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Efekty kształcenia dla kierunku: SOCJOLOGIA
Wydział: ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
nazwa kierunku studiów: Socjologia
poziom kształcenia: studia II stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki
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kierunkowe efekty kształcenia

WIEDZA
ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w
systemie nauk i relacjach do innych nauk
ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych
oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji
społecznych
ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i
kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych
ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między
nimi prawidłowościach oraz wiedze pogłębioną w odniesieniu do wybranych
kategorii więzi społecznych
ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w
odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka
zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki
pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w
nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości
ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł
(prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych)
organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi
prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach
działania
ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i
więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości
ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji
społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej
ewolucji
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Zna podstawowe nurty teoretyczne współczesnej socjologii i potrafi
powiązać je z klasycznymi teoriami socjologicznymi i tradycją filozoficzną.
ma rozległą wiedzę na temat społeczeństwa, zna podstawowe teorie jego
rozwoju.
ma pogłębioną wiedzę o procesach marginalizacji, genezie, rodzajach, zna
dobre praktyki i narzędzia jej zapobiegania.
ma pogłębioną wiedzę na temat związku struktur społecznych i
przestrzennych
ma pogłębioną wiedzę na temat teorii tworzenia się tożsamości indywidualnej,
kulturowej, zbiorowej, lokalnej oraz ról społecznych.
ma wiedzę szeroką o systemach symbolicznych i teorii komunikacji i
możliwościach jej praktycznego stosowania.
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zna orientacje teoretyczne opisujące i wyjaśniające relacje interpersonalne.
ma szeroką wiedzę o metodach rozwiązywania konfliktów w obszarze
organizacji formalnych i nieformalnych.
ma pogłębioną wiedzę o systemach etycznych, ich zastosowaniu w życiu
społecznym, dobrych praktykach i narzędziach kształtowania poziomu
etycznego organizacji
ma wiedzę ekonomiczną o rynku pracy, zatrudnieniu, narzędziach w
zarządzaniu, selekcji szkoleń, ocenie pracy, zna narzędzia polityki personalnej
i społecznej.
ma wiedzę dotyczącą struktur unii europejskiej i zachodzących w nich
procesów, potrafi analizować i interpretować aktualne wydarzenia.
ma pogłębioną wiedzę na temat zmian, dynamiki demograficznej i wymiarów
pluralizmu w społeczeństwie polskim.
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz
wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i
przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne
opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk
społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste
hipotezy badawcze i je weryfikować
potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące
zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem
zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami
(prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu
rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w
odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju
norm
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i
formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności
stosowanej wiedzy
posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego
problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć, w tym
zakresie
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych,
rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w
wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w
języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku
polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na
pograniczu różnych dyscyplin naukowych
ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego
potrafi identyfikować teorie socjologiczne, wskazać historyczne źródła
sporów teoretycznych w obszarze współczesnej socjologii.
potrafi zastosować teorie i kategorie socjologiczne do opisu i analizy
rzeczywistości społecznej, zwłaszcza społeczeństwa polskiego
potrafi samodzielnie wybierać perspektywę teoretyczną i rozumie
konsekwencje tego wyboru
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potrafi analizować przyczyny marginalizacji i podejmuje próby
prognozowania możliwości przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w życiu
społecznym, potrafi wskazać i stosować narzędzia antydyskryminacyjne
rozumie problematykę uniwersalizmu i partykularyzmu form życia
zbiorowego
potrafi samodzielnie rozpoznawać osobliwości kultur lokalnych.
potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę mechanizmów dynamiki grupy
społecznej i wpływu grupy na jednostkę
potrafi analizować przebieg tworzenia się tożsamości indywidualnej,
kulturowej, zbiorowej, lokalnej oraz ról społecznych i prognozować kierunki
jej rozwoju
potrafi szeroko zastosować wiedzę dotyczącą teorii komunikacji w działaniach
praktycznych, korzysta z dobrych praktyk
wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i prognozowania rozwiązań
konfliktów w obszarze organizacji formalnych i nieformalnych.
potrafi zastosować wiedzę o systemach etycznych i narzędziach kształtowania
poziomu etycznego organizacji, potrafi samodzielnie argumentować swoje
stanowisko w obszarze sporów etycznych
potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę rynku pracy, zastosować narzędzia
polityki personalnej i społecznej.
potrafi właściwie analizować stosując różne perspektywy, procesy zachodzące
w unii europejskiej
potrafi samodzielnie wykorzystać kategorie teoretyczne do analizy zmian we
współczesnym społeczeństwie polskim
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem
zawodu
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi
przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
potrafi stosować zasady dobrej komunikacji oraz przekazywać swoją wiedzę i
umiejętności w tym zakresie innym osobom
potrafi diagnozować problemy, analizować i oceniać możliwości
rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji oraz przekazywać swoje
umiejętności innym osobom
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