
 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa przedmiotu: Estetyka 
 
2. Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru 
 
3. Poziom i kierunek studiów: studia pierwszego stopnia, Wzornictwo 
 
4. Rok studiów: I  
 
5. Semestr: II  
 
6. Typ zajęć i liczba godzin: 

− wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty   
− liczba godzin 30h studia stacjonarne/18h studia niestacjonarne 

 
7. Liczba punktów ECTS: 3 
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego:  
prof. dr hab. Janusz Wiśniewski 
 
9. Język wykładowy: polski 
 
10.  Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną 
 
 
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Cel zajęć 
 
Zaznajomienie Studentów z postawami wobec dzieła jako elementu poznania rzeczywistości – 
estetyka sztuki.  Człowiek jako dzieło sztuki własnych czasów – ukazanie ewolucji światopoglądowej 
os starożytności do czasów współczesnych. 
 
 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:  

Podstawowa wiedza ogólna na poziomie maturalnym   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 



 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_W01 
Ma elementarną wiedzę z zakresu społeczno-
kulturowych i filozoficznych uwarunkowań 
rozwoju człowieka  

KW_W11 P6S_WG, P6S_WK 

K_W02 
Charakteryzuje style w sztuce, teorie 
estetyczne, relacje dzieło-odbiorca 

KW_W04 P6S_WG 

K_W03 Rozumie znaczenie estetyzacji życia  KW_W08 P6S_WG, P6S_KK 

K_W04 
Ma wiedzę z zakresu obecności sztuki w życiu 
człowieka w dziejach 

KW_W02 P6S_WG, P6S_KK 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_U01 
Potrafi dokonać analizy dzieła sztuki oraz 
projektów z zakresu wzornictwa 

KW_U08, KW_U09 P6S_UK 

K_U02 

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
swoje umiejętności, w tym zrozumieć potrzeby 
społeczne związane z poczuciem estetyki podczas 
realizacji własnych projektów 

KW_U07 P6S_UW, P6S_UU 

                                  
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_K01 
Ma świadomość roli projektanta w kreowaniu 
otoczenia w tym różnych form ekspresji 

KW_K07 P6S_KR 

K_K02 

Docenia znaczenie uczestnictwa w życiu 
kulturalnym, podejmowania wyzwań 
zawodowych w odniesieniu do jednostki i 
grupy 

KW_K05 P6S_KK 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Treści programowe 

 
Symbol 
treści 

programowych 
Opis treści programowych 

TP_01 Światopogląd a estetyka  - rys estetyczny 

TP_02 Człowiek jako twórca – analiza porównawcza 
TP_03 Przeżycie estetyczne jako ekspresja lub wyraz idei 
TP_04 Teorie estetyczne, a faktyczna relacja dzieło-odbiorca 
TP_05 Antropologia śmierci – kultura życia 
TP_06 Antyestetyka - antywartość 

 
5. Literatura  

1) Literatura obowiązkowa: 

M. Gołaszewska, Estetyka współczesności, WUJ, Kraków 2001 

M.A. Potocka, Estetyka kontra sztuka, Aletheia, Warszawa 2007 

2) Literatura uzupełniająca: 

M. Golka, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa 2013 

 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu -brak 
 
7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 
 

Elementy pracy własnej studenta Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną aktywność 
 Studia  

stacjonarne 
Studia  

niestacjonarne 
Uczestniczenie w zajęciach  30h 18h 
Czytanie literatury do zajęć 20h 20h 
Zbieranie i analiza informacji 10h 20h 
Wykonywanie prac i zadań domowych 5h 5h 
Przygotowanie prezentacji na wybrany temat 10h 10h 
Kolokwia śródsemestralne - - 
Zaliczenie końcowe 15h 15h 
Łączna liczba godzin 90h 88h 
 



 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa przedmiotu: Metody wizualizacji informacji 
 
2. Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru 
 
3. Poziom i kierunek studiów: studia pierwszego stopnia, Wzornictwo 
 
4. Rok studiów: III 
 
5. Semestr: V 
 
6. Typ zajęć i liczba godzin: 

− wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty   
− liczba godzin 30h studia stacjonarne/18h studia niestacjonarne 

 
7. Liczba punktów ECTS: 3 
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: 
mgr Angelika Jurkowska 
 
9. Język wykładowy: polski 
 
10.  Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną 
 
 
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Cel zajęć 

Program przedmiotu obejmuje wiedzę z zakresu wizualizacji w kontekście tworzenia 
komunikatów za pośrednictwem różnych typów infografik i  wykorzystania ich w kontekście 
komunikacji społecznej. 

 
 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:  

obsługa podstawowych programów komputerowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_W01 
Zna podstawowe pojęcia i programy 
komputerowe w kontekście tworzenia 
komunikatów graficznych 

KW_W05 P6S_WG 

K_W02 
Ma podstawowa wiedzę dotyczącą potrzeb 
informacyjnych użytkowników różnych typów 
infografik 

KW_W07 P6S_WG 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_U01 
Umiejętnie wykorzystuje dane z różnych źródeł, 
umie zrealizować proces tworzenia infografik 

KW_U09 P6S_WG, P6S_WK 

K_U02 
Potrafi przygotować infografiki odpowiadające 
potrzebom społeczeństwa w tym rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego 

KW_U11 P6S_WG, P6S_WK 

                                  
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_K01 
Jest gotów do analizy i oceny zjawiska i 
wykorzystania w tym celu różnorodnych 
narzędzi także w Internecie 

KW_K02 P6S_KR 

K_K02 
Ma świadomość przekazywania społeczeństwu 
informacji za pomocą srodków przekazu, w tym 
aplikacji internetowych 

KW_K05 P6S_KK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Treści programowe 
 

Symbol 
treści 

programowych 
Opis treści programowych 

TP_01 Wprowadzenie do wizualizacji wiedzy i informacji 

TP_02 Wprowadzenie do zagadnień związanych z przetwarzaniem informacji 
TP_03 Funkcje wizualizacji informacji 

TP_04 
Proces wizualizacji informacji (wyszukiwanie i gromadzenie danych, 
przetwarzanie danych, analiza danych, modelowanie układu, 
projektowanie graficzne) 

TP_05 
Przegląd aplikacji wykorzystywanych w wizualizacji wiedzy (Easly, Canva, 
Wordle, Mindmup) 

TP_06 Prezentacje multimedialne  
 
5. Literatura  

1) Literatura obowiązkowa 

P. Biecek, Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! – zbiór esejów o sztuce prezentowania danych, 

Warszawa 2016 

V. Osinska, Wizualizacja informacji – studium informatologiczne, Toruń 2016 

 

2) Literatura uzupełniająca: 

http://rbomba.pl/archives/category/wizualizacje 

http://smarterpoland.pl  

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu – 
 
7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 
 

Elementy pracy własnej studenta Studia  
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Uczestniczenie w zajęciach  30h 18h 
Czytanie literatury do zajęć 10h 10h 
Zbieranie i analiza informacji         25h 30h 
Wykonywanie prac i zadań domowych        15h 20h 
Zaliczenie końcowe – przedstawienie prezentacji 
multimedialnej na wybrany temat 

      10h 10h 

Suma godzin 90h 88h 
 



 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości 
 
2. Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru 
 
3. Poziom i kierunek studiów: studia pierwszego stopnia, Wzornictwo 
 
4. Rok studiów: III 
 
5. Semestr: V 
 
6. Typ zajęć i liczba godzin: 

− wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty   
− liczba godzin 30h studia stacjonarne/18h studia niestacjonarne 

 
7. Liczba punktów ECTS: 3 
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: dr Zbigniew Serafin 
 
9. Język wykładowy: polski 
 
10.  Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną 
 
 
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Cel zajęć 
Przekazanie Studentom wiedzy dotyczącej zasad tworzenia i prowadzenia podmiotów gospodarczych 
na wolnym rynku. Rozpoznawanie przez Studentów zjawisk i procesów zachodzących w 
przedsiębiorstwach i ich otoczeniu. 
Wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie, w procesie przygotowania przedsięwzięć 
przedsiębiorczych oraz analiz o charakterze marketingowym. 
 
 
 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:  brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_W01 

Ma wiedzę w zakresie różnych aspektów 
związanych w wykonywaniem zawodu 
projektanta w tym rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości 

KW_W06 P6S_WG 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_U01 
Potrafi współdziałać z innymi osobami przy 
przygotowywaniu wspólnych projektów 

KW_U04 P6S_UK 

K_U02 

Potrafi realizować koncepcje w postaci 
konkretnych prac, z uwzględnieniem działań 
mających odzwierciedlenie w otoczeniu społeczno-
gospodarczym 

KW_U05 P6S_UW 

                                  
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_K01 Ma świadomość konieczności stałego rozwoju KW_K01 P6S_KO 

K_K02 
Zabiera głos w dyskusji, formułuje opinie, 
używa odpowiednich argumentów w celu 
przedstawienia swojego stanowiska 

KW_K05 P6S_KK 

K_K04 Organizuje prace w zespole, animuje działania KW_K05 P6S_KK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Treści programowe 
 

Symbol 
treści 

programowych 
Opis treści programowych 

TP_01 Znaczenie przedsiębiorczości, charakterystyka 

TP_02 
Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa 
Sylwetka człowieka przedsiebiorczego 

TP_03 
Ocena możliwości, metody badań rynku, używanie danych do podejmowania 
decyzji biznesowych 

TP_04 
Charakterystyka gospodarki rynkowej 
podaż – pobyt, konkurencja pośrednia i bezpośrednia 

TP_05 Organizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej 
 
5. Literatura  
Literatura obowiązkowa 
K. Albrecht: Inteligencja praktyczna. Helion. Gliwice 2010 

J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan. Poltext. Warszawa 1999 

Ustawa Kodeks spółek handlowych 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu: - 
 
7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 
 

Elementy pracy własnej studenta Studia  
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Uczestniczenie w zajęciach  30h 18h 
Czytanie literatury do zajęć 20h 20h 
Zbieranie i analiza informacji 1. 10h 15h 
Wykonywanie prac etapowych i zadań domowych 2. 15h 15h 
Przygotowywanie referatu 3. 5h 5h 
Przygotowanie do zaliczenia końcowego 4. 10h 10h 

Suma godzin 90h 83h 
 



 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii 
 
2. Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru 
 
3. Poziom i kierunek studiów: studia pierwszego stopnia, Wzornictwo 
 
4. Rok studiów: I 
 
5. Semestr: I 
 
6. Typ zajęć i liczba godzin: 

− wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty   
− liczba godzin 30h studia stacjonarne/18h studia niestacjonarne 

 
7. Liczba punktów ECTS: 3 
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: 
dr Marta Majorczyk 
 
9. Język wykładowy: polski 
 
10.  Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną 
 
 
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Cel zajęć 

Program wykładów obejmuje wiedzę z zakresu psychospołecznego funkcjonowania człowieka oraz 
mechanizmów życia społecznego. Celem zajęc jest zdobycie wiedzy oraz refleksja nad podstawowymi pojęciami 
w psychologii, mechanizmami poznania i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości społecznej 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_W01 
Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z 
zakresu psychologii, psychologii emocji, oraz 
psychologii społecznej  

KW_W11 P6S_WG, P6S_WK 

K_W02 
Charakteryzuje się wrażliwością na potrzeby 
społeczne w tym na potrzeby osób zależnych 

KW_W10 P6S_WK 

K_W03 
Rozumie potrzebę  analizowania problemów 
cywilizacyjnych i etycznych 

KW_W09 P6S_WG, P6S_WK 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  
I stopnia PRK 

K_U01 
Jest gotów do współdziałania w grupie społecznej, 
zna techniki wywierania wpływu społecznego 

KW_U04 P6S_UK 

K_U02 
Potrafi współpracować z grupą, w tym otoczeniem 
społeczno-gospodarczym 

KW_U05 P6S_UW 

                                  
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  
I stopnia PRK 

K_K01 
Dostrzega i interpretuje zjawiska społeczne, 
zbiera informacje i analizuje je pod 
odpowiednim kątem 

KW_K02 P6S_KR 

K_K02 
Jest gotów do empatycznej współpracy z 
innymi osobami 

KW_K03 P6S_KO 

K_K03 
Umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy 
psychologicznej w celu argumentowania 
własnego stanowiska 

KW_K05 P6S_KO 

 
 
 
 
 
 

4. Treści programowe 



 

 
Symbol 
treści 

programowych 
Opis treści programowych 

TP_01 Psychologia jako nauka – cel, przedmiot, psychologia w odbiorze społecznym 

TP_02 
Koncepcje psychologiczne człowieka; metafory człowieka w psychologii, 
mechanizm funkcjonowania czlowieka 

TP_03 Różnice indywidualne 
TP_04 Emocje i motywacja w życiu człowieka 
TP_05 Wywieranie wpływu i manipulacja 

 
5. Literatura  

1) Literatura obowiązkowa: 

E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 

(rozdział 2,3,4)  

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 1996 

P. Hartley, Komunikacja w grupie, Zysk i Ska, Poznań 2000 (rozdział4,7) 

 

2) Literatura uzupełniająca: 

M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1999 

T. Witkowski, Psychomanipulacje. Jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić, Unus, Wałbrzych 

2000 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu: - 
 
7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 
 

Elementy pracy własnej studenta Studia  
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Uczestniczenie w zajęciach  30h 18h 
Czytanie literatury do zajęć 20h 20h 
Przygotowywanie referatu na wybrany temat 1. 20h 20h 
Przygotowanie do zaliczenia ustnego 2. 15h 17h 

Suma godzin 85h 75h 
 



 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa przedmiotu: Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych 
 
2. Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru 
 
3. Poziom i kierunek studiów: studia pierwszego stopnia, Wzornictwo 
 
4. Rok studiów: III 
 
5. Semestr: V 
 
6. Typ zajęć i liczba godzin: 

− wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty   
− liczba godzin 30h studia stacjonarne/18h studia niestacjonarne 

 
7. Liczba punktów ECTS: 3 
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: 
 
dr Marek Chojnacki, prof. WSUS 
 
9. Język wykładowy: polski 
 
10.  Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną 
 
 
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Cel zajęć 

Celem zajęc jest przygotowanie uczestników do tworzenia i realizacji projektów kulturalnych. Ideą 
warsztatów jest mobilizacja do aktywnego udziału na wszystkich etapach projektu (od pomysłu do 
realizacji). 
Podczas zajęć położony jest nacisk na praktyczne ćwiczenia i znajomość podstawowych zasad 
postępowania przy tworzeniu dużych projektów. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_W01 
Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z 
zakresu kultury 

KW_W03 P6S_WG 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_U01 
Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z 
praktycznymi przy tworzeniu koncepcji 
projektowych wydarzenia kulturalnego 

KW_U01 P6S_UW 

K_U02 
Jest przygotowany do obsługi projektu  
– realizacji zadań projektowych 

KW_U06 P6S_WG 

                                  
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  

PRK 

K_K01 
Jest przygotowany do organizacji pracy własnej 
niezbędnej do tworzenia i realizacji projektu 
kulturalnego 

KW_K02 P6S_KR 

K_K02 
Jest gotowy do tworzenia i realizacji projektów 
kulturalnych 

KW_K03 P6S_KO 

K_K03 

Ma świadomość jak ważna jest współpraca przy 
tworzeniu projektów kulturalnych, potrafi 
zaprezentować projekt jako współtwórca lub 
twórca 

KW_K05 P6S_KK 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Treści programowe 
 

Symbol 
treści 

programowych 
Opis treści programowych 

TP_01 Wprowadzenie do tematu przygotowania wydarzeń kulturalnych 

TP_02 Konstrukcja briefu (cele, odbiorcy, partnerzy, uczestnicy, czas, koszt) 
TP_03 Przygotowanie projektu przez uczestników połączona z ocena i dyskusją 

TP_04 

Wybór partnerów do projektu z uwzględnieniem wzajemnych korzyści i 
zagrożeń (miejsce wydarzenia, promocja, patroni medialni i instytucjonalni, 
obsługa techniczna, catering, obsługa widowni, ochrona, transport, 
sprzedaż) 

TP_05 Obsługa projektu – zadania zespołu projektowego 

TP_06 
Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych (dotacje, sponsorzy, środki 
własne, środki z instytucji pozarządowych) 

TP_07 podsumowanie 

 
5. Literatura  

1) Literatura obowiązkowa (1-3 pozycje, wg wzoru: Nazwisko i inicjał imienia autora, Tytuł 

zapisany kursywą, Miejsce i rok wydania) 

Nowak P.F. Organizacja imprez, Difin 2018r. 

Zduniak A. Event w życiu społecznym i religijnym, Wyd.U.W.-M.Olsztyn2018 

Parszowski S., Kruczyński A., Imprezy masowe: organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, 
Warszawa, Difin 2015 

2) Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji): 

Punkt Kontaktowy ds. Kultury Departament Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej 

Ministerstwo Kultury,www.mk.gov.pl 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu: - 
 
7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Elementy pracy własnej studenta Studia  
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Uczestniczenie w zajęciach  30 18 
Czytanie literatury do zajęć 10 10 
Zbieranie i analiza informacji 1. 20 25 
Wykonywanie prac i zadań domowych 2. - - 
Pisemne prace zaliczeniowe 3. - - 
Przygotowywanie briefu 4. 20 25 
Zaliczenie końcowe – omówienie opracowanego 
projektu kulturalnego 

5. 5 5 

Suma godzin 85 83 
 



 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna 

 
2. Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru 

 
3. Poziom i kierunek studiów: wzornictwo –studia I stopnia 

 
4. Rok studiów: I 

 
5. Semestr:I 

 
6. Typ zajęć i liczba godzin: 

− wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty  
− liczba godzin: 30  wykład  (z elementami dyskusji) studia stacjonarne, 18 wykład (z 

elementami dyskusji) studia niestacjonarne 

 
7. Liczba punktów ECTS:3 
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: dr Ryszard Hayn, prof. WSUS 
 
9. Język wykładowy: polski 
 
10.  Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę w formie ustnej ze znajomości materiału 
przedmiotu  
 
 
 
 
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Cel zajęć 

Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat podstawowych pojęć i obszarów zainteresowania 
socjologii, w tym opisujących relacje między życiem społecznym a kulturą, a także umiejętności 
rozważania kluczowych problemów badawczych socjologii  w ujęciu społeczno-kulturowym             
oraz umiejętności analizowania  i interpretowania zjawisk współczesnej rzeczywistości społecznej                 
z zastosowaniem aparatu metodologiczno-teoretycznego socjologii.  Jednocześnie nabywanie        
przez słuchaczy umiejętności udziału  w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska. 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują):                ------------------ 
 

 
 
 
 
 
 



 

3. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

 
Kod 

efektu 
uczenia 

się 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 
Zna podstawową terminologię z zakresu nauk 
społecznych, zwłaszcza odnoszącą się do sfery 
kultury 

KW_W11 P6S_UK 

K_W02 

Rozumie potrzeby społeczne stawiane przed 
twórcami, zwłaszcza projektantami, w 
różnych dziedzinach kultury 

        KW_W11 P6S_UK 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 
Potrafi uwzględniać kontekst społeczny w 
pracach projektowych 

KW_U05 P6S_UW 

K_U02 
Potrafi interpretować i komentować zjawiska 
zachodzące w życiu społecznym w skali globalnej  
i lokalnej 

KW_U04 P6S_UK 

K_U03 

Potrafi na tle grupy prezentować swoje 
dokonania i dokonania całego zespołu z 
uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-
kulturowych 

 
KW_U05 

 
P6S_UK 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 
Ma świadomość odpowiedzialności twórcy      
za odbiór społeczny i budowanie tożsamości 

KW_K07 P6S_KO, P6S_KR 

K_K02 
Docenia znaczenie uczestnictwa twórcy w 
życiu społecznym 

KW_K03 P6S_KO 

K_K03 
Zabiera głos w dyskusji, formułuje opinie         
na temat różnych aspektów życia kulturalno-
społecznego 

KW_K05 P6S_KK 

 
 

4. Treści programowe 

 



 

Symbol 
treści 

programowych 
Opis treści programowych 

TP_01 
 
Przedmiot i zakres socjologii. Historia socjologii i jej twórcy. 

TP_02 
 
Podstawowe uwarunkowania i normy życia społecznego. 

TP_03 
 
Zbiory i zbiorowości społeczne. 

TP_04 
 
Grupy społeczne. 

TP_05 
 
Klasy i warstwy społeczne. 

TP_06 
 
Rodzina a społeczeństwo.  

TP_07 
 
Naród i struktura etniczna. 

TP_08 
 
Terytorialne struktury społeczne. 

TP_09 
 
Instytucje polityczne społeczeństwa. 

TP_10 
 

Kultura i procesy kulturowe. 

TP_11 Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne. 

TP_12 Socjologiczna koncepcja osobowości. 

TP_13 Konflikty osobowościowe i społeczne. 

TP_14 Rozwój społeczny.  

TP_15 Ruchliwość społeczna.   

TP_16 Metody i techniki badań społecznych. 

     UWAGA:  Efekty K_U02, K_U03 i K_K03 osiągane będą poprzez udział  studenta w dyskusji podczas 
wykładów. 
 
 
 
 
5. Literatura  

1) Literatura obowiązkowa: 

H.Białyszewski, A.Dobieszewski, J.Janicki, Socjologia, Warszawa 2003 

B.Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003 

J.Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005 

2) Literatura uzupełniająca: 

N.Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997 



 

A.Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1983 

J.Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1975 

P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu(o ile istnieje): 
 
Przewidywana możliwość przeprowadzenia całości lub części zajęć w trybie zdalnym                   
na platformie Zoom. 

 
 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

 
 

Elementy pracy własnej studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
Uczestniczenie w zajęciach  30 18 
Czytanie literatury do zajęć 20 30 
Zbieranie i analiza informacji 25 25 
Wykonywanie prac i zadań domowych - - 
Pisemne prace zaliczeniowe - - 
Przygotowywanie prezentacji / referatów - - 
Kolokwia śródsemestralne - - 
Egzamin/zaliczenie końcowe 2 2 

Suma 77 75 
 


