
REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE LETNIM 

10.02.-16.02.2021 

od godz. 16.00 

Studia stacjonarne I stopnia 

SOCJOLOGIA  spec. Socjologia Organizacji i Zarządzania 

I rok 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Historia socjologii 

 Polityka społeczna 

 Socjologia organizacji 

 Socjologia mikrostruktur społecznych 

II rok 
 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Antropologia kulturowa 

 Marketing i komunikacja w organizacji 

 Metody badań społecznych (B) 

 Problemy socjologii zarządzania 

 Socjologia polityki 
 

2. Warsztat fakultatywny SOIZ-4 ( do wyboru)*: 
a) Sociology of sustainable development 
b) Communication in business 
c) Cross-cultural communication 

3. Seminarium dyplomowe (A)  
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w USOSweb 

 



IIIrok 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Etyka zawodu socjologa 
 

2. Projekt badawczy (B) ( do wyboru)*: 
a) badania jakościowe: socjologia wizualna 
b) badania jakościowe: badania focusowe 

 
3. Przedmiot fakultatywny SOiZ-6* ( do wyboru): 

a) Psychologiczne aspekty reklamy 
b) Społeczne aspekty reklamy 
 

4. Seminarium specjalizacyjne SOiZ-6A* (do wyboru): 
a) Przedsiębiorstwo a otoczenie zewnętrzne: relacje w budowaniu reputacji 
b) Inicjatywy społeczne w budowaniu reputacji przedsiębiorstwa 

 
5. Seminarium specjalizacyjne SOiZ-6B*(do wyboru): 

a) Autoprezentacja 
b) Wystąpienie publiczne 

 
6. Warsztat fakultatywny SOIZ6* (do wyboru): 

a) Rozwiązywanie konfliktów w relacjach społecznych 
b) Motywowanie i motywacja 

 
7. Moduł fakultatywny SP-SOiZ-6* (do wyboru): 

a) Antropologia współczesności 
b) Kultura popularna 

Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w 

USOSweb 

  



REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE LETNIM 

10.02.-16.02.2021 

od godz. 16.00 

Studia stacjonarne I stopnia 

SOCJOLOGIA  spec. Wiedza o współczesnym społeczeństwie 

I rok 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Historia socjologii 

 Polityka społeczna 

 Psychologia społeczna 

 Socjologia mikrostruktur społecznych 
 

II rok 
 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Antropologia kulturowa  

 Metody badań społecznych (B) 

 Socjologia organizacji i zarządzania 

 Socjologia polityki 

 Współczesne społeczeństwo polskie 
 
2. Seminarium specjalizacyjne WoWS-4* ( do wyboru): 

a. Socjologia emocji 
b. Sfera prywatności we współczesnym świecie 

 
3. Warsztat fakultatywny WoWS-4: 

a. Cross-cultural communication 
b. Effective online communication 

 
4. Seminarium dyplomowe (A)  
 

 



III rok 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Etyka zawodu socjologa 
 

2. Moduł fakultatywny WoWS-6* ( do wyboru): 
a) Kapitał społeczny w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego 
b) Teorie kapitału społecznego i kulturowego w socjologii 

 
3. Projekt badawczy (B)): 

a) Badania jakościowe: socjologia wizualna 
b) Badania jakościowe: badania focusowe 
 

4. Przedmiot fakultatywny WoWS-6* (do wyboru): 
a) Proces starzenia się jako wyzwanie dla współczesnych społeczeństw  
b) Projektowanie dla wszystkich jako narzędzie promowania równości 

i pełnego udziału w życiu społecznym 
 

5. Seminarium specjalizacyjne WoWS-6*(do wyboru): 
a) Mity, symbole i metafory w reklamie 
b) Analiza konwersacyjna 

 
6. Moduł fakultatywny RW_WoWS-6**(do wyboru): 

a) Mobilność międzynarodowa we współczesnym świecie 
b) Społeczno-kulturowe uwarunkowania współczesnych migracji 

Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w 

USOSweb 

  



 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE LETNIM 

10.02.-16.02.2021 

od godz. 16.00 

Studia stacjonarne I stopnia 

SOCJOLOGIA  spec. Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna 

I rok 

1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Historia socjologii 

 Psychologia społeczna 

 Socjologia mikrostruktur społecznych 

 Społeczne aspekty reklamy 

 Komunikacja interpersonalna 

 Trening interpersonalny 

II rok 
 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Antropologia kulturowa 

 Współczesne systemy medialne 

 Metody badań społecznych (B) 

 Socjologia polityki 
  

2. Przedmiot fakultatywny SRiKS-4* ( do wyboru): 
a) Sołeczno-kulturowe skutki procesów globalizacyjnych 
b) Postmodernizm, kultura, społeczeństwo 

 
3. Warsztaty fakultatywne*( do wyboru): 

a) Socjologia wizualna, Filmowanie i montaż 
b) Obrazy i technologie wizualne. Filmowanie i montaż 
 

4. Seminarium specjalizacyjne SRiKS-4*( do wyboru): 
a) Mity, symbole i metafor w reklamie 
b) Analiza konwersacyjna 
 

5. Seminarium dyplomowe (A)  
 
 
 

Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w USOSweb 

 



III 
rok 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Warsztaty grafiki komputerowej  

 Etyka zawodu socjologa 

 Socjologia organizacji I zarządzania 

 Praktyka dyplomowa 
 

2. Przedmiot specjalizacyjny SRiKS-6*( do wyboru): 
1. Patologia mediów 
2. Perswazja i manipulacja w dyskursie medialnym   

 
3. Seminarium fakultatywne SRiKS-6*( do wyboru): 

1. Psychologia komunikowania 
2. Psychologia polityki 

 
4. Przedmiot fakultatywny SRiKS-6*( do wyboru): 

1. Socjologiczne i kulturowe aspekty konsumpcji 
2. Komunikacja i marketing internetowy 

Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w 

USOSweb 

  



REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE LETNIM 

10.02.-16.02.2021 

od godz. 16.00 

Studia stacjonarne II stopnia 

SOCJOLOGIA  spec. Socjologia biznesu i nowych mediów 

I rok 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Komunikowanie masowe 

 Marketing 4.0 I digital public relations 

 Techniki analizy i interpretacja danych 

 Konwersatorium językowe 

 Warsztat badań online 

 Warsztat projektowania biznes planu 

 Warsztat pisarski badacza  
 

2. Zarządzanie w biznesie – seminarium specjalizacyjne S-2* 
a) Współczesne koncepcje i orientacje zarządzania 
b) Metody budowania kapitału ludzkiego 

 
 

Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w 

USOSweb 

 

  



 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE LETNIM 

10.02.-16.02.2021 

od godz. 16.00 

Studia stacjonarne II stopnia 

SOCJOLOGIA  spec. Human Resources w nowoczesnej organizacji 

I rok 
 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Współczesne teorie socjologiczne 

 Tworzenie systemu HR 

 Techniki analizy i interpretacji danych 

 Konwersatorium językowe 

 Warsztat pisarski badacza 
 

2. Wykład specjalizacyjny HR-2*(do wyboru): 
a) Komunikacja międzykulturowa 
b) Kompetencje międzykulturowe w kulturze współczesnej organizacji 
 

 
IIrok 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Teoria rozwoju społecznego 

 Prawo pracy 
 

2. Przedmiot fakultatywny HR-4* (do wyboru): 
a) Teorie sieci społecznych i grup wpływu w zarządzaniu organizacjami 
b) Systemy komunikacji w innowacyjnej organizacji 
 

3. Wykład monograficzny/fakultatywny HR-4*(do wyboru): 
a) Wybrane zagadnienia socjologii wiedzy 
b) Wybrane zagadnienia socjologii kultury 
 

4. Seminarium specjalizacyjne HR-4*(do wyboru): 
a) Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników 
b) Zarządzanie talentami 
 

Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w 

USOSweb 

  



 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE LETNIM 

10.02.-16.02.2021 

od godz. 17.00 

Studia stacjonarne II stopnia 

POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE 

I rok 
 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Marketing terytorialny 

 Media relations 

 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu 

 Procesy komunikacyjne w sferze publicznej 
 
2. Moduł specjalizacyjny DP-2*( do wyboru): 

a) Miejskie kampanie polityczne 
b) Miejskie kampanie społeczne 

 
3. Seminarium specjalizacyjne DP-2A*( do wyboru): 

a) Komunikowanie w organizacji 
b) Negocjacje 

 
4. Seminarium specjalizacyjne DP-2B*( do wyboru): 

a) Komunikacja audiowizualna 
b) Komunikacja internetowa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w 
USOSweb 

 
 



II 
rok 

Rejestracja na: 
 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Globalne procesy społeczne i polityczne 

 Tożsamość terytorialna i rozwój lokalny 

 Kultura i tożsamość miasta 

 Strategie zarządzania kryzysowego 
 
2. Wykład monograficzny/fakultatywny DP-4*( do wyboru): 

a) Współczesna propaganda i dezinformacja 
b) Lokalne komunikowanie publiczne 

 
3. Wykład monograficzny/fakultatywny  PM-4*( do wyboru): 

a) Współczesne koncepcje rozwoju regionalnego 
b) Wiedza i kreatywność  a rozwój regionów 

 
4. Seminarium specjalizacyjne DP-4*( do wyboru): 

a) Lokalne inicjatywy rozwojowe 
b) Młodzieżowe polityki miejskie 

 
5. Seminarium specjalizacyjne pm-4*( do wyboru): 

a) Metodyka przygotowania projektu 
b) Metodyka tworzenia projektów społecznych 

Uwaga!  * Realizowane będą tematy, wybrane większością logowania w 

USOSweb 

 

 

  



 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE LETNIM 

10.02.-16.02.2021 

od godz. 17.00 

Studia stacjonarne I stopnia 

PRACA SOCJALNA 

I rok 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Historia pracy socjalnej 

 Wprowadzenie do psychologii społecznej 

 Rozwój człowieka w cyklu życia (B) 

 Socjologia mikrostruktur społecznych 

 Komunikacja interpersonalna 

 Wprowadzenie do pracy socjalnej 

 Trening interpersonalny 
 Podstawy prawne zabezpieczenia społecznego 

II rok 
 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Socjologia dewiacji i kontroli społecznej 

 Statystyka 

 Teorie i metody pracy z grupą i społecznością lokalną 

 Antropologia kulturowa 

 System prawny pomocy społecznej  

 Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne) 

 Struktura i organizacja pomocy społecznej 
 

2. Przedmiot specjalizacyjny 1  ( do wyboru): 
a. Globalizacja a wyzwania pracy socjalnej 
b. Praca socjalna z rodziną 

 
3. Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych(B)  

(do wyboru): 
a. Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami 
b. Praca socjalna z ofiarami i sprawcami przemocy 

 
4. Seminarium dyplomowe (A) 

 



IIIrok 

Rejestracja na: 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

 Edukacja ustawiczna i andragogika 

 Podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu 

 Aksjologia pracy socjalnej 

 Społeczeństwo obywatelskie 

 Etyka społeczna 

 Działalność pożytku publicznego i wolontariat 

 Instytucje polityki i pomocy społecznej (monografia) 

 Superwizja pracy socjalnej  
 

 
2. Przedmiot specjalizacyjny 2 (do wyboru): 

a) Mediacje rodzinne 
b) Rodzina wobec wyzwań współczesności 

 
3. Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych (D) (do wyboru): 

a) Interwencja kryzysowa 
b) Praca socjalna z osobami starszymi 

 

  



 

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE LETNIM 

10.02.-16.02.2021 

od godz. 17.00 

Studia stacjonarne II stopnia 

PRACA SOCJALNA spec.  Mediacje i negocjacje 

I rok 
 

Rejestracja na: 
 
1. Przedmioty obowiązkowe: 

- Mediacje i negocjacje 
- Psychologiczne aspekty mediacji i negocjacji 
- Obszary pracy socjalnej 
- Zarządzanie projektem socjalnym 
 

2. Rejestracja na seminarium specjalizacyjne I – do wyboru: 
a) Dynamika grupy społecznej 
b) Komunikacja w grupach 

3. ! Przedmiot specjalizacyjny – do wyboru*: 
a) Action research 
b) Budowanie kampanii społecznych dla instytucji pomocowych 
c) Etyka w mediacji 

 
*! UWAGA! 
Osoby, które ukończyły kierunek PRACA SOCJALNA wybierają 2 tematy z 3, 
a osoby, które NIE UKOŃCZYŁY kierunku praca socjalna wybierają 1 z 3 
(drugi jest już przypisany) 

 

 

 

 



 

 

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  

W SEMESTRZE LETNIM 

10.02.-16.02.2021 

od godz. 17.00 

Studia niestacjonarne I stopnia 

PRACA SOCJALNA ( ścieżka KPSS) 

II rok 
 

Rejestracja na: 
 
1.Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych (B)  
(do wyboru): 

d) Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami 
e) Praca socjalna z ofiarami i sprawcami przemocy 
 

 

III 
rok 

Rejestracja na: 
 

1) Praca socjalna w różnych obszarach problemów społ. (D)– do wyboru: 
a) Interwencja kryzysowa 
b) Praca socjalna z osobami starszymi 

2) Seminarium dyplomowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


