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Nazwa przedmiotu1): Socjologia władzy

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Sociology of power

Kierunek studiów4): Logistyka

Koordynator przedmiotu5): Dr Wioletta Bieńkowska

Prowadzący zajęcia6): Dr Wioletta Bieńkowska

Jednostka realizująca7): Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

4 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- poznanie definicji z zakresu socjologii władzy,

- zapoznanie studentów z procesem kształtowania władzy, 

- wskazanie zagrożeń wynikających ze sprawowania władzy

- 

SW  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

konsultacje inne …

inne…praca grupowa i indywidualna studentów inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

Nadużywanie władzy i wpływu. Zagrożenia wpływu społecznego w organizacji. Aspekty władzy związane z kulturą. Kultura zaufania wobec osób
sprawujących władzę. Negatywne reakcje jednostek społecznych wobec władzy. Zachowania nonkonformistyczne i sankcje (typy zachowań, sankcje i ich
typy). Delegowanie. Decentralizacja i centralizacja. Sposoby projektowania zadań.

Założenia wstępne17): Brak

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Brak

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Pojęcie i istota władzy. Proces kształtowania władzy. Źródła, funkcje i granice władzy. Odmiany władzy w ujęciu socjologii (polityczna, państwowa,
ekonomiczna, ideologiczna). Formy legitymizacji władzy w ujęciu Maxa Webera. Władza jako odmiana nierówności społecznych. Modele władzy z punktu
widzenia socjologicznego. Władza i aytorytet. Strategie negatywnego oddziaływania na ludzi dążących do zdobycia władzy. Władza demokratyczna
(koncepcja demokracji - demokracja jako władza ludu, jako władza w imieniu ludu, jako władza w interesie ludu). Społeczeństwo jako podmiot władzy
politycznej. Formy udziału obywateli w sprawowaniu władzy. Zachowania wyborcze obywateli (paradygmat socjalno-strukturalny, uspołecznionej jednostki,
racjonalnego wyboru). Przywództwo jako specyficzna forma władzy w ujęciu socjologii. 
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UWAGI24):

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - definiuje pojęcia z zakresu socjologii władzy 05 -

02 - wymienia rodzaje  i funkcje władzy 06 -

03 - świadomy zagrożeń związanych z władzą 07 -

04 -  wykorzystuje umiejętności związane z projektowaniem zadań 08 -

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…złożone prace pisemne przygotowane przez 
studentów

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne…zaliczenie pisemne inne..

inne..

inne…zaliczenie pisemne

Element oceny

1. Sztompka P.: 2002. Socjologia. Wydawnictwo Znak. Kraków. 

2. Marody M.: 2002. Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa. 

egzamin ustny inne..

inne…zaliczenie pisemne inne..

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

6.

7.

4. Wnuk-Lipiński E.: 2005. Socjologia życia publicznego. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa. 

5. Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.R.: 2001. Kierowanie. Wydanie PWE. Warszawa.

a) podstawowa

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

b) uzupełniająca

3. Kubiak H.: 2002. Encyklopedia Socjologii. Tom IV. Oficyna Naukowa. Warszawa.

egzamin pisemny test

8.

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 
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