1.1.1 Metody badań społecznych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Kod przedmiotu:
W1A

METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia II stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Język wykładowy:
polski
Rok: I

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)
Semestr: II

ECTS (bezpośredni udział):
Stacjonarne: 2,5
Niestacjonarne: 1

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Nie dotyczy
fakultatywny
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
ECTS: 2

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015

W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:
Stacjonarne: Niestacjonarne: Wiedza:
Znajomość zachowań społecznych, posiadanie wiedzy związanej
ze specyfiką podstawowych zmian w społeczeństwie; posiadanie
wiedzy elementarnej na temat podstawowych rodzajów systemów
społecznych.
Umiejętności:
Posiadanie elementarnych umiejętności dokonywania oceny
wybranych rozwiązań i uczestniczenia w procesach podejmowania
typowych decyzji, w tym grupowych, posiadanie elementarnych
umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji
w typowych sytuacjach.
Kompetencje społeczne:
Zdolność przekazywania i obrony własnych poglądów, praca w
zespole.
Wykład. Wykład, dyskusja, pogadanka, praca w grupach.
Zaliczenie w formie:
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w formie pisemnej
(kolokwium) oraz brana jest pod uwagę aktywność na zajęciach.
Kryteria oceny podsumowującej:
 80% - wyniki z testu wiedzy,
 20% - aktywność na zajęciach.
Katedra Zarządzania
Dr Józef Pietrzak

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:
30

St udi a

nie st ac j ona rne
Wykład:
9

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

Ćwiczenia:
Konwersatorium:

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Laboratorium:
Ćwiczenia projektowe:

Warsztaty:

Warsztaty:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

2

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

33
17

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

11
39

RAZEM z PWS:

50

RAZEM z PWS:

50

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
aktywności:

Forma aktywności:

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

33
17

11
39

7

20

3

2

7

17

50

50

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:
Praca własna studenta, w tym związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów
Wykonanie projektów
Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Wykład

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opracowanie rozwiniętej koncepcji badawczej, analiza treści.
Skale i skalowanie.
Wywiad kwestionariuszowy.
Ankieta i jej rodzaje.
Metoda socjometryczna.
Metoda biograficzna.
Badania pilotażowe.
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W01

zna znaczenie wybranych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując
się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie

S2A_W01

K_W04
K_W08

zna wybrane skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk
kulturowych w skali organizacji i instytucji (w kontekście wiodących ujęć
teoretycznych właściwych dla dyscypliny nauki o zarządzaniu)
zna współczesny dorobek psychologii biznesu oraz socjologii organizacji i możliwości
jego odniesienia do realnych problemów zarządzania

S2A_W01
S2A_W02
S2A_W04
S2A_W03
S2A_W07

S2A_W05
Kod KRK:

Kod wg KEK:

Umiejętności:

K_U02

posiada umiejętności pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w
organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych
zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

S2A_U01
S2A_U02

K_U15

posiada umiejętności projektowania wybranych zmian w organizacji

S2A_U06
S2A_U08

K_U18

posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi,
finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań
menedżerskich

S2A_U06
S2A_U08

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

Kod KRK:

K_K04

posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim
oraz przekazywania swojej wiedzy osobom niebędącym specjalistami w zakresie
zarządzania

S2A_K01
S2A_K04

K_K07

jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości
społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

S2A_K03
S2A_K04

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Metoda (forma)
weryfikacji

Wiedza:
Student zna zagadnienia na temat przeprowadzania badań społecznych w przedsiębiorstwie.
Student posiada wiedzę o metodach i technikach badań społecznych, które umożliwiają
ilościowa i jakościową analizę zjawisk społecznych.

Test wiedzy,
wypowiedź ustna

Umiejętności:
Student potrafi konstruować narzędzia badawcze.
Kompetencje:
Prezentacja wyników badań.

Test wiedzy,
zadanie
praktyczne
Wypowiedź
ustna

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Oppenheim A., Kwestionariusze, wywiady pomiary postaw, Zysk i S-ka, 2004.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badan społecznych, Katowice, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2010.

Frankfort-Nachmias, Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydaw. Zysk i S-ka., Poznań 2001.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.
Inne materiały dydaktyczne:

