
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: Socjologia i metody badań socjologicznych  
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Wydział Nauk Społecznych i Administracji 

Semestr i rok akademicki Semestr zimowy 2020/2021 
Formy zajęć (wykład, 
ćwiczenia, seminarium) 

Wykład 30h i ćwiczenia 10h 
 

Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)  
stopień (pierwszy/drugi) 
semestr  
liczba pkt. ECTS 

Stacjonarny i niestacjonarny 
I stopień 
Sem. 3 
4 ECTS 

Kierownik przedmiotu: Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska 
Prowadzący zajęcia: Wykład: dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska 

Ćwiczenia: dr Adriana Bartnik 
 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Brak. 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Wykłady – obecność nieobowiązkowa 
Ćwiczenia - obecność obowiązkowa (nieobecność tylko z 
usprawiedliwieniem od lekarza) 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Metody sprawdzenia efektów: 
1)Praca na ćwiczeniach  
2)Raport z badań – ćwiczenia 0-20p 
3)Powtórzenia na wykładach (punktowane od 1 do 2 punktów 
prawidłowa odpowiedź i nieobowiązkowe prace domowe – 
również punktowane 4 p) 
4)Test sprawdzający wiedzę jednego wyboru, z pytaniami 
zamkniętymi 0-80p.   
W trakcie wykładów i ćwiczeń nie wolno robić zdjęć i 
nagrywać.  

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Przedmiot kończy się egzaminem.  
Do egzaminu dopuszczeni są tylko studenci, którzy zaliczyli 
ćwiczenia. 
Ogółem w trakcie realizacji przedmiotu (ćwiczenia i wykład) 
student może uzyskać 100 punktów.  
W trakcie wykładów studenci mogą uzyskać maksymalnie 10 
dodatkowych punktów za  punktowane prawidłowe 
odpowiedzi podczas powtórzeń materiału - od 1 do 2 punktów 
prawidłowa odpowiedź i nieobowiązkowe prace domowe – 
również punktowane 4 p) 
Student może uzyskać: 
od 0-20 – z ćwiczeń 
od 0-80 – w testu sprawdzającego. 
 
 



 
Oceny końcowe z przedmiotu to:  
 
0-50 punktów– 2.0 
51-60 punktów -  3.0 
61-70 punktów - 3.5 
71-80 punktów– 4.0 
81-90 punktów – 4.5 
91-100 punktów- 5.0 
 
Zaliczenie ćwiczeń: 
Z ćwiczeń studenci mogą uzyskać od 0-20 punktów. Zaliczenie 
ćwiczeń na min. 11 punktów jest warunkiem dopuszczenia do 
egzaminu. 
Do zaliczenia ćwiczeń student składa razem z zespołem 
badawczym raport z badań.  
W raporcie poszczególne części są podpisane z imienia i 
nazwiska przez studenta, który w zespole opracowywał daną 
cześć pracy zespołowej. 
 
Oceniane są:  

1. Prawidłowy opis celu badań i metodologia oraz 
właściwa terminologia metodologiczna (dobór próby, 
narzędzie badawcze,) 4p 

2. Forma i opis materiału empirycznego oraz poprawność 
językowa. 4p 

3. Kreatywność i umiejętność pracy w zespole 4p 
4. Estetyka i umiejętność ilustrowania materiału 

empirycznego (poprawność tabel, diagramów, 
wykresów) 4p 

5. Terminowość 4p 
 

Zaliczenie wykładów: 
Efekty uczenia się z wykładów sprawdzane są podczas testu, 
na którym student może otrzymać od 0-80 p. 
Warunkiem dopuszczenia studenta do testu z wykładów jest 
zaliczenie ćwiczeń na minimum 11 punktów. 
Pytania testowe są w większości jednokrotnego wyboru i 
jedno pytanie otwarte. 

1) Informacja o ocenie przekazywana jest studentom nie 
później niż trzy dni po terminie sprawdzianu testowego 
za pośrednictwem systemu USOS. 

2) Student ma prawo do wglądu do pracy w terminie 
wpisów, który podawany jest wraz z informacją o 
terminie egzaminu. Studenci uzyskują wgląd do prac 
pojedynczo.  

3) Terminy egzaminu ogłaszane są w terminarzu sesji 
zimowej. 2 terminy w sesji zwykłej i 1 w sesji 
poprawkowej - jesiennej. Do terminu w sesji 
poprawkowej ma prawo wyłącznie student, który 
podszedł chociaż raz do terminu zwykłego, chyba że 
dostarczy zwolnienia od lekarza na oba terminy sesji 
zimowej.  

4) Test sprawdzający może być zrealizowany metodą 



online lub na sali. Decyzję o formie egzaminu w 
zależności od sytuacji epidemicznej podejmuje 
wykładowca.  

Warunki jakie musi spełnić student pisząc test w sali: 
- podczas pisania testu sprawdzającego musi mieć przy sobie 
legitymację studencką. 
- Podczas testu sprawdzającego studenci mogą mieć przy sobie 
przeźroczystą butelkę wody i długopis.  
- Od wejścia na salę egzaminacyjną do jej opuszczenia studenci 
nie mogą trzymać w ręku telefonów komórkowych, ani 
żadnych innych urządzeń elektronicznych. W trakcie pisania 
testu nie zezwala się na korzystanie z żadnych pomocy 
naukowych oraz na rozmowy między sobą. Naruszanie tych 
warunków oznacza przerwanie egzaminu i wpisanie oceny 
niedostatecznej osobie lub osobom naruszającym.  
Warunki jakie musi spełnić student pisząc test online: 
- podczas pisania testu nie można komunikować się z innymi 
studentami za pomocą urządzeń elektronicznych 
 

5) Student, który po napisaniu testu uzyskał pozytywny 
wynik egzaminu, ale nie jest zadowolony z oceny, ma 
prawo oceny nie przyjąć i podejść do drugiego terminu. 
W takim przypadku do oceny liczony jest zawsze wynik 
z ostatniego podejścia.  

6) Na prośbę studentów, wykładowca może podjąć decyzję 
o terminie zerowym (dodatkowym terminie), jeżeli 
liczba studentów obecnych na wykładach przekraczała 
50 studentów przez cały semestr. Warunkiem jest 
uzyskanie zgody nauczyciela akademickiego 
prowadzącego ćwiczenia, zaliczenie ćwiczeń oraz to, że 
termin zerowy musi się odbyć po ostatnim wykładzie. 

Zasady powtarzania przedmiotu 
z powodu niezadowalających 
wyników w nauce 
poszczególnych typów zajęć 
realizowanych w ramach 
przedmiotu  

W przypadku niezaliczenia  przedmiotu kończącego się oceną 
zintegrowaną lub niezaliczenia poszczególnego typu zajęć w 
ramach danego przedmiotu student powtarza przedmiot w 
całości (zarówno ćwiczenia, jak i wykład). 

Informacje dodatkowe Studenci powtarzający rok, wznawiający studia lub na 
studiach magisterskich uzupełniający program studiów, 
będą dopuszczeni do sprawdzenia efektów uczenia się z 
wykładów po poprzednim zgłoszeniu do kierującej 
przedmiotem droga email co najmniej na dwa tygodnie przed 
każdym terminem sprawdzianu oraz wcześniejszym zaliczeniu 
ćwiczeń. 

 
 
 
 

 


