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ANEKS DO KARTY ZAJĘĆ 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). 

 

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w ww. sposób Uczelnia ma obowiązek udostępnić 

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej 

 

1.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów 

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH 
I OCHRONY ZDROWIA      Zakład Socjologii 

2. Nazwa kierunku studiów socjologia 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć STRUKTURA I INSTYTUCJE RYNKU PRACY 

7. Kod zajęć 
 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia kształcenia specjalnościowego  

9. Status zajęć obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w harmonogramie 
realizacji zajęć 

semestr 4 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 1 

13. Koordynator zajęć dr Sławomir Solecki 

14. Odpowiedzialny za realizację zajęć dr Sławomir Solecki, s.solecki@pwsw.eu 

 

2. 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 
Dostosowanie do 

kształcenia na 
odległość 

W01   x      

W02   x      

W03   x     Zmiana  
formy zajęć 

projektowych 
 ze stacjonarnej  

na zdalną 
 z wykorzystaniem 

komunikatora.  
Praca w grupach 

 z wykorzystaniem 
rozwiązań 

informatycznych 

U01    x    

K01   

 

x    
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3. Ocena osiągniętych efektów uczenia się uzyskanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość  

 

3.1. Zmiany w sposobie oceny w związku z dostosowaniem do kształcenia zdalnego 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium nr 1 

F2 Ćwiczenie projektowe  
W ramach pracy zespołu  powinna powstać wielowymiarowa analiza sytuacji w wymiarze lokalnym i 
ponadlokalnym wywołanej przez pandemię koronawirusa oraz uruchomionych przez nią zjawisk i 
procesów na przykładzie społeczeństwa polskiego 
Realizacja projektu jako formy pracy końcowej podlegającej ocenie obejmuje przygotowanie  przez 
dwuosobowe zespoły pracujące za pośrednictwem komunikatora Skype  lub BBB ( w ramach 
Platformy Moodle) elementów (części) opracowania: 
ŻYCIE SPOŁECZNE, GOSPODARKA I RYNEK PRACY W OKRESIE SZOKU WYWOŁANEGO PRZEZ 
PANDEMIĘ KORONAWIRUSA ORAZ WYCHODZENIA Z KRYZYSU. SOCJOLOGICZNA MONOGRAFIA 
PROBLEMOWA  
PRODUKTY: monografia problemowa (opracowanie) zrealizowana przez zespół zadaniowy 
FORMA ZAJĘĆ: praca w grupie z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań informatycznych (zajęcia 
stacjonarne i  zdalne) 
TERMIN ZAKOŃCZENIA: 31. maja 2020 r.  

 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium F1 

P2 Zaliczenie zajęć projektowych na podstawie złożonej pracy F2 

P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej P1+P2 

 
4. Literatura podstawowa i uzupełniająca - zmiana lub uzupełnienie literatury w celu dostosowania 
do kształcenia na odległość - Źródła internetowe (linki): 
a) Koronawirus a regionalne bieguny biedy i bogactwa 
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/zmiana-biegunow-biedy-i-bogactwa-w-polsce-
wplyw-koronawirusa/5qgs1dr 

b) Wpływ pandemii na funkcjonowanie gospodarki i życie społeczne w świetle badań 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-jaka-jest-twoja-opinia-na-temat-pandemii-koronawirusa-
ankieta/ysejkdq 
c) Po tarczy nadszedł czas na miecz dla polskiej gospodarki " i inne aktualne teksty dotyczące gospodarki i 
rynku pracy 
https://businessinsider.com.pl/finanse/rzad-chce-uzbroic-polska-gospodarke-w-tarcze-i-miecz/v8z7h1g 
d) WYWIAD: Czy lockdown i zahibernowanie gospodarki zrujnuje rynek pracy? 
businessinsider.com.pl 
e) Społeczeństwo wobec epidemii - Raport z badań SWPS (PDF e-mail na skrzynkę 
socjologia2018przemysl@gmail.com z 17.04.2020 r. 
f) Ekonomiści są przekonani, że świat czeka recesja. A co z Polską? 
https://businessinsider.com.pl/finanse/recesja-na-swiecie-jest-nieunikniona-koronawirus-przyczyna-
rewizji-pkb/hdts7gz 
g) Polska A, B i... Z, czyli mapa polskiej biedy. Na niej nie tylko Ściana Wschodnia 
https://businessinsider.com.pl/finanse/mapa-polskiej-biedy-raport-gfk-geomarketing/90qdsv7 

 

5. Odpowiedzialny za zajęcia:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

Przemyśl, dnia  ……………………… 
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