
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Odniesienie do uniwersalnej charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

Absolwent kierunku socjologia (studia pierwszego stopnia) 

zna i rozumie:  

- w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, różnorodne, 

złożone uwarunkowania prowadzonej działalności w zakresie socjologii;  

potrafi: 

- innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i 

nie w pełni przewidywalnych warunkach, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie, 

komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko;  

jest gotów do:  

- kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim, 

samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi 

kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań. 

 

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia 

 

EFEKTY KIERUNKOWE  

 

Absolwent kierunku socjologia (studia pierwszego  stopnia) 

WIEDZA (zna i rozumie) 

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej 

powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej;           

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach socjologii;  

- ma wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat instytucji 

społecznych;  

-  ma zawansowaną wiedzę o różnych strukturach, instytucjach i organizacjach społecznych 

(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i medycznych) funkcjonujących w wymiarze 

regionu i w skali lokalnej;  

- zna metody i narzędzia stosowane w socjologii, w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające na 

prowadzenie badań empirycznych;  

-  zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego;  

- zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej aktywności i 

przedsiębiorczości;  



 

UMIEJĘTNOŚCI  (potrafi) 

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii oraz pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do: 

identyfikowania i krytycznego analizowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych, gospodarczych) oraz rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w 

warunkach nie w pełni przewidywalnych;  

-  potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i 

narzędzi stosowanych w socjologii oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych; 

-  posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień 

ustnych i prac pisemnych;  

- potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; umie merytorycznie 

argumentować i formułować wnioski w debacie;  

- posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego;  

-  potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole; umie współdziałać z innymi 

osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) oraz pracować w 

grupie przyjmując w niej różne role;  

-  umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się;  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (jest gotów do) 

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznaje znaczenie wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; odczuwa potrzebę zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; rozumie potrzebę 

ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie; 

- jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność i 

przedsiębiorczość oraz angażuje się we współpracę na rzecz środowiska społecznego;  

- czuje się odpowiedzialny za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;  

- dostrzega i rozwiązuje dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa;  

-  respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne. 


