
KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 

 

I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Socjologia 

3. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne 

4. Profil studiów Praktyczny 

5. Poziom kształcenia  Studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Projekt badawczy 

7. Kod zajęć K 12 

8. Poziom/kategoria zajęć Kierunkowy  

9. Status zajęć Obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
Semestr IV 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
Dr Wojciech Broszkiewicz 

 

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 

- 30 - - - - - 
 

3. Cele zajęć 

C1: Wykształcenie umiejętności identyfikowania i analizy wybranych kwestii  społecznych. 

C2: Nabycie umiejętności w zakresie kolejnych etapów procedury badawczej, zespołowego 

przygotowania i opracowania wyników. 

  

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Znajomość metod badań ilościowych oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy w 

środowisku SPSS.  

 

 

 



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 

Potrafi klasyfikować i rozpoznawać podstawowe problemy 

badawcze i stosować odpowiednie metody i techniki badawcze w 

celu weryfikowania hipotez.  

KW_06 

W_02 Potrafi projektować plan badawczy i interpretować uzyskane dane. KW_06 

U_01 

Potrafi dokonać prostej prognozy procesów i zjawisk społecznych z 

wykorzystaniem standardowych metod i technik badawczych oraz 

skonstruowanych prostych narzędzi badawczych. 

KU_04 

U_02 
Umie zredagować projekt badawczy złożony z części 

metodologicznej i empirycznej. 
KU_08 

K_01 

Rozumie istniejące w społeczeństwie problemy społeczne, potrafi 

oceniać je krytycznie. Cechuje go wrażliwość etyczna, 

odpowiedzialność i zainteresowanie problematyką społeczną. 

KK_04 

 

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 

C1 
Metodologiczne aspekty badań socjologicznych: nauka, metodologia, metody 

badań, cele nauk społecznych. 

2 

C2 Elementy procesu badawczego i jego specyfikacja. 2 

C3 
Badanie i podstawowe pojęcia: pojęcia, definicje, teoria, modele, 

konceptualizacja, operacjonalizacja. 

2 

C4 
Pomiar: zmienne, poziom pomiaru, skale pomiarowe, wskaźniki, błąd pomiaru, 

trafność, rzetelność.   

3 

C5 
Dobór próby: populacja, próby losowe vs nielosowe, schemat doboru próby, 

typy doboru próby, wielkość próby. 

3 

C6 
Badania sondażowe: ankiety pocztowe, ankiety telefoniczne, ankiety 

internetowe, ankiety audytoryjne, wywiady kwestionariuszowe.  

3 

C7 
Przygotowanie narzędzia badawczego: pytania, treści pytań, rodzaje pytań, 

pilotaż, błędy w pytaniach. 

3 

C8 

Zasady przygotowania raportu: wizualizacja danych, prezentacja tabelaryczna, 

weryfikacja hipotez, klasyfikacja, typologia, egzemplifikacja, przypis, 

odnośnik, dane bibliograficzne, rozdział, podrozdział, akapit. 

3 

C9 Badania terenowe – planowanie procesu badawczego, przygotowanie narzędzi 5 



badawczych, przygotowanie dokumentacji projektu badań empirycznych, 

przygotowanie macierzy do obliczeń statystycznych, opracowanie instrukcji 

kodowej, szkolenie ankieterskie. 

C10 Analiza danych zastanych. Źródła danych zastanych. Badania desk research. 4 

 Razem  30 
 

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 X    

W_02   X X    

U_01    X   

(ocena 

umiejętności 

dokonywania 

analiz) 

U_02    X   

(ocena 

umiejętności 

dokonywania 

analiz) 

K_01       

x -obserwacja 

postawy i ocena 

prezentowanego 

stanowiska 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć 

N1 Metody poddające – objaśnienie lub 

wyjaśnienie 

N2 Metody problemowe – aktywizujące – 

metoda przypadków 

N3 Metody problemowe – aktywizujące – 

dyskusja dydaktyczna 

N4 Metody praktyczne – metoda 

projektów 
 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Ocena umiejętności dokonywania analiz  

F2 Projekt 

F3 Kolokwium 

F4 Ocena aktywności na za zajęciach 
 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej 

ważonej F1+F2+F3+F4 
 

9.2. Kryteria oceny 



 

S
y
m

 

sy
m

b
o
l 

ef
ek

tu
 

u
cz

en
ia

 

si
ę 

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

W_01; 

W_02 

 

W bardzo 

podstawowym stopniu 

zna: metodologiczne 
aspekty badań 

socjologicznych; 

elementy procesu 
badawczego; zasady 

przygotowania 

narzędzia badawczego. 
 

 

 
Zaliczenie kolokwium: 

51%-60% pkt. 

W podstawowym 

stopniu zna: 

metodologiczne 
aspekty badań 

socjologicznych; 

elementy procesu 
badawczego; zasady 

przygotowania 

narzędzia badawczego. 
 

 

 
Zaliczenie kolokwium: 

61%-70% pkt. 

W średnim stopniu zna: 

metodologiczne 

aspekty badań 
socjologicznych; 

elementy procesu 

badawczego; zasady 
przygotowania 

narzędzia badawczego.  

 
 

 

 
Zaliczenie kolokwium: 

71%-80% pkt. 

W dobrym stopniu zna: 

metodologiczne 

aspekty badań 
socjologicznych; 

elementy procesu 

badawczego; zasady 
przygotowania 

narzędzia badawczego. 

 
 

 

 
Zaliczenie kolokwium: 

81%-90% pkt. 

W bardzo dobrym 

stopniu zna: 

metodologiczne aspekty 
badań socjologicznych; 

elementy procesu 

badawczego; zasady 
przygotowania narzędzia 

badawczego. 

 
 

 

 
Zaliczenie kolokwium: 

91%-100% pkt. 

U_01 

U_02 

 

Potrafi w bardzo 
podstawowym stopniu 

opracować projekt 

badawczy oraz potrafi 
przedstawić wyniki 

badań własnych a także 

dokonać ich analizy 
oraz prowadzić 

dyskusję na temat 

osiągniętych wyników 
prowadzonych badań.  

 

 
 

Przygotowanie raportu 

końcowego z badań 
Struktura raportu: 

1. Temat 

2. Uzasadnienie 
wyboru tematu 

3. Zdefiniowanie 
problemu badawczego 

4. Cel badania 

5. Paradygmat 
badawczy 

6. Hipotezy badawcze 

7. Metoda badawcza 

8. Literatura 
przedmiotu 

9. Analiza 

merytoryczna z 

przeprowadzonego 
badania 

10. Wnioski 

 

 

 
 

 

Projekt: 51%-60% pkt. 
 

Potrafi w 

podstawowym stopniu 

opracować projekt 
badawczy oraz potrafi 

przedstawić wyniki 

badań własnych a także 
dokonać ich analizy 

oraz prowadzić 

dyskusję na temat 
osiągniętych wyników 

prowadzonych badań. 

 
 

Przygotowanie raportu 

końcowego z badań 
 
Struktura raportu: 

1. Temat 

2. Uzasadnienie 
wyboru tematu 

3. Zdefiniowanie 
problemu badawczego 

4. Cel badania 

5. Paradygmat 
badawczy 

6. Hipotezy badawcze 

7. Metoda badawcza 

8. Literatura 
przedmiotu 

9. Analiza 

merytoryczna z 
przeprowadzonego 
badania 

10. Wnioski 

 

 
 

 

Projekt: 61%-70% pkt. 

Potrafi w średnim 

stopniu opracować 

projekt badawczy oraz 
potrafi przedstawić 

wyniki badań własnych 

a także dokonać ich 
analizy oraz prowadzić 

dyskusję na temat 

osiągniętych wyników 
prowadzonych badań. 

 

 
 

Przygotowanie raportu 

końcowego z badań 
 
Struktura raportu: 

1. Temat 

2. Uzasadnienie 
wyboru tematu 

3. Zdefiniowanie 
problemu badawczego 

4. Cel badania 

5. Paradygmat 
badawczy 

6. Hipotezy badawcze 

7. Metoda badawcza 

8. Literatura 
przedmiotu 

9. Analiza 

merytoryczna z 
przeprowadzonego 
badania 

10. Wnioski 

 

 
 

 

Projekt: 71%-80% pkt. 

Potrafi w dobrym 
stopniu opracować 

projekt badawczy oraz 

potrafi przedstawić 
wyniki badań własnych 

a także dokonać ich 

analizy oraz prowadzić 
dyskusję na temat 

osiągniętych wyników 

prowadzonych badań. 
 

 

 
Przygotowanie raportu 

końcowego z badań 

 
Struktura raportu: 

1. Temat 

2. Uzasadnienie 
wyboru tematu 

3. Zdefiniowanie 
problemu badawczego 

4. Cel badania 

5. Paradygmat 
badawczy 

6. Hipotezy badawcze 

7. Metoda badawcza 

8. Literatura 
przedmiotu 

9. Analiza 

merytoryczna z 

przeprowadzonego 
badania 

10. Wnioski 

 

 

 
 

 

Projekt: 81% - 90% 
pkt. 

Potrafi w bardzo dobrym 
stopniu opracować 

projekt badawczy oraz 

potrafi przedstawić 
wyniki badań własnych 

a także dokonać ich 

analizy oraz prowadzić 
dyskusję na temat 

osiągniętych wyników 

prowadzonych badań. 
 

 

 
Przygotowanie raportu 

końcowego z badań 

 
Struktura raportu: 

1. Temat 

2. Uzasadnienie wyboru 
tematu 

3. Zdefiniowanie 
problemu badawczego 

4. Cel badania 

5. Paradygmat badawczy 

6. Hipotezy badawcze 

7. Metoda badawcza 

8. Literatura przedmiotu 

9. Analiza merytoryczna 

z przeprowadzonego 
badania 

10. Wnioski 

 

 

 
 

 

 
 

 

Projekt: 91% - 100% 
pkt. 

K_01 

W bardzo 

podstawowym stopniu 
rozumie istniejące w 

społeczeństwie 

problemy społeczne, 
potrafi oceniać je 

krytycznie; Cechuje go 

wrażliwość etyczna, 
odpowiedzialność i 

zainteresowanie 

problematyką 

W podstawowym 

stopniu rozumie 
istniejące w 

społeczeństwie 

problemy społeczne, 
potrafi oceniać je 

krytycznie; Cechuje go 

wrażliwość etyczna, 
odpowiedzialność i 

zainteresowanie 

problematyką 

W średnim stopniu 

rozumie istniejące w 
społeczeństwie 

problemy społeczne, 

potrafi oceniać je 
krytycznie; Cechuje go 

wrażliwość etyczna, 

odpowiedzialność i 
zainteresowanie 

problematyką 

społeczną. 

W zaawansowanym 

stopniu rozumie 
istniejące w 

społeczeństwie 

problemy społeczne, 
potrafi oceniać je 

krytycznie; Cechuje go 

wrażliwość etyczna, 
odpowiedzialność i 

zainteresowanie 

problematyką 

W bardzo 

zaawansowanym stopniu 
rozumie istniejące w 

społeczeństwie 

problemy społeczne, 
potrafi oceniać je 

krytycznie; Cechuje go 

wrażliwość etyczna, 
odpowiedzialność i 

zainteresowanie 

problematyką społeczną. 



społeczną. społeczną.  społeczną.  

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa: 

1. Makowska M. (red.) Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Scholar, 

Warszawa 2018.  

2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003. 

3. Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa2010. 

4. Oppenheim A.N. Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i s-ka, Poznań 

2004. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2008. 

2. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa2009. 

3. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2009. 

 

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 P6S_WG C_01, 

C_02 

C_1-6 N1, N2 F3 

W_02 P6S_WG C_01, 

C_02 

C_1-6 N1, N2 F2, F3 

U_01 P6S_UW, P6S_UU C_01, 

C_02 

C_7-10 N1, N2, N3, 

N4 

F1, F2 

U_02 P6S_UW, P6S_UU C_01, 

C_02 

C_7-10 N1, N2, N3, 

N4 

F1, F2 

K_01 P6S_KK, P6S_KR C_01 C_1-2  N2, N3 F4 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  - 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  - 

Udział w konsultacjach - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 30 



umiejętności praktyczne 

Przygotowanie do konsultacji - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 15 

Suma godzin pracy własnej studenta 45 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 3 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
30 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
3 

 
 
 

13. Zatwierdzenie karty zajęć do realizacji. 

 

 

1. Odpowiedzialny za zajęcia:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  ……………………… 
 


