞciach i instytucjach spoáecznych specyficznych dla obranej
specjalizacji lub specjalnoĞci.
Ma rozszerzoną wiedzĊ o relacjach wystĊpujących pomiĊdzy
jednostką, a spoáeczeĔstwem, róĪnych przejawach jej aktywnoĞci
spoáecznej na poszczególnych poziomach porządku strukturalnego
oraz systemach kontroli i instrumentach przystosowania jednostki do
zasad spoáecznego Īycia; ma pogáĊbioną wiedzĊ o aktywnoĞci
jednostki w zbiorowoĞciach mikro, mezo i makrostrukturalnych z
uwzglĊdnieniem obranej specjalnoĞci lub specjalizacji.
Zna w sposób pogáĊbiony metody pozyskiwania danych
empirycznych do analiz jakoĞciowych i iloĞciowych, oraz podstawowe
techniki przetwarzania tych danych wykorzystywane w
socjologicznym opisie poszczególnych elementów systemów
spoáecznych, procesów tam przebiegających oraz rejestrowanych w
nich zjawisk i faktów spoáecznych.
Ma pogáĊbioną wiedzĊ o zasadach tworzenia siĊ áadu
aksjonormatywnego w spoáeczeĔstwie oraz wszystkich znanych
mechanizmach jego zmiany, historycznych poglądach na temat roli
norm i wartoĞci w stabilizowaniu spoáecznego áadu oraz systemów
normatywnych regulujących przebieg spoáecznego Īycia w róĪnych
jego wymiarach: prawnym, organizacyjnym, etycznym ect.
Ma pogáĊbioną wiedzĊ o zmianie spoáecznej jako immanentnym
aspekcie istnienia struktur i funkcjonowania instytucji, o
przyczynach, przebiegach i efektach zmiany, o historycznym rozwoju
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konkretnych systemów spoáecznych i mechanizmach rozwoju
cywilizacyjnego
Ma pogáĊbioną wiedzĊ obejmującą historyczne i wspóáczesne poglądy
myĞlicieli oraz badaczy powszechnie przypisywanych do obszaru tzw.
myĞli spoáecznej na temat struktur i instytucji spoáecznych oraz
rodzajów wiĊzi spoáecznych i o ich historycznej ewolucji.
Zna i rozumie podstawowe pojĊcia i zasady z zakresu ochrony
wáasnoĞci przemysáowej roztaczanej nad produktami badawczymi
firm zajmujących siĊ pozyskiwaniem i interpretacją danych oraz
pojĊcia i zasady z zakresu prawa autorskiego chroniące efekty pracy
analitycznej socjologa (zestawienia danych, modele empiryczne i
teoretyczne, raporty, artykuáy, monografie, prezentacje i in.).
Rozumie koniecznoĞü Ğwiadomego i zorganizowanego zarządzania
informacją naukową.
Zna w stopniu zaawansowanym zasady tworzenia i rozwoju
przedsiĊwziĊü rynkowych mających na celu oferowanie,
pozyskiwanie i sprzedawanie przetworzonych danych, które opisują
róĪne aspekty Īycia spoáecznego dostarczając informacji niezbĊdnej
przy prowadzeniu dziaáalnoĞci gospodarczej i publicznej dziaáalnoĞci
podmiotów zarządzających Īyciem zbiorowoĞci spoáecznych.

P7S_WK
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UMIEJĉTNOĝCI
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K_U03

K_U04

K_U05

Potrafi prawidáowo interpretowaü i wyjaĞniaü zjawiska spoáeczne, co
znaczy, Īe potrafi wykorzystywaü zdobytą wczeĞniej wiedzĊ o
spoáeczeĔstwie oraz twierdzenia i podstawowe zaáoĪenia teorii
socjologicznych do nadawania sensu danym empirycznym
obrazującym poszczególne zjawiska i áączyü je z innymi zjawiskami.
Potrafi dokonywaü takiej interpretacji w obszarze wszystkich
wyróĪnianych w socjologii wymiarów Īycia spoáecznego,
kaĪdorazowo uwzglĊdniając ich specyfikĊ (na przykáad wymiary:
kulturowy, polityczny, ekonomiczny, prawny, gospodarczy,
obyczajowy ect.)
Potrafi dokonaü konceptualizacji problematyki badawczej zgodnie z
przyjĊtą perspektywą (teorią socjologiczną) teoretyczną, w
nawiązaniu do wyników wczeĞniejszych badaĔ nad interesującym go
zjawiskiem lub procesem spoáecznym. Potrafi równieĪ, w zgodzie z
opracowaną wczeĞniej koncepcją, zaprojektowaü proces zbierania
danych przy pomocy róĪnorodnych technik empirycznych
stosowanych w socjologii. Potrafi dokonaü krytycznej waloryzacji
róĪnych danych i koncepcji teoretycznych ze wzglĊdu na ich
eksplanacyjna przydatnoĞü. Potrafi formuáowaü wáasne opinie w
zakresie skutecznoĞci metod i przebiegu badanych zjawisk.
Potrafi stosowaü zasady indukcji, dedukcji i zasady wnioskowania
statystycznego oraz analizy danych jakoĞciowych do ustalania
przyczyn oraz przebiegu procesów spoáecznych w obszarze
wszystkich wyróĪnianych w socjologii wymiarów Īycia spoáecznego,
kaĪdorazowo uwzglĊdniając ich specyfikĊ (na przykáad wymiary:
kulturowy, polityczny, ekonomiczny, prawny, gospodarczy,
obyczajowy ect.). Zna procedury weryfikacji i falsyfikacji hipotez
badawczych. Potrafi formuáowaü proste hipotezy dotyczące
zaleĪnoĞci pomiĊdzy poszczególnymi cechami spoáecznymi.
Potrafi stosowaü modele przyczynowe i prognostyczne
wykorzystywane w statystycznej analizie danych socjologicznych do
modelowania procesów spoáecznych obejmujących záoĪone zjawiska
uwzglĊdniając ich wielowymiarową specyfikĊ(na przykáad:
kulturową, polityczną, ekonomiczną, prawną, gospodarczą,
obyczajową ect.).
Zna obowiązujące w badaniach socjologicznych skodyfikowane
systemy normatywne (miĊdzy innymi Kodeks ESOMAR, UstawĊ o
ochronie praw autorskich, UstawĊ o zamówieniach publicznych,
UstawĊ o ochronie danych osobowych) i prawidáowo siĊ nimi
posáuguje w rozwiązywaniu dylematów dotyczących likwidowania
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ewentualnych sprzecznoĞci pomiĊdzy interesem badacza, a
interesem jego Ĩródáa informacji (ewentualnie interesem
spoáecznym). Ma równieĪ rozszerzoną umiejĊtnoĞü rozwiązywania
dylematów aplikacyjnych, pojawiających siĊ w związku ze
stosowaniem wyników badaĔ w obszarze praktyki spoáecznej zgodnej
z obrana specjalnoĞcią.
Potrafi formuáowaü takie rozwiązania dylematów etycznych i
metodologicznych (które mogą byü wynikiem sprzecznoĞci pomiĊdzy
ujawnionymi w toku badaĔ empirycznych interesami i prawami
róĪnych stron), które bazują na wczeĞniej zdobytej wiedzy
normatywnej i pozostają zgodne z duchem zapisów zawartych w
odnoĞnych zbiorach norm. Potrafi w sposób krytyczny podejĞü do
proponowanych rozwiązaĔ i uzasadniaü je poprzez odwoáanie do
systemów normatywnych i spodziewanych efektów róĪnych
rozwiązaĔ.
Posiada umiejĊtnoĞü samodzielnego formuáowania zaleceĔ do
dziaáania w obszarze stosowania wyników socjologicznych badaĔ
empirycznych w róĪnych obszarach praktyki spoáecznej (miĊdzy
innymi: administracja, gospodarka, media, zarządzanie informacją i
kierowanie zespoáami ludzkimi).
Posiada umiejĊtnoĞü takiego wyciągania wniosków, które
obiektywnym danym empirycznym (zarówno iloĞciowym jak i
jakoĞciowym) analizowanym wczeĞniej przy pomocy róĪnorodnych
technik analitycznych nadają sens eksplanacyjny i potrafi tym samy
poáączyü dane zjawisko spoáeczne z jego korelatami i innymi
zjawiskami wystĊpującymi w ciągu zdarzeĔ tego samego procesu
spoáecznego; potrafi pogáĊbiü eksplanacyjną wartoĞü wáasnych
wniosków wyciąganych z danych empirycznych teoretyczną oceną
zjawisk, do których siĊ odnoszą (ze szczególnym uwzglĊdnieniem
obszaru spoáecznego zgodnego z obraną specjalnoĞcią).
Posiada umiejĊtnoĞü przygotowania záoĪonego raportu z badaĔ
empirycznych (który w sposób pogáĊbiony analizuje badany problem)
w jĊzyku polskim i angielskim, który zawiera wáaĞciwie przygotowane
i zaprezentowane zestawienia danych empirycznych (zgodnie z
zasadami tych prezentacji ustalonymi osobno dla danych
jakoĞciowych i iloĞciowych) oraz wnioski nawiązujące do tych
danych. Potrafi wykorzystaü tĊ umiejĊtnoĞü niezaleĪnie od
stosowanych metod badawczych i obszaru Īycia spoáecznego,
którego dotyczą badania.
Posiada pogáĊbioną umiejĊtnoĞü przygotowania wystąpienia ustnego
prezentującego efekty rozwaĪaĔ teoretycznych oraz wyniki badaĔ
empirycznych odwoáując siĊ do multimedialnych prezentacji tego
materiaáu. Posiada umiejĊtnoĞü swobodnego áączenia, na gruncie
jĊzyka socjologicznego, zebranych danych z perspektywami
teoretycznymi, które w interpretacji tego materiaáu mogą byü
przydatne oraz z innymi danymi udostĊpnianymi przez instytucje i
jednostki badawcze; posiada umiejĊtnoĞü poruszania siĊ po
obszarach interdyscyplinarnych i stosowania odpowiedniego w takim
wypadku jĊzyka.
Posiada umiejĊtnoĞci jĊzykowe w zakresie aparatury pojĊciowej nauk
socjologicznych, potrafi efektywnie posáugiwaü siĊ jĊzykiem obcym
ze szczególnym uwzglĊdnieniem terminologii nauk spoáecznych.
Potrafi samodzielnie planowaü wáasne uczenie siĊ przez caáe Īycie,
rozumiane przez podnoszenie na wyĪszy poziom swoich ogólnych
kompetencji kulturowych jak i specjalistycznej wiedzy zawodowej, a
takĪe ukierunkowywaü innych w tym zakresie, inspirowaü czáonków
zespoáów badawczych oraz samemu organizowaü szkolenia.
Potrafi kierowaü pracą zespoáu (ze szczególnym uwzglĊdnieniem
zespoáów badawczych),
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Jest gotów do dostosowywania siĊ do zmieniających siĊ warunków
spoáecznych i rozwoju cywilizacyjnego; inspirowania i inicjowania
zmian na rzecz Ğrodowiska spoáecznego i interesu publicznego
Jest gotów do przyjmowania w sposób odpowiedzialny róĪnych ról w
zespoáach badawczych, realizujących zadania i stymulujących
procesy, wáącznie z rolami kierowniczymi i eksperckimi.
Jest gotów do myĞlenia i dziaáania w sposób przedsiĊbiorczy poprzez
okreĞlanie wagi poszczególnych zadaĔ, przydatnoĞci instrumentów
ich realizacji oraz umieszczanie zadaĔ na osi czasu, zarówno w
zakresie dziaáaĔ cząstkowych jak i caáego projektu realizowanego
przez zespóá.
Potrafi dostrzec sprzecznoĞci organizacyjne i normatywne (ze
szczególnym uwzglĊdnieniem dylematów etycznych i
metodologicznych), które mogą siĊ pojawiü na róĪnych etapach
realizowanych przez niego projektów, potrafi rozwiązywaü te
sprzecznoĞci poprzez dostosowywanie priorytetów i zadaĔ do celów
projektowych i posiadanych Ğrodków, z uwzglĊdnieniem elementów
osobowych. Potrafi podejmowaü decyzje rozwiązujące pojawiające
siĊ problemy oraz przeciwdziaáaü ich powstawaniu.
Potrafi braü czynny udziaá w pracach zespoáowych przy realizacji
projektów mających na celu zmianĊ w obrĊbie jakiegoĞ aspektu
rzeczywistoĞci spoáecznej; potrafi przy tym myĞleü
interdyscyplinarnie i doprowadzaü na gruncie zagadnieĔ spoáecznych
do integracji ich róĪnych aspektów: prawnych, ekonomicznych,
politycznych, ect; potrafi kierowaü pracą zespoáów realizujących
záoĪone projekty spoáeczne.
Rozumie potrzebĊ uzupeániania i rozwijania swojej wiedzy
specjalistycznej i warsztatowej w zakresie technik zbierania,
przetwarzania i analizy danych empirycznych oraz podstawowych
faktów i danych obrazujących róĪne aspekty Īycia wspóáczesnego
spoáeczeĔstwa. Potrafi samodzielnie okreĞlaü obszary wiedzy do
uzupeánienia oraz sprawnie porusza siĊ w tym zakresie po obszarze
podobnych dyscyplin.
Potrafi w projektowaniu swoich zamierzeĔ zawodowych i ich realizacji
kierowaü siĊ przedsiĊbiorczoĞcią rozumianą jako racjonalizacja celów
i dziaáaĔ bazujących na umiejĊtnie zbilansowanej kalkulacji kosztów;
potrafi to robiü w zakresie prostych dziaáaĔ i záoĪonych
przedsiĊwziĊü.
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ObjaĞnienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P6S_WG/P7S _WG – kod skáadnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia
Polskiej Ramy Kwalifikacji
K_W - kierunkowe efekty uczenia siĊ w zakresie wiedzy
K_U - kierunkowe efekty uczenia siĊ w zakresie umiejĊtnoĞci
K_K - kierunkowe efekty uczenia siĊ w zakresie kompetencji spoáecznych
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia siĊ
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