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KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA     

Nazwa modułu/przedmiotu  

Socjologia w zdrowiu 

Kod: MK_27/2 

Kierunek studiów 

KOSMETOLOGIA 

Profil kształcenia: 

praktyczny 

 

Rok/semestr 

II/IV 

 

Specjalność  Język wykładowy:   

polski 

Status modułu:  

obieralny 

Godziny: 30/15 Liczba punktów ECTS:  

2 

 
Wykłady  

30/15 

Ćwiczenia/Laboratoria 

-  

Projekty/seminaria 

- 

Stopień studiów 

I 

Forma studiów 

stacjonarne/niestacjonarne 

Obszary kształcenia 

OM_1 

Podział ECTS* 

100%  

Rodzaj modułu  w programie studiów: kierunkowy 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych: 

 brak 

Cele kształcenia: 

C1. Zaznajomienie z podstawowymi pojęciami socjologicznymi. 

C2. Zaznajomienie z rolą socjologii w życiu codziennym i uświadomienie znaczenia twierdzeń socjologicznych i 
wyników badań socjologicznych dla rzeczywistości społeczno-kulturowej współczesnego zglobalizowanego 
świata. 

C3. Uświadomienie znaczenia badań socjologicznych ( wyników i twierdzeń ) dla życia zawodowego. 

C4. Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami socjologii zdrowia. 

Treści kształcenia 

Wykłady 

1. Podstawowe pojęcia socjologiczne. 
Przedmioty jej badania i podstawowe metody. 

2. Początki socjologii. Filozofia myślicieli filozofii tradycji zachodniej-teorie umowy społecznej. Ojcowie 
socjologii. 

3. Człowiek jako istota kulturowa. Znaczenie pojęć: płci kulturowej (gender), role normy społeczne, 
etniczność, kultura, subkultura, relatywizm kulturowy. 

4. Znaczenie pojęć: globalizacja, urbanizacja, industrializacja, społeczeństwo informacyjne i 
konsumpcyjne, socjalizacja, akulturacja, antropologia socjologiczna. 

5. Teoria klas, alienacja, zmiana społeczna, socjologia strukturalna, socjologia miasta, symboliczny 
interakcjonizm, strukturalny funkcjonalizm. 

6. Statystyczne badania socjologiczne i ich typowe wskaźniki: demografia, wiek, płeć, etniczność, klasa 
społeczna, wykształcenie, sytuacja finansowa, przekonania religijne, polityczne, płeć, sytuacja 
rodzinna. 

7. Industrializacja. Zmiana społeczna. Społeczeństwo informacyjne. Globalizacja – pojęcie, proces, 
efekty, problemy. Konsumpcjonizm. Teorie zrównoważonego rozwoju a zmiana społeczna. Teoria 
krytyczna wczoraj i dziś. Rewolucja globalna i globalna zmiana. 
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8. Socjologia i badania socjologiczne w naukach medycznych. Zdrowie i stratyfikacja społeczeństwa. 
Zdrowie i relacje społeczne. Socjologia nauki, bioetyka, rozwój technologii medycznej a zmiana 
społeczna. 

 

Piśmiennictwo podstawowe: 

Berger P., Zaproszenie do socjologii, tłum. J. Stawiński,2007, PWN 

Sztompka P., Socjologia, 2010, Znak 

Cockerham  W.(red.) The New Blackwell Companion to Medical Sojology, 2010,  

Piątkowski W, A. Titkow (red.) W stronę socjologii zdrowia, Lublin 2002 

Uramowska - Żyto B. Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych, Warszawa, 1992 

Końcowa forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny w formie testu 
   


