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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Współczesne teorie socjologiczne

Kod ECTS

19.0.0011
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych
Studia

wydział kierunek poziom wszystkie
Wydział Matematyki,
Fizyki i Informatyki

Bioinformatyka forma wszystkie
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie
Wydział Matematyki,
Fizyki i Informatyki

Bezpieczeństwo jądrowe
i ochrona radiologiczna,
Fizyka medyczna,
Fizyka

poziom wszystkie
forma wszystkie
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Piotr Walewski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2

Termin realizacji przedmiotu

2021/2022 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy-
fakultatywny (do wyboru)-

Język wykładowy

polski

Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie (zal)
Formy zaliczenia

zaliczenie ustne-
kolokwium-

Podstawowe kryteria oceny

Obecność na zajęciach i aktywność oraz zaliczenie ustne z lektury tekstu
socjologicznego z wykorzystaniem teorii socjologicznych poznawanych na wykładach

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się

Obecność na zajeciach i aktywność oraz zaliczenie ustne z lektury tekstu socjologicznego z wykorzystaniem teorii socjologicznych poznawanych na
wykladach
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak
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Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z wiedza socjologiczną i ukazanie socjologii jako dyscypliny. Nauka najważniejszych terminów, pojęć i przedstawienie
najnowszych teorii socjologicznych, zjawisk i procesów społecznych. Interpretacja procesów i zachowań społecznych.

Treści programowe

Problematyka wykładu
Ewolucja społeczeństwa w naszym kręgu kulturowym
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Klasyczna myśl socjologiczna: A. Comte, E. Durkheim, M. Weber, Spencer
Zmiana w społeczeństwie
Współczesne teorie socjologiczne: funkcjonalizm, teorie konfliktu, teoria wymiany, interakcjonizm symboliczny, socjologia ryzyka
Społeczeństwo i działania masowe, ruchy społeczne

Wykaz literatury

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004
E. Goffman, Rytuał interakcyjny, Warszawa 2006
B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa
N. Luhmann, Systemy społeczne, Kraków 2007
E. Durkheim, Sądy wartościujące i sądy o rzeczywistości, "Stan Rzeczy" 6 (2014) 13-23

Kierunkowe efekty uczenia się

Student zna najważniejsze terminy, pojęcia teorie
socjologiczne, a także potrafi interpretować  zjawiska i
procesy społeczne.

Wiedza

Na wykładzie dąży się do tego, aby:
S1A_W01 student miał podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich
miejscu w systemie nauki i relacjach do innych nauk
S1A_W02 student miał podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji
społecznych
S1A_W09 student miał podstawową wiedzę o poglądach na temat struktur i
instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji

Umiejętności

S1A_U08 Zdobyta na wykładach i w ramach samodzielnej pracy wiedza daje w
stopniu podstawowym możliwość rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

Kompetencje społeczne (postawy)

S1A_K01 Na wykładach zwraca się uwagę na potrzebę ciągłego uczenia się i
zdobywania wiedzy przez całe życie

Kontakt

piotr.walewski@ug.edu.pl
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