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Nazwa 

kierunku  
Kosmetologia 

Poziom i forma 

studiów 
studia I stopnia 

stacjonarne 

niestacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Socjologia Punkty ECTS 1 

Jednostka 

realizująca 
Zakład Zdrowia Publicznego Osoba odpowiedzialna Dr n. med. Dominik Maślach 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

Semestr 

V 

Rodzaj zajęć i 

liczba godzin 

wykłady 

0 

ćwiczenia 

0 

seminaria 

15 

Cel 

kształcenia 

Zapoznanie studenta ze społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania jednostki w społeczeństwie 

oraz rozwinięcie umiejętność komunikowania się z pacjentem i współpracownikami. 

Treści 

programowe  

Seminaria: 

Przedmiot i problematyka socjologii i socjologii zdrowia i choroby, socjologii ciała. Zdrowie i 

choroba jako pojęcia społeczne. Zachowania w zdrowiu i chorobie. Ciało konstruowane społecznie. 

Społeczne projekty ciała. Socjologiczne aspekty starości i umierania. Funkcjonalność i 

dysfunkcjonalność instytucji i centrów medycznych 

Formy i 

metody 

dydaktyczne 

Seminaria z prezentacjami multimedialnymi oraz wykorzystaniem opracowań z dziedziny socjologii.   

Forma i 

warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie - kolokwium testowe/z pytaniami wielokrotnego wyboru.                                         

Literatura 

podstawowa 

1. Giddens A.: Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 

2. Majchrowska A.: Wybrane elementy socjologii. Podręcznik dla studentów i absolwentów 

pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu, Wyd. Czekaj, Lublin 2003 

3. Shilling C.: Socjologia Ciała. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 

4. Turner J.H.: Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Zysk i S – ka, Poznań 1998 

Literatura 

uzupełniająca 
1. Giddens A.: Nowoczesność i tożsamość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 

Przedmiotowe 

efekty 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

P-W01 

Student zna współczesne teorie socjologiczne. Wykazuje znajomość 

procesów społecznych, omawia wyniki badań socjologicznych i określa ich 

znaczenie na gruncie kosmetologii. 

K1-W40 

P-U01 Potrafi nawiązać przyjazny kontakt z pacjentem/klientem. K1-U29 

P-K01 

Jest przygotowany do skutecznego komunikowania się z 

pacjentem/klientem i innym pracownikiem ochrony zdrowia w celu 

współdziałania dla dobra i zdrowia pacjenta/klienta. 

K1-K02 

Bilans 

nakładu pracy 

studenta 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:   

udział w seminariach 15 x 1h 15h 

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 x 1h 10h 

 Razem 25h 

Samodzielna praca studenta:   

przygotowanie do seminariów 15 x 2h 30h 

 Razem 30h 

 Ogółem 55h 

 ECTS 1 

Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela. 
25h 

ECTS 

1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 

[15+10+30]. 
55h 0 

Nr efektu 

kształcenia 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Formujące Podsumowujące 

P-W01 wejściówka na seminarium kolokwium 

P-U01 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć zaliczenie zajęć 



P-K01 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć zaliczenie zajęć 

Data 

opracowania 

programu 

 Program opracowała dr n. hum. Agnieszka K. Choińska 

 

 


