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Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku socjologia 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed 
3/2/1 lat 

Bieżący rok 
akademicki 

Dane sprzed 
3 lat 

Bieżący rok 
akademicki 

studia pierwszego 
stopnia 

I 96/54/91 65 --- --- 

II 68/47/39 62 --- --- 

III 49/75/56 56 --- --- 

studia drugiego 
stopnia 

I 53/45/46 43 --- --- 

II 32/32/23 30 --- --- 

Razem: 298/253/255 256 --- --- 
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Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku socjologia w ostatnich trzech latach 
poprzedzających rok przeprowadzenia oceny 

 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba studentów, 
którzy rozpoczęli 
cykl kształcenia 

kończący się  
w danym roku 

Liczba absolwentów  
w danym roku 

Liczba 
studentów, 

którzy rozpoczęli 
cykl kształcenia 
kończący się w 

danym roku 

Liczba absolwentów 
w danym roku 

studia 
pierwszego 
stopnia 

2017 2014/15 - 86 28 --- --- 

2018 2015/16 - 110 46 --- --- 

2019 2016/17 - 114 35 --- --- 

studia drugiego 
stopnia 

2017 2015/16 - 50 21 --- --- 

2018 2016/17 - 50 22 --- --- 

2019 2017/18 - 51 17 --- --- 

Razem: 461 169 --- --- 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

6/183 

Łączna liczba godzin zajęć 1997 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

182 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

99 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 
dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 63 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

12 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych 
studiach przewiduje praktyki) 

Praktyka asystencka 
(hospitacje)  
9 godzin (I rok) 
Praktyka specjalistyczna 
(projekt badawczy)  
80 godzin (II rok) 
Praktyka specjalistyczna 
(staż)  
120 godzin (III rok) 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

60 godzin 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:  

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

1) 1997/ 15 godzin 

2) nie dotyczy 
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2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 
ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 
ocenianym kierunku na danym poziomie 

4/122 

Łączna liczba godzin zajęć 1069 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

121 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

78 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 
dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 68 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 

nie dotyczy 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych 
studiach przewiduje praktyki) 

nie dotyczy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: nie 
dotyczy 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 
niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

1) 1069/ 15 godzin 

2) nie dotyczy 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 
lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA 

Nazwa zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

studia stacjonarne 

Liczba punktów  

ECTS 

Wprowadzenie do 
specjalności 

wykład 2 0 

Społeczeństwo sieci wykład + ćwiczenia 30 + 30 5 

Współczesne problemy 
społeczne w Polsce 

ćwiczenia 30 3 

Antropologia kulturowa wykład i ćwiczenia 30 + 15 4 

III sektor ćwiczenia 30 2 

Socjologia mikrostruktur 
społecznych 

wykład i ćwiczenia 15 + 30 4 

Socjologia makrostruktur 
społecznych 

wykład i ćwiczenia 15 + 15 4 

Wprowadzenie do socjologii 
rodziny 

wykład i ćwiczenia 15 + 15 4 

Etyka wykład + ćwiczenia 15 + 15 2 

Etyka zawodu ćwiczenia 15 1 

Różnice międzykulturowe wykład + 
konwersatorium 

15 + 30 4 

Kultury sąsiadów wykład + ćwiczenia 15 + 30 3 

Współczesne teorie 
socjologiczne 

wykład + ćwiczenia 15 + 30 5 

Socjologia III wieku wykład 30 2 

Demografia społeczna wykład + ćwiczenia 15 + 15 3 

Psychospołeczne aspekty 
niepełnosprawności 

wykład 30 2 

Antropologia i komunikacja 
międzykulturowa 

wykład + ćwiczenia 30 + 30 6 

Wprowadzenie do socjologii 
mediów 

wykład + ćwiczenia 15 + 15 3 

Teorie i badania komunikacji wykład + ćwiczenia 15 + 30 3 
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Społeczne aspekty migracji wykład + ćwiczenia 15 + 15 3 

Współczesne kanały 
komunikacji 

warsztaty 30 3 

Sport, kibice, media ćwiczenia 30 4 

Socjologia kultury wykład + ćwiczenia 30 + 30 5 

Tożsamości w 
supermarkecie kultury 

wykład + ćwiczenia 15 + 30 3 

Antropologia i socjologia 
życia codziennego 

wykład + 
konwersatorium 

15 + 30 4 

Ciało i seksualność w 
kulturze konsumpcyjnej 

wykład + ćwiczenia 15 + 15 3 

Socjologia moralności i 
obyczaju 

wykład + ćwiczenia 15 + 30 4 

Socjologia konsumpcji wykład + ćwiczenia 15 + 15 2 

Moduł poszerzający wiedzę 
z socjologii kultury 

wykład + ćwiczenia 15 + 15 4 

Marketing w kulturze ćwiczenia 15 4 

Razem: 1067 99 

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 
zajęć 

studia stacjonarne 

Liczba punktów 
ECTS 

Procedury badań 
ewaluacyjnych 

ćwiczenia 30 2 

Etyka badań naukowych ćwiczenia 15 2 

Zróżnicowania społeczne wykład + ćwiczenia 30 + 30 5 

Globalne procesy społeczne wykład + ćwiczenia 15 + 30 4 

Socjologia rodziny wykład + ćwiczenia 15 + 15 3 

Socjologia polityki wykład + ćwiczenia 15 + 15 3 

Zagadnienia współczesnej 
socjologii 

wykład + ćwiczenia 30 + 30 7 

Socjologia kultury dla 
zaawansowanych 

wykład 30 5 

Metody badania mediów ćwiczenia 60 5 
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Socjologia miasta wykład + ćwiczenia 30 + 30 5 

Sztuka w świecie 
współczesnym 

wykład 30 4 

Socjologia mediów wykład + ćwiczenia 30 + 30 6 

Socjologia wizualna ćwiczenia 30 4 

Społeczności lokalne wykład + 
konwersatorium 

15 + 30 5 

Migracje i ich konsekwencje konwersatorium 30 3 

Państwo a społeczeństwo 
obywatelskie (III i IV sektor) 

wykład + 
konwersatorium 

15 + 30 5 

Socjologia edukacji wykład + ćwiczenia 15 + 30 4 

Socjologia miasta i ruchów 
miejskich 

wykład + ćwiczenia 15 + 15 3 

Dynamika zmian 
współczesnych rynków 
pracy 

konwersatorium 30 3 

Razem: 765 78 
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Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 
obcych 

 

Zajęcia w językach obcych odbywają się w formie zajęć do wyboru na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia. 

Nazwa zajęć 
Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 
studiów 

Język 
wykładowy 

Liczba 
studentów 

(w tym 
niebędących 
obywatelami 

polskimi) 

Emotions and the Media ćwiczenia letni stacjonarne angielski 35/11 

Devils and Angels. Introduction 
to the Sociology of Norm and 
Deviance 

ćwiczenia letni stacjonarne angielski 12/4 

Future Societies ćwiczenia letni stacjonarne angielski 31/1 

Welcome to the New Sexuality? 
Sexuality in Consumer Culture 

ćwiczenia letni stacjonarne angielski 27 

Assertiveness Training Not Only 
Saying ,,No"  

ćwiczenia letni stacjonarne angielski 6 

Art Techniques in Group 
Training 

ćwiczenia letni stacjonarne angielski 7 

Disability, Community and 
Society 

ćwiczenia letni stacjonarne angielski 4 

Forever Young? Forever Fit? 
Body in Consumer Culture 

ćwiczenia letni stacjonarne angielski 19 

Behavioural Addictions ćwiczenia letni stacjonarne angielski 15/3 

Deception and its Detection ćwiczenia letni stacjonarne angielski 10/1 

War, Crime, Totalitarism – 
Understanding the Inhuman 20th 
Century 

ćwiczenia letni stacjonarne angielski 8 

 

 

 

 

 


