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Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

1. zna typy i etapy procedury badawczej

2. potrafi dokonać operacjonalizacji zmiennych

3. jest świadomy specyfiki badań społecznych
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TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Pojęcie i podział metodologii. Przedmiot zainteresowań metodologii nauk społecznych. Typy i etapy badań w
naukach społecznych

3

2. Problem badawczy w naukach społecznych

2

3. Hipoteza badawcza w naukach społecznych

2

4. Pojęcie i podział zmiennych. Sposoby definiowania zmiennych

4

5. Charakterystyka wskaźników w naukach społecznych

2

6. Kolokwium

2

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Formułowanie celów i określanie typu badania

2

2. Formułowanie problemów badawczych

2

3. Kryteria poprawnego formułowania hipotez badawczych

2

4. Operacjonalizacja zmiennych

2

5. Wskaźnikowanie zmiennych osobowościowych

2

6. Sposoby doboru próby badawczej

3

7. Kolokwium

2

Metody kształcenia

wykład informacyjny
praca w grupach
opracowanie projektu
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* kolokwium

1, 3

* projekt

1, 2

Formą zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie z oceną na podstawie obecności, pracy grupowej i kolokwium
obejmującego wiedzę z ćwiczeń.
Formą zaliczenia wykładów jest zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium obejmującego wiedzę z
wykładów.
Ocenę końcową dla całego przedmiotu ustala koordynator przedmiotu według algorytmu: 1/2 oceny za
wykłady + 1/2 oceny za ćwiczenia (zaokrąglanie wyniku do pełnej oceny według zasady: 3,00-3,24 = dst;
3,25-3,74 = dst plus; 3,75-4,24 = db; 4,25-4,74 = db plus; 4,75-5,00 = bdb)
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Studiowanie literatury
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Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10
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