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Imię i nazwisko .................................................................................... nr albumu: ...................... 

Kierunek studiów:  Socjologia  

Specjalność: Socjologia komunikacji i procesów społecznych 

Rok studiów: II rok na I stopniu                            Rok akademicki: …………………… 

Nazwa i wymiar praktyki: Praktyka specjalistyczna (projekt badawczy) - 80 godzin  

Kod przedmiotu: 20-2P-SKP2a 

 

 

2.  HARMONOGRAM  REALIZACJI  ZADAŃ   

Lp.  Data 

realizacji 

Realizacja zadań w odniesieniu do programu praktyk oraz inne zadania, 

istotne dla danej specjalności 

Liczba  

godzin 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

                                                                                                                        RAZEM  

Podpis studenta/-ki 

………………………. 

 

 

 

 

 



3. POTWIERDZENIE I OCENA EFEKTÓW OSIĄGNIĘTYCH W CZASIE 

PRAKTYKI/WOLONTARIATU/PRACY 

Lp. WYKAZ OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW Ocena* 

(pkt. 1÷5) 

 

1. 

WIEDZA  

Student/-ka: 

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwe dla 

wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie socjologii i nauk pokrewnych, 

- posiada wiedzę o różnych strukturach, instytucjach i organizacjach społecznych (kulturowych, politycznych, 

prawnych, ekonomicznych i medycznych) i ich elementach w wymiarze regionu lub w skali lokalnej, 

- zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające na 

prowadzenie badań empirycznych. 
 

 

2. 

UMIEJĘTNOŚCI  

Student/-ka: 

- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne i 

dotyczące zdrowia) w zakresie socjologii, 

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych 

procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii, 

- respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne w celu 

rozwiązania konkretnego zadania, 

- analizuje proponowane rozwiązania problemów społecznych i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w 

tym zakresie, 

- posiada umiejętność przygotowania spełniających przyjęte w socjologii standardy  prac pisemnych w języku 

polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem różnych 

źródeł, 

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze pod kierunkiem opiekuna 

naukowego, 

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków.  
 

 

3. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Student/-ka: 

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, 

- potrafi odpowiednio określić zasady służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. 

- potrafi współpracować w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, 

obywatelskich, kulturowych), uwzględniając ich aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. 

 

 
4. OPIS BADANIA, W KTÓRYM STUDENT/-KA UCZESTNICZYŁ/-A I DODAKOWE UWAGI 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

 
* 1 pkt. oznacza brak osiągnięcia efektów, a 5 pkt. oznacza bardzo dobre osiągnięcie efektów. 



.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

  

   

Zaliczenie praktyki:  

 

 

…………………………………………………. 

(podpis opiekuna/-ki praktyk z ramienia Uczelni)  

  
 


