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Rok 
akademicki:

Grupa przedmiotów

ECTS 2) 3

b) stopień c) rok
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15

15

T

T

T

T

T
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Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjne

studium przypadku

a) forma dydaktyczna

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

18

eksperyment

Proces socjalizacji jednostki w społeczeństwie. Rola konformizmu w procesie socjalizacji: opisowe i wartościujące pojęcie konformizmu.
Typy konformizmu i granice nonkonformizmu. Wpływ procesu socjalizacji na sposób odgrywania ról społecznych; subkultury młodzieżowe.
Osobowość społeczna – czynniki kształtujące elementy składowe osobowości; typy osobowości społecznej. Rola sankcji i nagród w
kształtowaniu pożądanych zachowań społecznych.

indywidualne projekty studenckie

inne… inne …

a1) wykład

konsultacje techniki aktywizujące studentów

wykłady z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej

inne …

dyskusja

projekt badawczy

rozwiązywanie problemu

Przedmiot socjologii, wybrane teorie wyjaśniające życie społeczne i zachowania społeczne człowieka; Podstawy i formy organizacji życia
społecznego. Jednostka i społeczeństwo; grupy społeczne i inne zbiorowości społeczne. Kontrola społeczna; normy jako uniwersalny
element życia społecznego. Zmiany społeczne - uwarunkowania, mechanizmy.

B.     ćwiczenia

Założenia i cele 

przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

a3) ćwiczenia projektowe

9

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a2) ćwiczenia audytoryjne
Formy dydaktyczne, liczba 

godzin13):

a4) ćwiczenia terenowe

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych procesów i zjawisk społecznych i jej przydatności w ich rozumieniu 
oraz ukształtowania predyspozycji do bardziej optymalnego funkcjonowania w grupach społecznych i w społeczeństwie.

Status przedmiotu9): 

Cykl dydaktyczny10): 
letni polski

a) przedmiot

kierunkowy

a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski3): 
Sociology

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Zakład Badań Konsumpcji

Koordynator przedmiotu5): prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego 
przedmiot jest 

realizowany8):

Wydział Nauk Ekonomicznych

Nazwa przedmiotu1): Socjologia

Prowadzący zajęcia6): 
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dr inż. Małgorzata Kosicka-Gębska, dr inż. Marta Sajdakowska, 
dr Magdalena Pilska
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03, 05, 06 

02, 03, 04, 05, 
06

01, 02, 03, 04, 
06 

Waga w % Waga w %

0%

50%

50%

inne…

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

testegzamin pisemny

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt audiowizualny

egzamin ustny

inne..

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w 
ramach pracy własnej studenta

inne..

inne… inne..

treść pytań egzaminacyjnych z ocenązłożone projekty

inne…

inne…

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

Założenia wstępne17): Ogólna wiedza o funkcjonowaniu i zachowaniach człowieka w społeczeństwie.

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 
02, 03 itd.) 03 - posiada umiejętność rozumienia zachowań 

społecznych człowieka, w tym zachowań żywieniowych

06 - zna, rozumie i stosuje zasady współżycia zbiorowego

test komputerowy 

Element oceny

egzamin pisemny w formie pytań 
testowych i problemowych

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

imienne karty oceny studenta

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

okresowe prace pisemne

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

egzamin ustny

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

07 - 

Wymagania formalne  
(przedmioty 

wprowadzające)16):

02 - rozumie istotę zasad współżycia społecznego i 
oddziaływania norm społecznych 

01 - ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu człowieka 
w grupach społecznych

04 - potrafi analizować dane literaturowe i statystyczne z 
zakresu funkcjonowania społeczeństwa i grup 
społecznych

praca pisemna przygotowywana w 
ramach pracy własnej studenta

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

brak

08 - 

05 - rozumie i przejawia prospołeczne postawy
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UWAGI24):

3. Gutkowska, K. 2000. Wybrane problemy rodzin wiejskich w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa,

1. Berger, P. L. 2002. Zaproszenie do socjologii. Wyd. PWN, Warszawa,

4. Polakowska-Kujawa, J. 2004. Socjologia ogólna. Wybrane problemy. Wyd. SGH, Warszawa,

5. Szacka, B. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa,

6. Sztompka, P. 2002. Socjologia. Znak, Kraków.

7.

8.

2. Goodman, N. 1997. Wstęp do socjologii. Zysk i Ska, Poznań,

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 
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