Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r.
Załącznik nr 3 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-2; WS-SOZ-N-2
Studia drugiego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne/niestacjonarne
Magister

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 (88%), dziedzina nauk humanistycznych (7%),
dziedzina nauk ekonomicznych (5%); Dyscyplina: socjologia, filozofia,
psychologia, nauki o zarzadzaniu, nauki o polityce.
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Symbol

Efekt kształcenia dla absolwenta

Odniesienie do
efektów
kształcenia w
obszarze
kształcenia w
zakresie nauk
społecznych i
humanistycznych

WIEDZA

Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

SO2_W01

zna terminologię z zakresu socjologii i nauk pokrewnych
na poziomie rozszerzonym

S2A_W02,
S2A_W05,
H2A_W02

SO2_W02

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice i
znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej
powiązaniach z naukami pokrewnymi oraz jej specyfice
przedmiotowej i metodologicznej.

S2A_W01
H2A_W01

SO2_W03

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i
instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu
do wybranych struktur i instytucji społecznych
ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i
instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych
struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi
społecznych lub wybranych kręgów kulturowych
ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych
i występujących między nimi prawidłowościach
oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do
wybranych kategorii więzi społecznych

S2A_W02

SO2_W04

SO2_W05

S2A_W03

S2A_W04

SO2_W06

ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy
kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych
obszarów aktywności człowieka

S2A_W05

SO2_W07

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia
opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz
modelowania struktur społecznych i procesów w nich
zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi
prawidłowości

S2A_W06

SO2_W08

SO2_W09

SO2_W10

SO2_W11

SO2_W12

ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów
norm i reguł (prawnych, organizacyjnych,
zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących
struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi
prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze,
zmianach i sposobach działania
ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych
struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna
rządzące tymi zmianami prawidłowości
ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat
wybranych struktur i instytucji społecznych lub
wybranych kategorii więzi społecznych i o ich
historycznej ewolucji
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
oraz konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę
z zakresu socjologii

S2A_W07

S2A_W08

S2A_W09

S2A_W10

S2A_W11

UMIEJĘTNOŚCI
SO2_U01

SO2_U02

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać
zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje
między zjawiskami społecznymi
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i
analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk
społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i
dobierać krytycznie dane
i metody analiz

S2A_U01

S2A_U02

SO2_U03

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie
na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je
weryfikować

S2A_U03

SO2_U04

potrafi prognozować i modelować złożone procesy
społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów
życia społecznego
z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w
zakresie socjologii
sprawnie posługuje się systemami normatywnymi,
normami i regułami (prawnymi, zawodowymi,
etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu
rozwiązywania konkretnych problemów, ma
rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej
kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju
norm
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w
różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną
analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

S2A_U04

SO2_U05

SO2_U06

S2A_U05

S2A_U06

SO2_U07

posiada umiejętność samodzielnego zaproponowania
rozwiązań konkretnego problemu

S2A_U07

SO2_U08

posiada umiejętność rozumienia i analizowania
zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność
pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w
wybranych obszarach, z zastosowaniem metody
badawczej

S2A_U08

SO2_U09

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych

S2A_U09

prac pisemnych w języku polskim
SO2_U10

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych w języku polskim w zakresie socjologii

S2A_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
SO2_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie, potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w
niej różne role

S2A_K01

SO2_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania

S2A_K03

SO2_K04

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu

S2A_K04

SO2_K05

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki
społeczne swojej działalności

S2A_K05

SO2_K06

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i
umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

S2A_K06

SO2_K02

SO2_K07

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

S2A_K02

S2A_K07

