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Socjologia i psychologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria środowiska

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIISS.MI1HS.2346.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty humanistyczno-społeczne

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Michał Lubicz Miszewski

Pozostali prowadzący Michał Lubicz Miszewski

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student w trakcie kursu nabywa wiedzę teoretyczną dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych oraz
podstawowych koncepcji i teorii składających się na aparat naukowy socjologii.

C2 Ukończenie kursu umożliwia podjęcie samodzielnych rozważań dotyczących rzeczywistości społecznej.

C3 Student poznaje podstawowe zasady społecznego przekonywania i oddziaływania.

C4 Student rozumie prawidłowości emocjonalnego rozwoju człowieka. Poznaje zasady rozwiązywania problemów
interpersonalnych. Potrafi kształtować umiejętności asertywnych zachowań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna i rozumie istotę socjologii jako nauki
o społeczeństwie IS_P7S_WK08 Zaliczenie pisemne

W2
student ma ogólną wiedzę teoretyczną dotyczącą
elementarnych pojęć socjologicznych oraz
podstawowych koncepcji i teorii składających się
na aparat naukowy socjologii

IS_P7S_WK08 Zaliczenie pisemne

W3 student zna najbardziej podstawowe metody badań
socjologicznych IS_P7S_WK07 Zaliczenie pisemne

W4 student zna podstawowe rodzaje makro
i mikrostruktur społecznych IS_P7S_WK08 Zaliczenie pisemne

W5
student posiada wiedzę o najważniejszych zjawiskach
zachodzących współcześnie w społeczeństwie
globalnym

IS_P7S_WK08 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student potrafi zidentyfikować socjologię jako naukę
i wymienić jej prekursorów IS_P7S_UW12 Zaliczenie pisemne

U2
student potrafi krytycznie spojrzeć na samą wiedzę
socjologiczną jako na jedną z możliwych struktur
wyjaśniania świata społecznego

IS_P7S_UU13 Zaliczenie pisemne

U3
student potrafi opisać i wymienić elementy składowe
systemu społecznego oraz scharakteryzować
podstawowe zbiorowości społeczne

IS_P7S_UU13 Zaliczenie pisemne

U4 student potrafi scharakteryzować pojęcia narodu,
państwa i cywilizacji w kategoriach socjologii IS_P7S_UU13 Zaliczenie pisemne

U5
student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu metod
badawczych dla samodzielnego skonstruowania
kwestionariusza ankiety

IS_P7S_UW12 Zaliczenie pisemne

U6
student umie stosować techniki społecznego wpływu
w tym celu, aby skłonić innego człowieka do zmiany
zachowań, spowodować, aby sam uznał takie zmiany
za konieczne

IS_P7S_UW09 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 student jest gotów uzupełniać i doskonalić nabytą
wiedzę i umiejętności IS_P7S_KO04 Zaliczenie pisemne

K2 student jest gotów komunikować się z otoczeniem
w celu wymiany wiedzy socjologicznej IS_P7S_KR02 Zaliczenie pisemne

K3
student jest gotów skutecznie radzić sobie z więziami
społecznymi, efektywnie bronić się przed rozmaitymi
formami manipulacji oraz przekonywać innych
o słuszności swoich wyborów i decyzji

IS_P7S_KK01 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 8

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Socjologia jako nauka humanistyczna, Społeczeństwo jako przedmiot socjologii,
Definicje i rodzaje grup społecznych, Analiza socjologiczna państwa, Państwo,
partie polityczne, warunki demokracji, Socjologiczne koncepcje narodu. Naród a
grupa etniczna, Zderzenie cywilizacji wg wizji Huntingtona, Globalizacja,
Socjologiczne ujęcie kultury, Socjalizacja i kontrola społeczna, Rodzina jako
podstawowa agenda socjalizacji. Przemiany we współczesnej polskiej rodzinie. 

Praktyczne zastosowania wyników psychologii społecznej, aktywizowanie
motywów i celów, system afektywny: uczucia, poznanie społeczne, perswazja: od
czego zależy podatność na perswazję, wpływ społeczny: afiliacja i przyjaźń,
ugodowość a dominacja, miłość i związki romantyczne, uprzedzenia i stereotypy,
warunki podejmowania słusznych decyzji, automatyzmy nowoczesne.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 100%

Wymagania wstępne
Przedmioty humanistyczne z zakresu szkoły średniej

Literatura
Obowiązkowa

Giddens A.: Socjologia, PWN, Warszawa 2010.1.
Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.2.
Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012.3.
Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2012.4.
Cialdini R., Wywierania wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2009.5.

Dodatkowa

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologiczne, PWN, Warszawa 1970.1.
Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, KUL, Lublin 2001.2.
Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, KUL, Lublin 2000.3.
Aryle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2001.4.
Cialdini R., Kenrick T., Neuberg S., Psychologia społeczna, Gdańsk 2002.5.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania wpływu działalności inżynierskiej na bezpieczeństwo i jakość życia
społeczeństwa oraz znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; jest
zdolny do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu jest gotów do zasięgania opinii ekspertów

IS_P7S_KO04
Absolwent jest gotów do pełnienia świadomej roli społecznej absolwenta wyższej uczelni oraz inspirowania
i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego w tym do informowania społeczeństwa o
różnych aspektach działalności inżyniera zajmującego się inżynierią i ochroną środowiska

IS_P7S_KR02
Absolwent jest gotów do świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem i
podejmowanymi decyzjami oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych; ma
świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów dzialalności inżynierskiej; rozumie potrzebę rozwijania
dorobku zawodu i podtrzymywania jego etosu

IS_P7S_UU13 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować swoje dalsze uczenie się, a także ukierunkować
innych i wskazywać im możliwości w tym zakresie

IS_P7S_UW09
Absolwent potrafi pracować indywidualnie i współdziałać w zespole a także pełnić w nim kierowniczą rolę;
umie planować i organizować pracę zespołu i własną w sposób zapewniający realizację założonego
zadania, uwzględniając przy tym aspekty socjologiczne i psychospołeczne

IS_P7S_UW12
Absolwent potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i badawczymi;
umie planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki, wyciągać wnioski i
przedstawić je w formie dobrze udokmentowanego opracowania naukowego; umie korzystać ze źródeł
informacji naukowej

IS_P7S_WK07
Absolwent zna i rozumie źródła infromacji naukowo-technicznych i techniczno-inżynierskich, wie jak
dokonać ich krytycznej analizy; zna zasady pisania prac naukowych, przygotowania prezentacji
multimedialnych i wystąpień publicznych oraz metody i narzędzia niezbędne do ich wykorzystania; zasady
korzystania z prac innych autorów (prawa autorskie, plagiat) i innych źródeł w języku polskim i obcym

IS_P7S_WK08
Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie inżynierii środowiska
i rozumie społeczne uwarunkowania działalności inżyniera w tej dyscyplinie, ma wiedzę dotyczącą nowych
technik i technologii oraz zna główne trendy rozwojowe w inżynierii środowiska


