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Wymagania wstępne: 

Student powinien orientować się w podstawowych problemach socjologicznych: pojęcie kultury, 

pojęcie cywilizacji, typy kultury, zabawa i nauka w kulturze. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami socjologii w 

szczególności socjologii kultury i pedagogiki. Po zakończeniu kursu student potrafi zdefiniować 

podstawowe pojęcia socjologiczne, orientuje się w zaproponowanych treściach dydaktycznych i 

potrafi je twórczo zinterpretować. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza:  

 
K_W06 

K_W07 

K_W13 

Student posiada: 

 pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie 
socjologicznym 

 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi 
prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych 

 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących 

Umiejętności:  

 

 

K_U02 

 

 

K_U08 

Student potrafi: 

 wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii w 

celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych i 

kulturalnych a także diagnozowania i projektowania działań 

praktycznych 

 zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu socjologii, socjologii kultury i 

socjologii edukacji oraz sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań 

praktycznych; potrafi podać definicję kultury i cywilizacji, wyróżnić typy 
cywilizacji 



Kompetencje społeczne:  

 

 
K_K03 

Student: 

 docenia znaczenie nauk społecznych dla rozwoju jednostki i 

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne 

nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny; ma 

świadomość posiadanej wiedzy i potrafi ją w sposób czynny wykorzystać. 

 potrafi pracować w zespole nad zaproponowanym zagadnieniem 

Metody kształcenia: 

Połączenie wykładu problemowego z konwersatorium (wykład, prezentacja multimedialna, film) 

Dyskusja panelowa oparta o uszczegółowiony problem, metoda projektów i okrągłego stołu. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia 

Student powinien panować nad przekazaną wiedzą w sposób swobodny. Narzędziem do oceny 

efektów kształcenia jest egzamin w formie prezentacji ustnej – odpowiedzi na pytania otwarte oraz 

projekt. 
 

Efekty kształcenia będą ocenione poprzez: 

 ustny, wieloaspektowy projekt własny (100% oceny) – projekt weryfikuje osiągnięcie 

efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych. 

 kryteria oceny: 100-90% bdb; 89-75% db; 74-60% dst; 59% ndst. 

Treści: 

 

1. Ujęcie kultury w koncepcji Antoniny Kłoskowskiej 

2. Kultura narodowa jako źródło inspiracji wg Antoniny Kłoskowskiej. 

3. Kultura lokalna a kultura globalna. Kultura wobec procesów globalizacji. 

4. Edukacja wobec procesów globalizacji – szanse i zagrożenia. 

5. Koncepcja płynnej nowoczesności w ujęciu Zygmunta Baumana. 

6. Film Kim Kiduka „Pusty dom” jako egzemplifikacja kultury płynnej nowoczesności. 

Edukacja w epoce postmodernizmu. 

7. Koncepcja cywilizacji Felikasa Konecznego. Typy cywilizacji i ich charakterystyka 

8. Kultura Andaluzji jako przykład wielości kultur. Edukacja wobec wielokulturowości 

9. Ruth Benedith wzory kultury. 

10. Neil Postman, Koncepcja kultury i dyskursu publicznego w epoce show-biznesu. Edukacja 

wobec paradygmatu nieustającej zabawy 

Literatura: 

Podstawowa (3-5 pozycji): 
1. Kłoskowska, A. Socjologia kultury, Warszawa 1983 

2. Kultura w czasach globalizacji. Red. M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, Warszawa 

2004 

3. Golka M. Socjologia kultury, Warszawa 2008 

4. Koneczny, F, O wielości cywilizacji, Kęty 1999. 
Uzupełniająca: 

1. Kołodziejek, E. Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2006 

2. Benedict, R. Wzory kultury, Warszawa 1966. 

3. Bauman, Z, Płynne życie, Warszawa 2007 

4. Kołakowski, L. Kultura i fetysze, Warszawa 2000 



 

 

We wszystkich zajęciach uwzględnić należy dwa obszary: 
- Liczbę godzin zajęć 

dydaktycznych oraz 

- Pracę własną studenta, dla której przyjęto następujące wskaźniki: 

 przy wykładach: 1 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca 
przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia danego przedmiotu 

 przy ćwiczeniach audytoryjnych, metodycznych, laboratoryjnych, projektowych: 1-3 x 

liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta pozwalająca przeciętnemu studentowi 
przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia ćwiczeń 

 przy konwersatoriach: 3 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta 
pozwalająca przeciętnemu studentowi przygotować się do zajęć oraz do zaliczenia 

konwersatorium 

 przy seminariach: 4 x liczba godzin tych zajęć jako praca własna studenta 
pozwalająca przeciętnemu studentowi przygotować pracę dyplomową oraz zaliczyć 

seminarium 

 przy praktykach: 1 x liczba godzin praktyki jako przygotowanie przeciętnego studenta do 

realizacji i zaliczenia praktyk 

System naliczania punktów ECTS – wskaźniki 


