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EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza zna typy i etapy procedury badawczej K_W011 EP1

umiejętności potrafi dokonać operacjonalizacji zmiennych K_U011 EP2

kompetencje społeczne jest świadomy specyfiki badań społecznych K_K021 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: metodologia nauk społecznych

Forma zajęć: wykład

3
1. Pojęcie i podział metodologii. Przedmiot zainteresowań metodologii nauk społecznych. Typy i etapy
badań w naukach społecznych 4 0

22. Problem badawczy w naukach społecznych 4 0

23. Hipoteza badawcza w naukach społecznych 4 0

44. Pojęcie i podział zmiennych. Sposoby definiowania zmiennych 4 0

25. Charakterystyka wskaźników w naukach społecznych 4 0

26. Podsumowanie i synteza 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Formułowanie celów i określanie typu badania 4 0

22. Formułowanie problemów badawczych 4 0

23. Kryteria poprawnego formułowania hipotez badawczych 4 0

24. Operacjonalizacja zmiennych 4 0
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25. Wskaźnikowanie zmiennych osobowościowych 4 0

36. Sposoby doboru próby badawczej 4 0

27. Podsumowanie i synteza 4 0

wykład informacyjny
praca w grupach
opracowanie projektu

Metody kształcenia

Babbie E. (2007): Badania społeczne w praktyce, Warszawa

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001): Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań

Nowak S. (2012): Metodologia badań społecznych, Warszawa

Literatura podstawowa

Francuz P., Mackiewicz R. (2007): Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą, Lublin

Silverman D. (2009): Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

16Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń (z oceną) - na podstawie obecności, pracy grupowej i kolokwium obejmującego wiedzę z ćwiczeń.
Zaliczenie wykładów (z oceną) - na podstawie kolokwium obejmującego wiedzę z wykładów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 1/2 oceny z zaliczenia wykładów + 1/2 oceny z
zaliczenia ćwiczeń (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst; 3,25-3,74 = dst plus; 3,75-
4,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb). W przypadku poprawiania oceny niedostatecznej dla jednej z form
zajęć końcowa ocena - obliczona według powyższego algorytmu na podstawie uzyskanych ostatecznie ocen
pozytywnych - zostaje obniżona o 0,5. W przypadku poprawiania dwóch ocen niedostatecznych (dla każdej z form
zajęć) ocena końcowa zostaje obniżona o 1,0. (Obniżone oceny nie mogą być niższe niż 3,0.)

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 metodologia nauk społecznych Ważona

4 metodologia nauk społecznych [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,50

4 metodologia nauk społecznych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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