
 
 
 

 
 

Załącznik nr 1  do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. 
 

P r o g r a m   s t u d i ó w 

Część A) programu studiów*  
Efekty uczenia się        

 
Wydział prowadzący studia: 
  

Wydział Humanistyczny UMK 

Kierunek na którym są prowadzone studia: 
 

socjologia 

Poziom studiów 
 

studia pierwszego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
 

Poziom 6 

Profil studiów: 
 

ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub 
artystycznej (dyscyplin), do których odnoszą się efekty uczenia się: 

Dyscyplina: nauki socjologiczne 
 
 
Dyscyplina wiodąca: 
nauki socjologiczne 

(1) Symbol  (2) Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 
 

WIEDZA  
K_W01 posiada wiedzę o specyfice, tradycji i metodologii nauk społecznych oraz miejscu socjologii 

pośród innych dyscyplin w ramach nauk społecznych 

K_W02 posiada wiedzę na temat genezy i funkcjonowania struktur i instytucji społecznych w obszarze 
kultury, polityki, prawa i ekonomii oraz o relacjach między elementami składającymi się na te 
struktury (relacja między strukturą a działaniem społecznym) 

K_W03 posiada wiedzę w zakresie relacji miedzy mikro- mezo- i makro- strukturami zarówno 
w kontekście lokalnym, regionalnym, państwowym, ponadnarodowym i globalnym 

K_W04 zna rodzaje więzi społecznych charakterystycznych dla różnych form organizacji społeczeństwa, 
posiada wiedzę na temat prawidłowości w obrębie różnych interakcji w ramach konkretnych 
typów zbiorowości, stanowiących przedmiot zainteresowania socjologów 

K_W05 posiada wiedzę o człowieku rozumianym jako zoon politikon, w szczególności jako elemencie 
i podmiocie struktur i systemów społecznych 

K_W06 dysponuje wiedzą o metodach, technikach i narzędziach w ramach procedur pozyskiwania 
danych właściwych socjologii, pozwalających na opis działań, instytucji, struktur i systemów 
społecznych oraz procesów zachodzących w ich ramach; posiada ą orientację w ramach 
nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych 

K_W07 posiada wiedzę o porządku społecznym i systemie aksjonormatywnym, w tym o obyczajach, 
regulacjach i prawach organizujących życie społeczne; wykazuje też wiedzę o genezie, 
funkcjonowaniu i przemianach norm i wartości oraz sposobach dostosowania ludzi do 
obowiązujących w społeczeństwie reguł formalnych i obyczajowych 



 
 
 

 
 

K_W08 posiada wiedzę o procesach formowania się i przekształcania instytucji, struktur i systemów 
społecznych w wymiarze ewolucyjnym i rewolucyjnym w najszerszej skali (od wymiaru 
mikrospołecznego do wymiaru globalnego) 

K_W09 posiada wiedzę na temat filozoficznych źródeł socjologii, o przemianach myśli socjologicznej 
oraz dysponuje podstawową wiedzą w zakresie teorii nauk społecznych 

K_W10 posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zna zasady korzystania z cyfrowych zasobów 
danych 

K_W11 rozpoznaje możliwości aplikacji wiedzy socjologicznej w środowisku pozaakademickim 

UMIEJĘTNOŚCI 
K_U01 potrafi prawidłowo identyfikować i interpretować zjawiska społeczne  z wykorzystaniem wiedzy 

socjologicznej; dysponuje „wyobraźnią socjologiczną” (rozpoznaje zamierzone/niezamierzone, 
natychmiastowe/skumulowane, bezpośrednie/pośrednie efekty działań podmiotów społecznych, 
ma świadomość ukrytych zasobów, barier strukturalnych i kulturowych wyznaczających szanse 
działań podmiotów, rozpoznaje dziedzictwo przeszłości w fenomenach społecznych, dostrzega 
zmienność struktur i instytucji, akceptuje różnorodność przejawów życia społecznego) 

K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy konkretnych 
procesów i fenomenów społecznych 

K_U03 potrafi celnie wskazywać związki przyczynowo-skutkowe w obszarze konkretnych procesów 
i fenomenów społecznych z wykorzystaniem koncepcji i narzędzi właściwych dla socjologii   

K_U04 potrafi diagnozować i przewidywać potencjalne kierunki zmian w strukturach społecznych oraz 
charakteryzować towarzyszące im zjawiska i procesy społeczne, wykorzystując standardowe 
metody i narzędzia w zakresie badań społecznych 

K_U05 prawidłowo posługuje się narzędziami badania rzeczywistości społecznej w ramach 
obowiązujących regulacji prawnych i etyki badań naukowych; posługuje się aparatem 
pojęciowym pozwalającym osiągać neutralność aksjonormatywną w ramach realizowanych 
badań 

K_U06 implementuje uzyskaną wiedzę socjologiczną w pracy zawodowej 

K_U07 posiada umiejętność diagnozy w perspektywie socjologicznej jako podstawy w konstruowaniu 
rozwiązań konkretnych problemów; formułuje rekomendacje praktyczne 

K_U08 umie dokonać systemowej analizy zjawisk i fenomenów społecznych zarówno łatwo jak i trudno 
dostępnych oglądowi naukowemu 

K_U09 posiada umiejętność przygotowywania konspektów, esejów, recenzji oraz raportów 
z przeprowadzonych analiz i badań z wykorzystaniem aparatu teoretycznego, wiedzy 
metodologicznej w oparciu o różnego typu źródła zastane i wywołane 

K_U10 umie przygotować materiał i zaprezentować go w formie wystąpienia publicznego 
z uwzględnieniem oprzyrządowania w postaci prezentacji multimedialnych; potrafi przedstawić 
argumentację na rzecz określonej tezy w ramach dyskusji 



 
 
 

 
 

K_U11 posiada umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie socjologii zgodną 
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 Jest gotów uczyć się przez całe życie w ramach społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy 

K_K02 Jest gotów wykonywać prace projektowe w ramach grup, podejmuje różne role w ramach 
zespołowej kooperacji 

K_K03 Jest gotów do realizacji różnych zadań, potrafi określać priorytety i przyporządkowuje im 
adekwatne działania z wyborem najbardziej użytecznych 

K_K04 Jest gotów prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wypełnianiem różnych 
ról w organizacji 

K_K05 Jest gotów efektywnie pracować w formule projektowej na etapie przygotowania, planowania, 
wdrażania i weryfikacji projektów, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne 

K_K06 Jest gotów systematycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności 

K_K07 Jest gotów myśleć i działać w sposób kreatywny w różnych kontekstach, wykazywać 
indywidualną inicjatywę, dostosowuje się do różnych uwarunkowań społecznych, 
ekonomicznych, kulturowych w realizacji własnych celów 

* Program studiów – część A) – efekty uczenia się (z umieszczoną pod tabelą informacją, kiedy został 
uchwalony przez radę wydziału oraz od jakiego roku akademickiego miałby obowiązywać) musi być 
podpisany przez dziekana wydziału.  
(1)  

Objaśnienia oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
(2) 
Opis zakładanych efektów uczenia się dla studiów prowadzonych na danym kierunku, poziomie i profilu w zakresie wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

 


