Szczegółowy opis zajęć
(KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa zajęć:
Kod zajęć:
Przynależność do grupy zajęć:
Rodzaj zajęć:

Socjologia
S I - WG/9
ogólny
obowiązkowy
Górnictwo i Geologia,
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarne

Kierunek studiów:
Poziom studiów:
Profil studiów:
Forma studiów:
Specjalność (specjalizacja):
Rok studiów:
I
Semestr studiów:
1
Formy prowadzenia zajęć, wraz z liczbą godzin dydaktycznych:
wykłady – 30
Język/i, w którym/ch prowadzone są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS (zgodnie z programem studiów): 3
* – pozostawić właściwe

1. Założenia przedmiotu:
Celem zajęć jest przedstawienie Studentom problemów współczesnej Socjologii w aspekcie złożonych, zmiennych
i wielowątkowych relacji między jednostkami oraz grupami funkcjonującymi w warunkach działania skomplikowanych
systemów społecznych, organizacyjnych, czy technicznych. Rozwój współczesnego, globalnego społeczeństwa,
będącego przedmiotem zainteresowań socjologii, stanowi podłoże dla dokonujących się zmian ujawniających nowe
wymiary zjawisk oraz problemów związanych z człowiekiem i dotyczących natury świata.
2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do form prowadzenia zajęć oraz sposobów weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych przez studenta:
zakładane efekty uczenia się

symbol

student, który zaliczył zajęcia:

formy prowadzenia zajęć

sposoby weryfikacji
i oceny efektu uczenia
się

Wiedza: zna i rozumie
K1A_W12_1

Absolwent zna i rozumie:
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w
odniesieniu do osiągnięć nauki i techniki.

Wykład

Praca pisemna

Wykład

Praca pisemna

…
…
…
Umiejętności: potrafi

K1A_U09_1

…

Absolwent potrafi:
przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań
inżynierskich z zakresu wybranej specjalności oraz ich
rozwiązywaniu: wykorzystać metody analityczne,
symulacyjne i eksperymentalne, dostrzegać ich aspekty
systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty
etyczne, dokonać wstępnej oceny ekonomicznej
proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań
inżynierskich oraz ich zgodności z obowiązującymi
przepisami.
…
…

3. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):
Przedstawienie studentom zagadnień i problemów dotyczących wielowymiarowych aspektów funkcjonowania
społeczeństwa i kultury jako zjawisk związanych z człowiekiem i tworzących jego profil zawodowy i etyczno-społeczny.
4. Opis sposobu wyznaczania punktów ECTS:
Forma aktywności
Liczba godzin zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia

Liczba godzin / punktów
ECTS
30 / 1,2

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą

15 / 0,6

Przygotowanie do zaliczenia

20 / 0,8
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…..
konsultacje z prowadzącym zajęcia

10 / 0,4

Suma godzin

75

Liczba punktów ECTS przypisana do zajęć

3

Objaśnienia:
*
– praca własna studenta, należy wymienić formy aktywności, np. przygotowanie do zajęć, interpretacja wyników, opracowanie raportu z zajęć,

przygotowanie do egzaminu, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania itp.
– inne np. dodatkowe godziny zajęć

**

5. Wskaźniki sumaryczne:
− liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 40 / 1,6
−

liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach związanych z prowadzoną w Politechnice
Śląskiej działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest
kierunek studiów – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim: –

−

liczba godzin zajęć oraz liczba punktów ECTS na zajęciach kształtujących umiejętności praktyczne –
w przypadku studiów o profilu praktycznym: –

−

liczba godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Śląskiej
jako podstawowym miejscu pracy: 40 / 1,6

6. Osoby prowadzące poszczególne formy zajęć (imię, nazwisko, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki,
tytuł profesora, służbowy adres e-mail):
dr Aldona Musiał – Kidawa aldona.musial@polsl.pl
7. Szczegółowy opis form prowadzenia zajęć:
1) wykłady:
−

szczegółowe treści programowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Socjologia. Analiza społeczeństwa
Społeczeństwo współczesne
Znamiona nowoczesności. Późna nowoczesność
Globalizacja i współczesna lokalność
Społeczeństwo w procesie transformacji
Codzienność życia społecznego
Struktury społeczeństwa konsumpcyjnego
Człowiek w sieci. Internet, komunikacja, więzi
Pojęcie czasu w społeczeństwie nowoczesnym
Reprodukcja społeczna: przetwarzanie informacji, komunikacja, przemysł wiedzy
Sukces. Nowoczesna tożsamość czy reifikacja
Nowoczesna koncepcja zaufania
Zagrożenia i prognozy ostrzegawcze
Krytyka nowoczesności
Nowe wymiary ryzyka. Społeczeństwo ryzyka

16. stosowane metody kształcenia, w tym metody i techniki kształcenia na odległość:
Konwencjonalna forma wykładu
−

forma i kryteria zaliczenia, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do
egzaminu:
Zaliczenie wykładu - uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej

−

organizacja zajęć oraz zasady udziału w zajęciach, ze wskazaniem czy obecność studenta na zajęciach
jest obowiązkowa,
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa

17. opis pozostałych form prowadzenia zajęć:
……..
8. Opis sposobu ustalania oceny końcowej (zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania
oceny w przypadku zajęć, w skład których wchodzi więcej niż jedna forma prowadzenia zajęć,
z uwzględnieniem wszystkich form prowadzenia zajęć oraz wszystkich terminów egzaminów i zaliczeń, w tym
także poprawkowych):
Pozytywna ocena pracy pisemnej
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9. Sposób i tryb uzupełniania zaległości powstałych wskutek:
−

nieobecności studenta na zajęciach,

−

różnic w programach studiów osób przenoszących się z innego kierunku studiów, z innej uczelni albo
wznawiających studia na Politechnice Śląskiej,
Wykłady nie są obowiązkowe. W przypadku zmiany kierunku studiów pozytywna ocena uzyskana na
innym
kierunku zostaje przepisana na podstawie ważnych dokumentów.

10. Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności zajęć:
………..
11. Zalecana literatura oraz pomoce naukowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2012
W. Godzic, M. Żakowski, Gadżety popkultury, Warszawa 2007
Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności, A. Maksymowicz, (red.), Kraków 2009
Socjologia codzienności, P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, (red), Kraków 2008
Społeczeństwo i codzienność, S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka, (red.), Warszawa 2009
P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2012
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2010

8. Opis kompetencji prowadzących zajęcia (np. publikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty, szkolenia itp.
związane z treściami programowymi realizowanymi w ramach zajęć):
Aldona Musiał – Kidawa dr nauk humanistycznych
9. Inne informacje:
………..
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