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CELE PRZEDMIOTU 

Wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i teorii socjologicznych mieszczących się w 

ramach socjologii ogólnej i socjologii kultury fizycznej, jako obszaru szczególnie istotnego dla przyszłej pracy 

zawodowej studentów. Omówienie zagadnień dotyczących rozumienia i badania świata społecznego, wyjaśniania 

fenomenów społecznych, związków abstrakcyjnych idei z konkretnymi doświadczeniami, mechanizmów wpływu 

kultury i społeczeństwa na kulturę fizyczną. Kształtowanie właściwych postaw etycznych i moralnych przyszłych 

nauczycieli wychowania fizycznego. Nauczenie współpracy z innymi, podziału obowiązków i odpowiedzialności 

za powierzone zadania przy wykonywaniu projektów i prezentacji grupowych z zakresu tematyki wpisującej się w 

socjologię kultury fizycznej. 

 
Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia  

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W), 

umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_S) 

Odniesienie do efektów 

obszarowych  

K_W06 P_W01 Ma wiedzę na temat przedmiotu badań socjologii oraz 

problemów podejmowanych przez tę dyscyplinę naukową. 

M2_W01 

 

K_W06 P_W02 Ma wiedzę na temat kluczowych terminów oraz 

podstawowych kategorii opisu i wyjaśniania rzeczywistości 

społecznej. 

M2_W06  

M2_W10 

K_W06 P_W03 Ma wiedzę na temat grup i instytucji społecznych, 

organizacji formalnych i nieformalnych. 

M2_W06  

M2_W10 

K_W02 

K_W06 

P_W04  Ma wiedzę na temat kultury w ujęciu socjologicznym oraz 

zna znaczenie społecznych i kulturowych uwarunkowań 

uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej. 

M2_W06  

M2_W10 

K_W12 P_W05  Ma wiedzę na temat społecznych uwarunkowań 

wykorzystania czasu wolnego oraz turystyki. 

M2_W04  

M2_W08 

M2_W06  

M2_W10 

K_W06 P_W06  Ma wiedzę na temat zróżnicowania społecznego i 

kulturowego współczesnych społeczeństw oraz współczesnych 

zjawisk społecznych mających wpływ na sport i rekreację ruchową. 

M2_W04  

M2_W06 

K_U08 P_U01 Potrafi wykorzystywać język socjologii w dyskursie 

akademickim oraz do komentowania rzeczywistości społecznej. 

M2_U02  

M2_U03 

M2_U06  

M2_U10 

K_U08 P_U02 Potrafi prawidłowo interpretować przyczyny, przebieg i 

następstwa zjawisk społecznych. 

M2_U02  

M2_U03 

M2_U06  

M2_U10 
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K_U08 P_U03  Potrafi dokonać analizy zachowania jednostki i grupy 

społecznej w kategoriach socjologicznych. 

M2_U02  

M2_U03 

M2_U06 

 M2_U10 

K_U04 P_U04 Potrafi opisać i analizować problemy społeczne 

współczesnych społeczeństw oraz zastosować tę wiedzę w 

profilaktyce patologii społecznych. 

M2_U07  

M2_U13 

M2_U14 

K_K05 P_S01 Potrafi przekonująco wyrazić własne zdanie, skutecznie 

negocjować oraz posługiwać się podstawowymi technikami 

komunikacyjnymi. 

M2_K05  

M2_K06 

M2_K08 

K_K06 P_S02 Nawiązuje relacje społeczne w sposób prawidłowy 

posługując się dostępnymi kanałami komunikacji z jednostkami i 

grupami społecznymi. 

M2_K03  

M2_K04 

M2_K05 

 M2_K06 

K_K10 P_S03 Potrafi samodzielnie zdobywać potrzebne informacje i 

odróżniać wiedzę naukową od wiedzy potocznej. 

M2_K02  

M2_K08 

K_K06 P_S04 Dostrzega swoje miejsce w strukturze społecznej i ma obraz 

społeczeństwa i struktury społecznej jako powiązanego systemu ról 

społecznych. 

M2_K03  

M2_K04 

M2_K05  

M2_K06 

K_K06 P_S05 Rozwija zdolność dostrzegania złożoności rzeczywistości 

społecznej i kulturowej, rozwija postawę tolerancji wobec 

odmienności oraz wykorzystuję ją w procesach komunikacji. 

M2_K03  

M2_K04 

M2_K05 

 M2_K06 
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