
 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 

28.09.2022-02.10.2022 

od godz. 20.00 

Studia stacjonarne I stopnia 

SOCJOLOGIA    

I rok Przedmioty obowiązkowe: 
- Wstęp do socjologii  
- Demografia społeczna  
- Wstęp do psychologii  
- Podstawy filozofii  
- Historia myśli społecznej  
- Podstawy prawa z elementami ochrony własności intelektualnej  
- Elementy ekonomii 

• Rejestracja na języki obce oraz na wychowanie fizyczne 
 
II 
rok 

 

SOCJOLOGIA  spec. Socjologia Organizacji i Zarządzania  
Przedmioty obowiązkowe: 
- Socjologia makrostruktur społecznych 
- Metody statystyczne w socjologii   
- Metody badań społecznych (A)  
- PR w organizacjach 
-Wybrane problemy kultury organizacji 

Moduł fakultatywny SOiZ-3 ( do wyboru)*: 
a) Człowiek i kultura w zglobalizowanej przestrzeni 
b) Życie codzienne w badaniach kulturowych i społecznych 

 
 
 
 
 
 
 
 

III 
rok 

Przedmioty obowiązkowe: 

- Socjologia zmiany społecznej  
- Teoretyczne i praktyczne podstawy przedsiębiorczości 
- Praktyki terenowe  
- Opracowanie praktyk 
 

Przedmioty do wyboru: 
Projekt badawczy (A) ( do wyboru)*: 
a)Badania ilościowe: analiza statystyczna 
b) Badania ilościowe: projektowanie badań 
Seminarium specjalizacyjne SOiZ-5 ( do wyboru)*: 
a) Społeczne problemy gospodarki 
b) Komunikowanie w organizacji 
Moduł fakultatywny SP_SOiZ-5 (do wyboru)*: 
a)Lider w organizacji 
b)Wyzwania przywództwa 
Warsztat fakultatywny SOIZ-5 (do wyboru)*: 
a)Interwencja w sytuacji stresu i patologii organizacyjnej 
b)Sposoby rozwiązywania problemów w organizacji 

 
 

Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w 

USOSweb 



 

       REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 

28.09.2022-02.10.2022 

od godz. 20.00 

Studia stacjonarne I stopnia 

SOCJOLOGIA  spec. Wiedza o współczesnym społeczeństwie 

 
 
 
II rok 

 

Przedmioty obowiązkowe: 
- Socjologia makrostruktur społecznych 
- Metody statystyczne w socjologii   
- Metody badań społecznych (A) 
- Socjologia kultury 
- Socjologia problemów społecznych 

Przedmioty do wyboru: 
Seminarium fakultatywne WoWS-3 ( do wyboru)*: 

a) Dialog obywatelski jako forma organizowania społeczności lokalnych 
b) Partycypacja społeczna i lokalne governance 

Moduł fakultatywny SPS_WoWS-3 ( do wyboru)*: 
a) Społeczne znaczenie przestrzeni miejskich 
b) Współczesne teorie miasta i miejskości 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

III 
rok 

Przedmioty obowiązkowe: 
- Socjologia zmiany społecznej 

- Socjologia mezostruktur społecznych 
 

Przedmioty do wyboru: 
Moduł fakultatywny KK_WoWS-5 ( do wyboru)*: 
a) Kultura popularna 
b) Antropologia współczesności 
Projekt badawczy (A) ( do wyboru)*: 
a) Badania ilościowe: analiza statystyczna 
b) Badania ilościowe: projektowanie badań 
Warsztat fakultatywny WOWS-5*(do wyboru)*: 
a)Komunikacja interpersonalna  
b)Rozwiązywanie konfliktów w relacjach społecznych 

 
Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w 

USOSweb 

 

 

     



  REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 

 

28.09.2022-02.10.2022 

od godz. 20.00 

Studia stacjonarne I stopnia 

SOCJOLOGIA  spec. Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna 

 
 
 
II rok 

 

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe: 
- Socjologia makrostruktur społecznych 
- Metody statystyczne w socjologii   
- Metody badań społecznych (A) 
- Socjologia kultury 

- Psychologiczne aspekty reklamy 

- Warsztat reklamy 

Przedmioty do wyboru: 
Seminarium specjalizacyjne SRiKS-3 ( do wyboru)*: 

a) Communication in business 

b) Cross-cultural communication 

 
 
 
 
 
 
 
 

III 
rok 

Przedmioty obowiązkowe: 
- Podstawy marketingu 
- Public relations   
- Marketing społeczny i polityczny 
- Warsztat badacza mediów 

- Praktyka zawodowa 

Przedmioty do wyboru: 
Przedmiot specjalizacyjny SRiKS-5( do wyboru)*: 

a) Komunikowanie w organizacji 
b) Kultura organizacyjna a zarządzanie przedsiębiorstwem 
Seminarium fakultatywne SRiKS-5*( do wyboru)*: 

a) Kultura popularna 

b) Antropologia współczesności 

Warsztat fakultatywny SRiKS-5*( do wyboru)*: 

a)Wirtualizacja konsumpcji i czasu wolnego  

b) Marketing internetowy  

c)  Socjologia mody  

 

 
Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w 

USOSweb 

 

 


