Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r.

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.

Nazwa kierunku studiów i
kod programu wg USOS
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta
Obszar kształcenia
Dziedzina nauki Dyscyplina
naukowa

SOCJOLOGIA
WS-SO-N-1; WS-SOZ-N-1
Studia pierwszego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne/niestacjonarne
Licencjat

Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i
efektach kształcenia
prowadzonych na uczelni
Liczba punktów ECTS
konieczna dla uzyskania
tytułu zawodowego

Kierunek socjologia jest realizowany tylko w Instytucie Socjologii
WNHiS. Program na tym kierunku i efekty kształcenia nie pokrywają
się z programami na innych kierunkach.

Nauki społeczne, nauki humanistyczne
Dziedzina nauk społecznych (93%), dziedzina nauk ekonomicznych (2%),
dziedzina nauk humanistycznych (5%); Dyscyplina: socjologia, filozofia,
ekonomia, psychologia.
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Symbol

Efekt kształcenia dla absolwenta

Odniesienie do
efektów
kształcenia w
obszarze
kształcenia w
zakresie nauk
społecznych i
humanistyczny
ch

WIEDZA
SO1_W01

zna podstawową terminologię socjologiczną

SO1_W02

posiada podstawową wiedzę o miejscu socjologii w
systemie nauk oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami
ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i
instytucji społecznych (kulturowych, politycznych,
prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych
elementach
ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i
instytucjami społecznymi w skali krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej

SO1_W03

Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

SO1_W04

S1A_W02,
S1A_W05,
H1A_W02
S1A_W01
H1A_W01
S1A_W02

S1A_W03

SO1_W05

zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające socjologii
oraz zna rządzące nimi prawidłowości

S1A_W04

SO1_W06

ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako
podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich
funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

S1A_W05

SO1_W07

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania
danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać
struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i
między nimi zachodzące

S1A_W06

SO1_W08

ma wiedzę o normach i regułach (prawnych,
organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących
struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi

S1A_W07

SO1_W09

SO1_W010

SO1_W011
SO1_W012

prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i
sposobach działania
ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji
społecznych oraz ich elementów, o przyczynach,
przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji
społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich
historycznej ewolucji
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu
socjologii

S1A_W08

S1A_W09

S1A_W10
S1A_W11

UMIEJĘTNOŚCI
SO1_U01

SO1_U02

SO1_U03

SO1_U04

SO1_U05

SO1_U06

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne
(kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie
socjologii
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i
pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i
zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych,
prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg
konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych,
politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie
socjologii
potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne
(kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z
wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w
zakresie socjologii
prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz
wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi,
moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z
zakresu socjologii
wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
pojawiających się w pracy zawodowej

S1A_U01

S1A_U02

S1A_U03

S1A_U04

S1A_U05

S1A_U06

SO1_U07

analizuje proponowane rozwiązania konkretnych
problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie
rozstrzygnięcia

S1A_U07

SO1_U08

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych

S1A_U08

SO1_U09

posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w
języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł
Student posiada umiejętności językowe zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie w stopniu
umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z
obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze
studiowaną specjalnością.
Potrafi przygotować w języku obcym jasny i spełniający
warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz
związanych ze studiowaną dyscypliną, a także wygłosić
prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany
temat. Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji.

S1A_U09

SO1_U10

SO1_U11

S1A_U10

S1A_U11
H1A_U08
H1A_U09
H1A_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
SO1_K01

SO1_K02
SO1_K03

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie
potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności
językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w
tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze
zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania

S1A_K01

S1A_K02
S1A_K03

SO1_K04

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu socjologa

S1A_K04

SO1_K05

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych (politycznych, gospodarczych,
obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności oraz rozumie potrzebę jej doskonalenia

S1A_K05

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

S1A_K07

SO1_K06
SO1_K07

S1A_K06

