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Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia
Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

WIEDZA
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć
socjologicznych, budowy i funkcjonowania społeczeństwa oraz
jego podstawowych systemów, struktur i procesów w nim
zachodzących
Ma elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk
oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z
innymi dyscyplinami naukowymi
Ma podstawową wiedzę dotyczącą kształtowania się poglądów na
temat głównych pojęć społecznych i socjologicznych, koncepcji
oraz nurtów teoretycznych w socjologii w perspektywie
historycznej jak również zna główne współczesne nurty
teoretyczne w socjologii
Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania porządku
społecznego, dezorganizacji społecznej oraz kontroli społecznej
Posiada
uporządkowaną
wiedzę dotyczącą
poziomów
rzeczywistości społecznej oraz relacji między mikro- i
makrostrukturami społecznymi, między jednostką a grupą i
społeczeństwem
Posiada podstawową wiedzę o człowieku i psychologicznych
podstawach jego działań oraz zachowań
Zna i rozumie podstawy racjonalnych zachowań rynkowych na
poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz ich wzajemne
uwarunkowania
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą zmian zachodzących
we współczesnych społeczeństwach, ich przyczyn, przebiegu oraz
ich konsekwencji w odniesieniu do mikro- i makrostruktur
społecznych
Zna typy więzi społecznych występujące w relacjach
międzyludzkich, podstawowe elementy je konstytuujące oraz
rządzące nimi prawidłowości
Posiada wiedzę dotyczącą różnorodności kulturowych form życia
i organizacji społecznej, zna i rozumie uniwersalne i partykularne
podejście do form życia zbiorowego
Posiada podstawową wiedzę o jakościowych i ilościowych
metodach badań społecznych oraz technikach i narzędziach
badawczych, służących do opisu i wyjaśniania zjawisk
zachodzących w społeczeństwie (w tym badania opinii i rynku)
Zna i rozumie podstawowe pojęcia statystyki opisowej, zna
podstawowe procedury wnioskowania statystycznego
Zna podstawowe pojęcia i zasady dotyczące własności
intelektualnej
Posiada podstawową wiedzę z zakresu filozofii i etyki społecznej,
zna i rozumie podstawowe etyczne dylematy związane z
wykonywaniem zawodu socjologa
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SPECJALNOŚĆ: SOCJOLOGIA MEDYCYNY
S1_W15_1 Zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii medycyny, polityki M1_W04
społecznej i zdrowotnej oraz socjologii organizacji i zawodów
medycznych, rozumie społeczne i kulturowe uwarunkowania
zdrowia, choroby, funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i
zatrudnionych w nich osób
S1_W16_1 Rozumie elementarne pojęcia z zakresu zdrowia publicznego, M1_W03
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
M1_W06
M1_W10
S1_W17_1 Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu problematyki M1_W04
niepełnosprawności, starzenia się i śmierci w aspekcie
socjomedycznym
w
odniesieniu
regionalnym
i
międzynarodowym
S1_W18_1 Zna zasady ratownictwa i zasady udzielania pierwszej pomocy
M1_W05
Zna
i
rozumie
naturę
patologii
społecznych
i
uzależnień
oraz
S1_W19_1
M1_W05
podstawowe formy i techniki psychoterapii i socjoterapii
S1_W20_1 Ma podstawową wiedzę z zakresu procesów komunikowania na S1P_W05
poziomie personalnym, I instytucjonalnym, ich prawidłowości i H1P_W03
zakłóceń
S1_W21_1 Posiada podstawową wiedzę medyczną i społeczną dotyczącą
poziomów głuchoty, sytuacji osób głuchych i niedosłyszących a
także zna podstawy języka migowego
SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, MEDIA, REKLAMA
S1_W15_2 Ma podstawową wiedzę z zakresu procesów komunikowania na S1P_W05
poziomie personalnym, instytucjonalnym i medialnym a także w H1P_W03
perspektywie międzykulturowej, ich prawidłowości i zakłóceń
S1_W16_2 Zna zasady ratownictwa i zasady udzielania pierwszej pomocy
(M1_W05)
S1_W17_2 Ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i H1P_W04
mediów
S1_W18_2 Posiada wiedzę i zna podstawową terminologię z zakresu reklamy H1P_W02
komercyjnej, marketingu i reklamy społecznej oraz public H1P_W03
relations
S1_W19_2 Posiada wiedzę dotyczącą teoretycznych oraz metodologicznych M1_W06
podstaw konstruowania kampanii społecznych, reklamowych H1P_W07
oraz z zakresu działań public relations w obszarze zdrowia
H1P_W08
S1_W20_2 Posiada wiedzę dotyczącą organizacji pracy rzecznika prasowego H1P_W05
H1P_W07
S1_W21_2 Posiada podstawową wiedzę medyczną i społeczną dotyczącą
poziomów głuchoty, sytuacji osób głuchych i niedosłyszących a
także zna podstawy języka migowego
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk zachodzących S1P_U01
S1_U01
we współczesnym społeczeństwie na różnych jego poziomach
S1P_U08
W sposób świadomy dokonuje wyboru ujęć teoretycznych do S1P_U02
S1_U02
opisu i analizy motywów działań jednostkowych, grupowych i
społecznych oraz dostrzega konsekwencje dokonanych przez
siebie wyborów
Potrafi zastosować podstawowe kategorie socjologiczne do S1P_U02
S1_U03
analizy współczesnego społeczeństwa polskiego oraz jego S1P_U03
przemian, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony
zdrowia, polityki zdrowotnej oraz zachowań zdrowotnych
Posiada umiejętność analizowania struktur systemu społecznego S1P_U03
S1_U04
oraz relacji zachodzących między jego poszczególnymi
elementami
Potrafi analizować struktury grupowe oraz interakcje w nich
S1_U05
S1P_U03
zachodzące
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