
Przedmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

 

PODSTAWY SOCJOLOGII  TR/1/PP/SOC         7 4 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień  

Rok/Semestr I/1 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje (liczba godzin) Stacjonarne: 

Wykłady 13 godz. + 2 godz.  e-learning 

Ćwiczenia 13 godz. + 2 godz. e-learning 

Konsultacje 3 godz. 

 

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć Wykłady i ćwiczenia 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom kwalifikacji 4 

Założenia wstępne: brak 

Metody dydaktyczne Wykład: wykład problemowy z prezentację 

multimedialną,  

Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstu z dyskusją,  

Metoda projektów: realizacja projektu 

badawczego w zespole 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: otrzymanie pozytywnej oceny 

z ćwiczeń i zaliczenie egzaminu 

Formy zaliczenia:  

- egzamin pisemny 

Przykładowe zagadnienia: 

1. Pojęcie socjalizacji 

2. Stratyfikacja społeczeństwa 

poprzemysłowego 

Ocena końcowa z ćwiczeń: 

- realizacja projektu badawczego w zespole, 

prezentacja wyników badań na zajęciach, 

przygotowanie pisemnego raportu z 

przeprowadzonych badań 

- ocena ćwiczeń audytoryjnych: obecność, 

aktywność na zajęciach 

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki; Zakład Podstaw Społeczno 

Kulturowych w Turystyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cele i zadania przedmiotu: 

Prezentacja i analiza treści programowych podporządkowana jest idei wyposażenia studentów  w 

wiedzę z zakresu socjologii, podstawowe umiejętności badawcze z zakresu nauk społecznych, 

kompetencje społeczne w zakresie postrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów i 

konfliktów społecznych. Nabycie tych umiejętności pozwala na sprawne i efektywne  poruszanie się w 

przestrzeni społecznej obszaru turystyki i rekreacji, niezbędne dla wykonywania zawodu specjalisty z 

akresu turystyki i rekreacji.  

C.1.Wyposażenie w podstawową wiedzę z zakresu socjologii 

C.2. Poznanie podstawowych narzędzi i procedur badawczych z zakresu nauk społecznych 

C.3. Nabycie umiejętności analizowania danych z badań społecznych, wskazywania przyczyn 

konfliktów społecznych, zmian społecznych  

C.4. Postrzeganie związków między obrazem społeczeństwa a praktyką zawodową w obszarze 

turystyki i rekreacji w aspekcie celów i form działania, tworzenia produktów, wprowadzania zmian 

 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Wprowadzenie do socjologii, 

przedmiot socjologii, metody i 

narzędzia badawcze 

       2 K_W18         C.1. 

        C.2. 

2. Struktura społeczna 

zróżnicowanie społeczne 

       2 K_WO7         C.1 

        C.3. 

        C.4 

3. Zmiana społeczno-kulturowa        2 K_U11 

 

        C.1. 

        C.4 

4. Interakcje społeczne        2 K_UO7 

K_U11 

K_U19 

        C.1. 

5. Socjalizacja i role społeczne, 

grupy społeczne 

       2 K_WO1 

K_W10 

        C.1 

6. Mechanizmy kontroli społecznej        2 K_U18 

K_U20 

K_KO2 

K_KO5 

K_K10 

        C.1. 

7. Społeczne i kulturowe wzory 

zachowań 

      3 K_WO7 

 

        C.1. 

        C.4 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Przygotowanie projektu 

badawczego w zespole z 

wykorzystaniem formularza 

ankiety, przeprowadzenie 

badania, przygotowanie 

pisemnego raportu, prezentacja 

wyników badań  

       4 K_W18 

K_KO4 

 

K_KO3 

 

 

 

        C.2. 

        C.3.      

2. Obraz rodziny w społeczeństwie 

postmodernistycznym 

       2 K_UO7 

K_U11 

 K_U19  

        C.1. 

        C.4.    



3. Problemtyka inności we 

współczesnym społeczeństwie 

postmodernistycznym 

       2 K_WO1 

K_W10 

K_U18 

K_U20 

        C.1. 

        C.4.  

4. Zróżnicowanie społeczne w Polsce 

i nierówności społeczne 

       2 K_UO7 

K_U11 

K_U19 

        C.1. 

        C.4. 

5. Społeczny fenomen kultury 

internetowej, budowanie więzi 

społecznych, komunikacja, 

       2 K_U18 

 

 

        C.2.         

        C.3. 

6. Podmiotowość społeczna, udział w 

życiu społecznym, społeczeństwo 

obywatelskie 

       1 K_WO1 

K_W10 

 

 

        C.1. 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty ECTS Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,5 Godziny kontaktowe – wykłady 9 0,4 

13 0,5 Godziny kontaktowe – ćwiczenia 9 0,4 

3 0,12 Godziny kontaktowe – konsultacje   

4 0,16 e-learning   

  Praca w czytelni 15 0,6 

10 0,4 Praca z literaturą 15 0,6 

32 1,3 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, prezentacji 

26 1 

25 1 Przygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 

26 1 

102 4 Razem 100 4 

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach programowych 

podkreślić i wyboldować działania praktyczne): 1 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: praktyka turystyki i rekreacji jest 

praktyką społeczną zależną od uwarunkowań życia społecznego, zmian społecznych, kulturowych 

wzorów zachowań, poziomu i stylu życia. Dla efektywnego funkcjonowania w takiej przestrzeni 

zwodowej niezbędne jest poznanie i rozumienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania 
społeczeństwa warunkujących zachowania indywidualne i grupowe. Zachowania w czasie wolnym są 

odzwierciedleniem zajmowanej pozycji społecznej i obowiązujących w społeczeństwie wzorów 

zachowań 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Giddens A. (2006), Socjologia, Warszawa- PWN. 

2.Golka M. (2007), Socjologia kultury, Warszawa, Scholar,  

3. Szacka B. (2003), Wprowadzenia do socjologii, Warszawa – Oficyna Naukowa.  

4. Sztompka P.(2008) Socjologia codzienności, Kraków, Znak 

 

 

 



 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1.Bauman Z., May T.(2004) Socjologia, Zysk i S-ka 

2.Dziubiński Z, Krawczyk Z./red.//2014/ Socjologia Kultury Fizycznej, AWF Warszawa 

3. Goodman N.(2001) Wstęp do socjologii, Poznań, Zysk i S-ka 

4. Szczepański J.(1972) Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa, PWN 

5. Sztompka P.(2005) Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Znak 

 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 15h – 5 

efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma 

zajęć / 

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie 

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie 

do …..1 

 

Zna metody i narzędzia, w tym 

techniki pozyskiwania danych, 

właściwe dla turystyki i 

rekreacji, pozwalające opisywać 

struktury i instytucje społeczne 

oraz procesy w nich i między 

nimi zachodzące 

ćwiczenia 
zadanie 

projektowe 
K_W18 S1P_WO6 

Zna podstawy i formy 

organizacji życia społecznego, 

procesy przemian społeczeństw i 

kształtowania się kategorii czasu 

wolnego oraz turystyki i 

rekreacji jako form jego 

spędzania. 

wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_WO7 S1P_WO2 

Potrafi wykorzystać podstawową 

wiedzę teoretyczną i praktyczną 

oraz pozyskiwać dane do 

analizowania konkretnych 

procesów i zjawisk społecznych 

w zakresie turystyki i rekreacji. 

wykład 

ćwiczenia 

Kolkwium 

pisemne, 

zadanie 

projektowe 

K_U11 

M1_UO7 

S1P_UO1 

 

Ma umiejętność przygotowania 

sprawozdania (pisemnego lub 

ustnego) ze zrealizowanego 

projektu lub badania. 

ćwiczenia 
Zadanie 

projektowe 
K_U18 

M1_U12 

M1_U13 

S1P_UO8 

 

Współdziała i pracuje w grupie, 

przyjmując w niej różne role. 
ćwiczenia 

Zadanie 

projektowe 
K_KO4 

S1P_KO1 

S1P_KO2 

M1_KO4 

 

Rozumie pojęcie turystyki i 

rekreacji jako form aktywności 

społecznej 

Wykład 

ćwiczenia 

Kolokwium 

pisemne 
K_WO8 

SIP_WO2 

MI_W10 

                                                 
1 Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk I stopnia oraz charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji poziom 7 (patrz efekty kształcenia dla studiów II stopnia, profil praktyczny) 

 



Potrafi wyrazić własną opinię o 

ważnych sprawach społecznych, 

zwodowych i 

światopoglądowych 

ćwiczenia 
Ocena 

audytoryjna 
K_U19 

SIP_UO7 

SIP_UO1 

Potrafi identyfikować przy 

wykorzystaniu podstawowych 

metod badawczych wybrane 

problemy społeczne  

ćwiczenia 
Ocena 

audytoryjna  
K_U15 

MI_UO4 

SIP_UO4 

Potrafi pozyskiwać i 

wykorzystywać informacje 

niezbędne do prowadzenia 

działalności turystycznej i 

rekreacyjnej 

Wykład 

ćwiczenia 

Kolokwium 

pisemne 

ocena 

audytoryjna 

K_UO8  
MI_UO6 

SIP_UO2 

 

Autor programu:  

dr Jakub Mosz                                                                              ……………………………………. 

Data opracowania: październik 2017                                                                podpis 

 


