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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
 

SOCJOLOGIA 
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

 PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

 

Kierunek studiów socjologia  należy do obszarów kształcenia w zakresie i dziedzinie nauk 

społecznych. 

Socjologia jest nauką, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup 

ludzkich. 

Przedmiotem badań socjologii są zjawiska i procesy związane z tworzeniem się różnych form 

życia zbiorowego ludzi, struktury zbiorowości, zjawiska i procesy, w nich zachodzące, 

wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbijające te 

zbiorowości, a także zmiany i przekształcenia w nich zachodzące.  

Socjologia bada, więc strukturę i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości społecznych oraz 

zjawiska i procesy w nich zachodzące.  

 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia 

W — kategoria wiedzy 

U — kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) — kategoria kompetencji społecznych 

S1A— efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów 

pierwszego stopnia 

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych 

Symbol 

efektu 

kształcenia 

dla 

kierunku 

Kierunkowe efekty kształcenia 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia dla 

obszaru 

WIEDZA 

K_W01 

ma podstawową wiedzę o charakterze socjologii,  jej 

umiejscowieniu wśród innych nauk spolecznych   i 

relacjach do innych nauk społecznych 

S1A_W01 

K_W02 
zna podstawowe terminy, pojęcia i teorie socjologiczne, 

oraz powiązanych  nauk społecznych  
S1A_W02 

K_W03 
ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i 

instytucji społecznych  
S1 A_W03 

K_W04 

ma podstawową wiedzę  o relacjach między strukturami  i 

instytucjami społecznymi w skali krajowej, 

międzynarodowej, międzykulturowej 

S1A_W04 

K_W05 
ma podstawową wiedzę o  rodzajach więzi społecznych i 

rządzących  nimi prawidłowościach   
S1A_W05 

K_W06 

ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności  

jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i 

działającym w ich ramach  

S1A_W06 

K_W07 

zna metody i  narzędzia, w tym techniki pozyskiwania 

danych właściwych dla socjologii, pozwalające opisywać 

struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i 

między nimi zachodzące  

S1A_W07 

K_W08 

ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, 

organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących 

struktury i instytucje społeczne i o rzadzących nimi 

prawidlowosciach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i 

sposobach działania 

S1A_W08 

K_W09 

ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji 

społecznych oraz ich elementów przyczynach, przebiegu  

skali i konsekwencjach tych zmian  

S1A_W09 



K_W10 

ma wiedzę  o poglądach na temat struktur i instytucji 

społecznych oraz rodzajów więzi  społecznych i ich 

historycznej ewolucji  

S1A_W10 

K_W11 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemyslowej i prawa autorskiego  

S1A_W11 

K_W12 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form  

indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z 

zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, 

prawa  

 

S1A_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U1 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne w 

zakresie socjologii i powiązanych nauk społecznych, w 

oparciu o uzyskaną wiedzę teoretyczną 

S1A_U01 

K_U2 
potrafi pozyskiwać dane do analizowania konkretnych  

procesów i zjawisk społecznych z zakresu socjologii 
S1A_U02 

K_U3 

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg  

konkretnych                              

procesów i zjawisk społecznych z zakresu socjologii 

S1A_U03 

K_U4 

potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z 

wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi 

właściwych dla socjologii  

S1A_U04 

K_U5 

prawidłowo  posługuje się systemami normatywnymi i 

wybranymi normami  i regułami  w celu rozwiązania 

konkretnego zadania z zakresu socjologii 

S1A_U05 

K_U6 
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania 

dylematow pojawiających się w pracy zawodowej 
S1A_U06 

K_U7 

potrafi analizować proponowane rozwiązania konkretnych 

problemów i proponować własne rozwiązania w tym 

zakresie 

S1A_U07 

K_U8 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 

społecznych   
S1A_U08 

K_U9 posiada umiejętność przygotowania typowych prac 

pisemnych (esejów, raportów,  projektów,pracy 
S1A_U09 



dyplomowej) w języku polskim  i języku obcym, 

dotyczących   zagadnień szczegółowych z zakresu 

socjologii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł 

K_U10 

posiada umiejętnośc przygotowania wystąpień ustnych 

(referat, prezentacja) w języku  polskim  i obcym, 

dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu  

socjologii, z  wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także   różnych źródeł  

S1A_U10 

K_U11 

ma umiejetności językowe w zakresie socjologii zgodne z 

wymaganiami dla Poziomu B2 Europejskiego systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

S1A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie S1A_K01 

K_K2 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 

niej różne role  
S1A_K02 

K_K3 
potrafi odpowiednio okreslić priorytety służące realizacji  

określonego przez siebie lub innych zadania 
S1A_K03 

K_K4 

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu socjologa w różnych dziedzinach 

gospodarki 

S1A_K04 

K_K5 

umie uczestniczyc w przygotowaniu projektow 

społecznych, uwzględniając aspekty, prawne, 

ekonomiczne, polityczne  

S1A_K05 

K_K6 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 

umiejętności 
S1A_K06 

K_K7 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy    S1A_K07 

 


