
KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 
 
I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu  
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 
6. Nazwa zajęć Dynamika zmian społecznych 

7. Kod zajęć P07 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia podstawowe  

9. Status zajęć obowiązkowe  

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć  semestr II 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 1 

13. Koordynator zajęć dr Agnieszka Pieniążek  
14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć  
 
2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów  
 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

15 - - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu zmiany i rozwoju społecznego, teorii socjologicznych;  
C 2 - student potrafi analizować, interpretować i oceniać zjawiska w zakresie zmian 
społecznych; 
C 3 - student zdobywa umiejętności prowadzenia dyskusji i argumentacji.  
 
4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 
 
Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o społeczeństwie 
 
 
 
 



5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 
 

Lp. 

 
 
Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 
do kierunkowych 
efektów uczenia się - 
identyfikator 
kierunkowych 
efektów uczenia się 

W_01 Ma podstawową wiedzę związaną ze zmianą i rozwojem społecznym oraz o 
procesach przekształceń społecznych  K_W09 

W_02 
Zna podstawowe teorie oraz terminologię odnoszące się do problematyki 
zmian społecznych oraz posiada wiedzę o podmiotach wpływających na 
dynamikę zmian na struktury społeczne 

K_W12 
K_W15 
 

U_01 Potrafi wskazać, wyjaśniać i analizować czynniki sprawcze zmiany 
społecznej K_U11 

U_02 Potrafi wskazać i ocenić wpływ różnych podmiotów i instytucji na 
zmiany społeczne K_U12 

K_01 Potrafi prowadzić dyskusję i argumentację K_K06 
 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

(W- wykład, K- konwersatorium, L –laboratorium, P- projekt, PZ – praktyka 
zawodowa) 

 
Wykład 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

W1 Podmioty i formy zmian społecznych 2 
W2 Czynniki, dynamika  i postawy wobec zmian społecznych 2 
W3 Teorie zmian społecznych – ewolucji, cykli historycznych, modernizacji 2 

W4 Teorie zmian społecznych -  materializm historyczny, rozwoju zależnego i 
endogennego 

2 

W5 Analiza zmian społecznych – typy społeczeństw, zmiany w określonych 
sferach życia społecznego, przemiany instytucji 

2 

W6 Konsekwencje zmian społecznych  2 
W7 Globalizacja społeczeństwa – przejawy, tendencje oraz wizje przyszłości 1 

 Razem  15 
 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 
Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

W_02   X     

U_01   X     

U_02   X     

K_01        



 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć  
N1 – Metody podające – wykład informacyjny  W1-W7 
N2 -  Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie  W1-W7 
N3 – Metody problemowe – wykład konwersatoryjny W1-W7 
 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
F1 Kolokwium 
F2 Ocena aktywności 

 
Ocena podsumowująca 

P1 zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej zwykłej 
(F1+F2) 

 
9.2. Kryteria oceny 
 

Sym 
bol 
efektu 
uczeni
a się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Ma  bardzo 
podstawową 
wiedzę na temat 
zmian 
społecznych, 
podmiotów i 
procesach  
przekształceń 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Ma podstawową 
wiedzę na temat 
zmian 
społecznych, 
podmiotów i 
procesach  
przekształceń 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Ma znaczną 
wiedzę na temat 
zmian 
społecznych, 
podmiotów i 
procesach  
przekształceń   
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Ma dużą wiedzę na 
temat zmian 
społecznych, 
podmiotów i 
procesach  
przekształceń 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Ma bardzo dużą 
wiedzę na temat 
zmian 
społecznych, 
podmiotów i 
procesach  
przekształceń 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

W_02 

Ma  bardzo 
podstawową 
wiedzę na temat 
teorii zmian 
społecznych i 
czynnikach 
wpływających na 
dynamikę zmian 
na struktury 
społeczne 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt.  

Ma podstawową 
wiedzę na temat 
teorii zmian 
społecznych i 
czynnikach 
wpływających na 
dynamikę zmian 
na struktury 
społeczne. 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt 

Ma znaczną 
wiedzę na temat 
teorii zmian 
społecznych i 
czynnikach 
wpływających na 
dynamikę zmian 
na struktury 
społeczne. 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Ma dużą wiedzę na 
temat teorii zmian 
społecznych i 
czynnikach 
wpływających na 
dynamikę zmian 
na struktury 
społeczne. 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Ma bardzo dużą 
wiedzę na temat 
teorii zmian 
społecznych i 
czynnikach 
wpływających na 
dynamikę zmian 
na struktury 
społeczne. 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt 

U_01 

Potrafi w bardzo 
podstawowym 
zakresie wyjaśniać 
i analizować 
czynniki sprawcze 
zmiany społecznej  

Potrafi w 
podstawowym 
zakresie wyjaśniać 
i analizować 
czynniki sprawcze 
zmiany społecznej  

Potrafi w średnim 
zakresie wyjaśniać 
i analizować 
czynniki sprawcze 
zmiany społecznej  
wykorzystując w 

Potrafi w 
zaawansowany 
sposób wyjaśniać i 
analizować 
czynniki sprawcze 
zmiany społecznej  

Potrafi w bardzo 
zaawansowanym 
stopniu  wyjaśniać 
i analizować 
czynniki sprawcze 
zmiany społecznej 



wykorzystując w 
nieznacznym 
stopniu wiedzę 
teoretyczną  
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

wykorzystując w 
umiarkowanym 
stopniu wiedzę 
teoretyczną  
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

znacznym stopniu 
wiedzę teoretyczną  
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

wykorzystując w 
dużym stopniu 
wiedzę teoretyczną 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

wykorzystując  w 
bardzo dużym  
stopniu wiedzę 
teoretyczną 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_02 

Potrafi w bardzo 
podstawowym 
zakresie wskazać i 
ocenić wpływ 
różnych 
podmiotów i 
instytucji na 
zmiany społeczne 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt 

Potrafi w 
podstawowym 
zakresie wskazać i 
ocenić wpływ 
różnych 
podmiotów i 
instytucji na 
zmiany społeczne 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
71% pkt. 

Potrafi w średnim 
zakresie wskazać i 
ocenić wpływ 
różnych 
podmiotów i 
instytucji na 
zmiany społeczne 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Potrafi w dużym 
zakresie wskazać i 
ocenić wpływ 
różnych 
podmiotów i 
instytucji na 
zmiany społeczne 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Potrafi w bardzo 
dużym zakresie 
wskazać i ocenić 
wpływ różnych 
podmiotów i 
instytucji na 
zmiany społeczne 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01 

Posiada bardzo 
podstawowe 
umiejętności w 
zakresie 
prowadzenia 
dyskusji i 
argumentacji 

Posiada 
podstawowe 
umiejętności w 
zakresie 
prowadzenia 
dyskusji i 
argumentacji 

Posiada znaczne 
umiejętności w 
zakresie 
prowadzenia 
dyskusji i 
argumentacji 

Posiada duże 
umiejętności w 
zakresie 
prowadzenia 
dyskusji i 
argumentacji 

Posiada bardzo 
duże umiejętności 
w zakresie 
prowadzenia 
dyskusji i 
argumentacji 

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
 
1. Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój, od społeczeństwa tradycyjnego do 

informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002  
2. Mach B., Sadowski.I (red.), Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla 

funkcjonowania jednostki, red., ISP PAN, Warszawa 2018 
3. Sztompka P., Socjologia Zmian Społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005  
 
Literatura uzupełniająca:  
1. Bejma U.(red.), Społeczeństwo polskie w procesie zmian, Warszawa 2008 
2. Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2013 
3. Giza A., Sikorska M., Współczesne Społeczeństwo Polskie, PWN, Warszawa 2012 
4. Jarosz M, Kozak M., Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo, ISP PAN, Oficyna 

Naukowa, Warszawa 2016 
5. Morawski W., (red.), Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010 
6. Paleczny T., Nowe ruchy społeczne, Kraków 2010 
 

 
11. Macierz realizacji zajęć 
Symbol 
efektu 
uczenia się 

Odniesienie 
efektu do 

efektów zde-
finiowanych 
dla programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 



W_01 K_W09 C1 W1-W7 N1,N2 F1 
W_02 K_W12 

K_W15 
 

C2 W1-W7 N1,N2 F1 

U_01 K_U11 C2 W1-W7 N1,N2, N3 F1,F2 
U_02 K_U12 C2 W1-W7 N1,N2,N3 F1,F2 
K_01 K_K06 C3 - - - 

 
 
12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  15 

Udział w ćwiczeniach  - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach  - 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 

Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 15 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 5 
Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne  - 

Wykonanie projektu 5 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów  - 

Suma godzin pracy własnej studenta 10 

Sumaryczne obciążenie studenta 25 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 1 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne - 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne - 

 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:                                            Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ………………… 


