
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 108/2016/2017 

 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 
 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów socjologia – studia 

pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym           

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 9) Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów socjologia  – studia pierwszego stopnia, 

praktyczny profil kształcenia. 

 

§ 2 

 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../9/2016/2017 



 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 108/2016/2017 

Senatu UKW 

z dnia 27czerwca 2017 r. 
…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 

 
EFEKTY  KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 

 
określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr   108/2016/2017 
z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 

 
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: 
Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
 

 
Nazwa kierunku studiów: socjologia 
 

 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
 

 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

L.p. 

symbol 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia 

kierunkowe 
efekty kształcenia 

odniesienie do 
charakterystyki 

obszarowej efektów 
kształcenia 

(kod składnika opisu) 

odniesienie do 
charakterystyki 
ogólnej efektów 

kształcenia 
(kod składnika 

opisu) 

Wiedza 

1. K_W01 zna podstawowe pojęcia, 
terminy i terminy 
socjologiczne, 
antropologiczne, 
ekonomiczne i 
psychologiczne  

P6S_WG_S_1  P6S_WG 
  

2. K_W02 zna podstawowe teorie i 
paradygmaty 
socjologiczne  

3. K_W03 ma podstawową wiedzę 
o różnych grupach 
społecznych, ich 
specyfice i procesach w 
nich zachodzących 

4. K_W04 ma elementarną wiedzę 
o różnych rodzajach 
struktur społecznych 
(mikrostruktury, 
makrostruktury) i 
instytucjach społecznych 

5. K_W05 ma elementarną wiedzę 
o procesach zmian 
społecznych  



6. K_W06 ma wiedzę o procesach, 
prawidłowościach i 
zakłóceniach 
komunikowania 
interpersonalnego i 
społecznego 

7. K_W07 ma wiedzę o głównych 
subdyscyplinach 
socjologii oraz rozumie 
zależności zachodzące 
między nimi 

8. K_W08 zna metody, techniki i 
narzędzia właściwe 
socjologii   

9. K_W09 zna i rozumie 
podstawowe etapy 
procesu badawczego 

10. K_W10 ma podstawową wiedzę 
o socjologii jako nauce i 
jej miejscu w systemie 
nauk społecznych  

P6S_WG_S_2   

11. K_W11 rozumie relacje między 
jednostką a 
społeczeństwem  

P6S_WG_S_3   
 

12. K_W12 zna podstawowe zasady 
rządzące społecznym 
zachowaniem człowieka  

13. K_W13 ma wiedzę o 
biologicznych, 
kulturowych i 
ekonomicznych 
podstawach życia 
społecznego  

 

14. K_W14 ma podstawową wiedzę 
dotyczącą mechanizmów 
życia gospodarczego  

P6S_WK_S_1 P6S_WK   
 

15. K_W15 zna pojęcie własności 
intelektualnej i zasady jej 
wykorzystania   

     

∑ 15    

Umiejętności 

1. K_U01 potrafi opisać i 
zinterpretować 
rzeczywistość społeczną 
w kategoriach 
socjologicznych  

P6S_UW_S_1  P6S_UW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. K_U02 posiada umiejętność 
analizowania 
współczesnych zjawisk 
społecznych za pomocą 
teorii socjologicznych  

3. K_U03 posiada umiejętność 
rozumienia oraz 
analizowania przyczyn i 
konsekwencji 

P6S_UW_S_2  



konkretnych procesów i 
zjawisk socjologicznych, 
kulturowych, 
politycznych i 
gospodarczych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. K_U04 potrafi dobierać metody 
adekwatne do 
określonych problemów  

5. K_U05 konstruuje narzędzia 
badawcze 
charakterystyczne dla 
socjologii 

6. K_U06 potrafi wskazać obszary 
wykorzystania badań, 
kierunki dalszych badań 

7. K_U07 samodzielnie planuje i 
realizuje projekty 
badawcze 

8. K_U08 wykorzystuje zdobytą 
wiedzę do rozstrzygania 
dylematów 
pojawiających się w 
pracy zawodowej 
socjologa 

P6S_UW_S_3 

9. K_U09 potrafi samodzielnie 
napisać esej oraz pracę 
dyplomową  na 
podstawie dobranej 
literatury socjologicznej  

 P6S_UK 

10. K_U10 potrafi w sposób 
klarowny i precyzyjny 
wypowiadać się i 
uzasadniać swoje 
poglądy  

11. K_U11 opracowuje, interpretuje 
i prezentuje wyniki z 
badań  

12. K_U12 potrafi posługiwać się 
językiem obcym na 
poziomie B2   

13. K_U13 planuje i organizuje pracę 
– indywidualną oraz 
zespołową 

 P6S_UO 

14. K_U14 potrafi samodzielnie 
planować i realizować 
własne uczenie się  

 P6S_UU 

∑ 14    

Kompetencje społeczne 

1. K_K01 uznaje znaczenie wiedzy  
z zakresu socjologii dla 
lepszego zrozumienia 
rzeczywistości społecznej 

 
 
 
 
 
 
 
 

P6S_KK 
 

2. K_K02 docenia znaczenie 
zdobytej wiedzy w  
rozwiązywaniu 
problemów praktycznych  



3. K_K03 docenia znaczenie 
zdobytej wiedzy dla 
utrzymania i rozwoju 
prawidłowych więzi w 
środowiskach 
społecznych 

 
 
 
 

4. K_K04 jest przygotowany do 
aktywnego uczestnictwa 
w grupach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6S_KO 
 

5. K_K05 jest gotów do podjęcia 
działalności na rzecz 
środowiska społecznego i 
interesu publicznego 

6. K_K06 jest gotów do działania w 
sposób przedsiębiorczy 

7. K_K07 wykazuje gotowość do 
podejmowania wyzwań 
zawodowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6S_KR 
 

8. K_K08 jest świadom istnienia 
etycznego wymiaru w 
badaniach naukowych 

9. K_K09 jest przekonany o wadze 
profesjonalnego 
zachowania i 
przestrzegania zasad 
etyki zawodowej  

10. K_K10 jest przygotowany do 
kontynuowania 
kształcenia na 
magisterskich studiach II 
stopnia z zakresu 
socjologii 

∑ 10    

 
 
 
 
 
 
………………………………………..                               …………………………………………………… 
   data i podpis                    data i podpis 
dyrektora instytutu/kierownika katedry     kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

 
 


