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OPIS ZAK ADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SI  DLA KIERUNKU STUDIÓW 
Kierunek studiów: Socjologia 
Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne (100%)
Poziom kszta cenia: studia drugiego stopnia
Poziom kwalifikacji: 7
Profil kszta cenia: ogólnoakademicki 

Kod efektu 
uczenia si

dla kierunku 
studiów

Efekty uczenia si  dla kierunku studiów 
Po uko czeniu studiów drugiego stopnia  na kierunku Socjologia 

absolwent uzyska efekty uczenia si  w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk

drugiego stopnia 
PRK 

(kody)

WIEDZA

K_W01 
Ma rozszerzon  wiedz  o socjologii jako nauce zajmuj cej si
spo ecze stwem, jej miejscu w systemie nauk empirycznych i 
relacjach oraz interdyscyplinarnych obszarach, które wi
socjologi  z innymi naukami spo ecznymi, ma rozszerzon  wiedz  o 
historycznym procesie formowania si  socjologii wspó czesnej 

P7S_WG 

K_W02 

Ma rozszerzon  wiedz  o strukturalnej budowie wiata spo ecznego,
elementach strukturalnego porz dku i obowi zuj cych w nich 
mechanizmach oraz zasadach organizacji i instytucjonalnym 
wymiarze spo ecznego ycia we wszystkich jego wymiarach (mi dzy 
innymi kulturowym, prawnym, politycznym czy ekonomicznym). Ma 
pog biona wiedz  o wybranych instytucjach spo ecznych (zgodnie z 
obran  specjalno ci  bazuj c  na wybranej socjologii szczegó owej). 

P7S_WG 

K_W03 

Ma pog bion  wiedz  o relacjach wyst puj cych pomi dzy 
poszczególnymi poziomami struktury spo ecznej i przemianach 
strukturalnych spo ecze stw krajowych i globalnych; ma pog bion
wiedz  o relacjach pomi dzy strukturami i instytucjami oraz 
instytucjonalnych podstawach kszta towania strukturalnego adu 
spo ecznego; ma pog biona wiedz  o relacjach mi dzykulturowych. 

P7S_WG 

K_W04 

Zna rodzaje wi zi spo ecznych, które konstytuuj ad spo eczny na 
poziomach mikrostrukturalnym, mezostrukturalnym i 
makrostrukturalnym oraz procesy kszta towania wi zi formalnych i 
nieformalnych. Ma pog bion  wiedz  o ró nych typach wi zi w 
zbiorowo ciach i instytucjach spo ecznych specyficznych dla obranej 
specjalizacji lub specjalno ci.

P7S_WG 

K_W05 

Ma rozszerzon  wiedz  o relacjach wyst puj cych pomi dzy 
jednostk , a spo ecze stwem, ró nych przejawach jej aktywno ci
spo ecznej na poszczególnych poziomach porz dku strukturalnego 
oraz systemach kontroli i instrumentach przystosowania jednostki do 
zasad spo ecznego ycia; ma pog bion  wiedz  o aktywno ci
jednostki w zbiorowo ciach mikro, mezo i makrostrukturalnych z 
uwzgl dnieniem obranej specjalno ci lub specjalizacji. 

P7S_WG 

K_W06 

Zna w sposób pog biony metody pozyskiwania danych 
empirycznych do analiz jako ciowych i ilo ciowych, oraz podstawowe 
techniki przetwarzania tych danych wykorzystywane w 
socjologicznym opisie poszczególnych elementów systemów 
spo ecznych, procesów tam przebiegaj cych oraz rejestrowanych w 
nich zjawisk i faktów spo ecznych.

P7S_WG 

K_W07 

Ma pog bion  wiedz  o zasadach tworzenia si adu
aksjonormatywnego w spo ecze stwie oraz wszystkich znanych 
mechanizmach jego zmiany, historycznych pogl dach na temat roli 
norm i warto ci w stabilizowaniu spo ecznego adu oraz systemów 
normatywnych reguluj cych przebieg spo ecznego ycia w ró nych
jego wymiarach: prawnym, organizacyjnym, etycznym ect. 

P7S_WK

K_W08 
Ma pog bion  wiedz  o zmianie spo ecznej jako immanentnym 
aspekcie istnienia struktur i funkcjonowania instytucji, o 
przyczynach, przebiegach i efektach zmiany, o historycznym rozwoju 

P7S_WK



19

konkretnych systemów spo ecznych i mechanizmach rozwoju 
cywilizacyjnego 

K_W09 
Ma pog bion  wiedz  obejmuj c  historyczne i wspó czesne pogl dy
my licieli oraz badaczy powszechnie przypisywanych do obszaru tzw. 
my li spo ecznej na temat struktur i instytucji spo ecznych oraz 
rodzajów wi zi spo ecznych i o ich historycznej ewolucji. 

P7S_WK

K_W10 

Zna i rozumie podstawowe poj cia i zasady z zakresu ochrony 
w asno ci przemys owej roztaczanej nad produktami badawczymi 
firm zajmuj cych si  pozyskiwaniem i interpretacj  danych oraz 
poj cia i zasady z zakresu prawa autorskiego chroni ce efekty pracy 
analitycznej socjologa (zestawienia danych, modele empiryczne i 
teoretyczne, raporty, artyku y, monografie, prezentacje i in.). 
Rozumie konieczno wiadomego i zorganizowanego zarz dzania 
informacj  naukow .

P7S_WK

K_W11 

Zna w stopniu zaawansowanym zasady tworzenia i rozwoju 
przedsi wzi  rynkowych maj cych na celu oferowanie, 
pozyskiwanie i sprzedawanie przetworzonych danych, które opisuj
ró ne aspekty ycia spo ecznego dostarczaj c informacji niezb dnej
przy prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej i publicznej dzia alno ci
podmiotów zarz dzaj cych yciem zbiorowo ci spo ecznych.

P7S_WK

UMIEJ TNO CI 

K_U01 

Potrafi prawid owo interpretowa  i wyja nia  zjawiska spo eczne, co 
znaczy, e potrafi wykorzystywa  zdobyt  wcze niej wiedz  o 
spo ecze stwie oraz twierdzenia i podstawowe za o enia teorii 
socjologicznych do nadawania sensu danym empirycznym 
obrazuj cym poszczególne zjawiska i czy  je z innymi zjawiskami. 
Potrafi dokonywa  takiej interpretacji w obszarze wszystkich 
wyró nianych w socjologii wymiarów ycia spo ecznego, 
ka dorazowo uwzgl dniaj c ich specyfik  (na przyk ad wymiary: 
kulturowy, polityczny, ekonomiczny, prawny, gospodarczy, 
obyczajowy ect.) 

P7S_UW 

K_U02 

Potrafi dokona  konceptualizacji problematyki badawczej zgodnie z 
przyj t  perspektyw  (teori  socjologiczn ) teoretyczn , w 
nawi zaniu do wyników wcze niejszych bada  nad interesuj cym go 
zjawiskiem lub procesem spo ecznym. Potrafi równie , w zgodzie z 
opracowan  wcze niej koncepcj , zaprojektowa  proces zbierania 
danych przy pomocy ró norodnych technik empirycznych 
stosowanych w socjologii. Potrafi dokona  krytycznej waloryzacji 
ró nych danych i koncepcji teoretycznych ze wzgl du na ich 
eksplanacyjna przydatno . Potrafi formu owa  w asne opinie w 
zakresie skuteczno ci metod i przebiegu badanych zjawisk. 

P7S_UW 

K_U03 

Potrafi stosowa  zasady indukcji, dedukcji i zasady wnioskowania 
statystycznego oraz analizy danych jako ciowych do ustalania 
przyczyn oraz przebiegu procesów spo ecznych w obszarze 
wszystkich wyró nianych w socjologii wymiarów ycia spo ecznego, 
ka dorazowo uwzgl dniaj c ich specyfik  (na przyk ad wymiary: 
kulturowy, polityczny, ekonomiczny, prawny, gospodarczy, 
obyczajowy ect.). Zna procedury weryfikacji i falsyfikacji hipotez 
badawczych. Potrafi formu owa  proste hipotezy dotycz ce
zale no ci pomi dzy poszczególnymi cechami spo ecznymi.

P7S_UW 

K_U04 

Potrafi stosowa  modele przyczynowe i prognostyczne 
wykorzystywane w statystycznej analizie danych socjologicznych do 
modelowania procesów spo ecznych obejmuj cych z o one zjawiska 
uwzgl dniaj c ich wielowymiarow  specyfik (na przyk ad: 
kulturow , polityczn , ekonomiczn , prawn , gospodarcz ,
obyczajow  ect.). 

P7S_UW 

K_U05 
Zna obowi zuj ce w badaniach socjologicznych skodyfikowane 
systemy normatywne (mi dzy innymi Kodeks ESOMAR, Ustaw  o 
ochronie praw autorskich, Ustaw  o zamówieniach publicznych, 
Ustaw  o ochronie danych osobowych) i prawid owo si  nimi 
pos uguje w rozwi zywaniu dylematów dotycz cych likwidowania 

P7S_UW 
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ewentualnych sprzeczno ci pomi dzy interesem badacza, a 
interesem jego ród a informacji (ewentualnie interesem 
spo ecznym). Ma równie  rozszerzon  umiej tno  rozwi zywania 
dylematów aplikacyjnych, pojawiaj cych si  w zwi zku ze 
stosowaniem wyników bada  w obszarze praktyki spo ecznej zgodnej 
z obrana specjalno ci .

K_U06 

Potrafi formu owa  takie rozwi zania dylematów etycznych i 
metodologicznych (które mog  by  wynikiem sprzeczno ci pomi dzy
ujawnionymi w toku bada  empirycznych interesami i prawami 
ró nych stron), które bazuj  na wcze niej zdobytej wiedzy 
normatywnej i pozostaj  zgodne z duchem zapisów zawartych w 
odno nych zbiorach norm. Potrafi w sposób krytyczny podej  do 
proponowanych rozwi za  i uzasadnia  je poprzez odwo anie do 
systemów normatywnych i spodziewanych efektów ró nych
rozwi za .

P7S_UW 

K_U07 
Posiada umiej tno  samodzielnego formu owania zalece  do 
dzia ania w obszarze stosowania wyników socjologicznych bada
empirycznych w ró nych obszarach praktyki spo ecznej (mi dzy
innymi: administracja, gospodarka, media, zarz dzanie informacj  i 
kierowanie zespo ami ludzkimi). 

P7S_UW 

K_U08 

Posiada umiej tno  takiego wyci gania wniosków, które 
obiektywnym danym empirycznym (zarówno ilo ciowym jak i 
jako ciowym) analizowanym wcze niej przy pomocy ró norodnych 
technik analitycznych nadaj  sens eksplanacyjny i potrafi tym samy 
po czy  dane zjawisko spo eczne z jego korelatami i innymi 
zjawiskami wyst puj cymi w ci gu zdarze  tego samego procesu 
spo ecznego; potrafi pog bi  eksplanacyjn  warto  w asnych
wniosków wyci ganych z danych empirycznych teoretyczn  ocen
zjawisk, do których si  odnosz  (ze szczególnym uwzgl dnieniem
obszaru spo ecznego zgodnego z obran  specjalno ci ).

P7S_UW 

K_U09 

Posiada umiej tno  przygotowania z o onego raportu z bada
empirycznych (który w sposób pog biony analizuje badany problem) 
w j zyku polskim i angielskim, który zawiera w a ciwie przygotowane 
i zaprezentowane zestawienia danych empirycznych (zgodnie z 
zasadami tych prezentacji ustalonymi osobno dla danych 
jako ciowych i ilo ciowych) oraz wnioski nawi zuj ce do tych 
danych. Potrafi wykorzysta  t  umiej tno  niezale nie od 
stosowanych metod badawczych i obszaru ycia spo ecznego,
którego dotycz  badania. 

P7S_UK

K_U10 

Posiada pog bion  umiej tno  przygotowania wyst pienia ustnego 
prezentuj cego efekty rozwa a  teoretycznych oraz wyniki bada
empirycznych odwo uj c si  do multimedialnych prezentacji tego 
materia u. Posiada umiej tno  swobodnego czenia, na gruncie 
j zyka socjologicznego,  zebranych danych z perspektywami 
teoretycznymi, które w interpretacji tego materia u mog  by
przydatne oraz z innymi danymi udost pnianymi przez instytucje i 
jednostki badawcze; posiada umiej tno  poruszania si  po 
obszarach interdyscyplinarnych i stosowania odpowiedniego w takim 
wypadku j zyka. 

P7S_UK

K_U11 
Posiada umiej tno ci j zykowe w zakresie aparatury poj ciowej nauk 
socjologicznych, potrafi efektywnie pos ugiwa  si  j zykiem obcym 
ze szczególnym uwzgl dnieniem terminologii nauk spo ecznych. 

P7S_UK

K_U12 
Potrafi samodzielnie  planowa  w asne uczenie si  przez ca e ycie, 
rozumiane przez podnoszenie na wy szy poziom swoich ogólnych 
kompetencji kulturowych jak i specjalistycznej wiedzy zawodowej, a 
tak e ukierunkowywa  innych w tym zakresie, inspirowa  cz onków
zespo ów badawczych oraz samemu organizowa  szkolenia. 

P7S_UU 

K_U13 
Potrafi kierowa  prac  zespo u (ze szczególnym uwzgl dnieniem
zespo ów badawczych), P7S_UO 
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KOMPETENCJE SPO ECZNE 

K_K01 
Jest gotów do dostosowywania si  do zmieniaj cych si  warunków 
spo ecznych i rozwoju cywilizacyjnego; inspirowania i inicjowania 
zmian na rzecz rodowiska spo ecznego i interesu publicznego 

P7S_KO 
P7S_KR 

K_K02 
Jest gotów do przyjmowania w sposób odpowiedzialny ró nych ról w 
zespo ach badawczych, realizuj cych zadania i stymuluj cych
procesy, w cznie z rolami kierowniczymi i eksperckimi. 

P7S_KR 

K_K03 
Jest gotów do my lenia i dzia ania w sposób przedsi biorczy poprzez 
okre lanie wagi poszczególnych zada , przydatno ci instrumentów 
ich realizacji oraz umieszczanie zada  na osi czasu, zarówno w 
zakresie dzia a  cz stkowych jak i ca ego projektu realizowanego 
przez zespó .

P7S_KO 

K_K04 

Potrafi dostrzec sprzeczno ci organizacyjne i normatywne (ze 
szczególnym uwzgl dnieniem dylematów etycznych i 
metodologicznych), które mog  si  pojawi  na ró nych etapach 
realizowanych przez niego projektów, potrafi rozwi zywa  te 
sprzeczno ci poprzez dostosowywanie priorytetów i zada  do celów 
projektowych i posiadanych rodków, z uwzgl dnieniem elementów 
osobowych. Potrafi podejmowa  decyzje rozwi zuj ce pojawiaj ce
si  problemy oraz przeciwdzia a  ich powstawaniu. 

P7S_KK

K_K05 

Potrafi bra  czynny udzia  w pracach zespo owych przy realizacji 
projektów maj cych na celu zmian  w obr bie jakiego  aspektu 
rzeczywisto ci spo ecznej; potrafi przy tym my le
interdyscyplinarnie i doprowadza  na gruncie zagadnie  spo ecznych 
do integracji ich ró nych aspektów: prawnych, ekonomicznych, 
politycznych, ect; potrafi kierowa  prac  zespo ów realizuj cych
z o one projekty spo eczne. 

P7S_KO 

K_K06 

Rozumie potrzeb  uzupe niania i rozwijania swojej wiedzy 
specjalistycznej i warsztatowej w zakresie technik zbierania, 
przetwarzania i analizy danych empirycznych oraz podstawowych 
faktów i danych obrazuj cych ró ne aspekty ycia wspó czesnego
spo ecze stwa. Potrafi samodzielnie okre la  obszary wiedzy do 
uzupe nienia oraz sprawnie porusza si  w tym zakresie po obszarze 
podobnych dyscyplin. 

P7S_KK

K_K07 
Potrafi w projektowaniu swoich zamierze  zawodowych i ich realizacji 
kierowa  si  przedsi biorczo ci  rozumian  jako racjonalizacja celów 
i dzia a  bazuj cych na umiej tnie zbilansowanej kalkulacji kosztów; 
potrafi to robi  w zakresie prostych dzia a  i z o onych
przedsi wzi .

P7S_KR 
P7S_KO

Obja nienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod sk adnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji  
K_W - kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie wiedzy 
K_U - kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie umiej tno ci 
K_K - kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie kompetencji spo ecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia si


