
 

UCHWAŁA Nr 75/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 maja 2013 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku socjologia grup dyspozycyjnych  
na studiach pierwszego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Nauk Społecznych 
kierunek socjologia grup dyspozycyjnych - studia pierwszego stopnia. 

2. Kształcenie na studiach odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 
(zaocznym). 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów socjologia grup dyspozycyjnych - studia 
pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych  
i w zakresie nauk humanistycznych - zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. W związku z § 1 określa się zasady rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku 

akademickim 2013/2014: 
 

1) stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) w brzmieniu: 
 

„NOWA MATURA  
 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 

maturalnych z przedmiotów wymienionych w poniższej tabeli. 
 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 

pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 
 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę 

brany będzie wynik korzystniejszy. 
 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 

kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej 
egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do 
postępowania rekrutacyjnego.  

 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

 język polski 
(pisemny) 

0,5 1 

przedmiot  
(jeden do 
wyboru) 

wiedza o 
społeczeństwie, 

historia, matematyka 

0,25 0,5 

język obcy 
nowożytny 
(pisemny) 

język angielski 0,2 0,4 

 
STARA MATURA 
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu 
(egzamin ustny, pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie 
podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 maja 2013 r. na stronie internetowej: 
www.socjologia.uni.wroc.pl”;   
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2) niestacjonarne (zaoczne) studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) w brzmieniu: 
 

„NOWA MATURA I STARA MATURA 
Przyjęcie nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”. 

 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 75/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 maja 2013 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Społecznych 
Nazwa kierunku studiów: socjologia grup dyspozycyjnych 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych, nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, prawnych  

oraz medycznych 
Dyscyplina: socjologia, nauki o bezpieczeństwie, o poznaniu i komunikacji społecznej, 

nauki o zarządzaniu, filozofia i kulturoznawstwo, ekonomia, prawo 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
socjologia grup dyspozycyjnych. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku  
socjologia grup dyspozycyjnych absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 Posiada ogólną interdyscyplinarną i multidyscyplinarną wiedzę z 
socjologii także w zakresie bezpieczeństwa w militarnych, 
paramilitarnych i niemilitarnych systemach społecznych, niezbędną dla 
zrozumienia problemów związanych z zagrożeniami w sferze publicznej, 
zarówno w ich centrum, jak i na pograniczach. Zna relacje występujące 
w obszarze nauk społecznych w zakresie bezpieczeństwa, a więc 
obronności oraz ochrony z uwagi na ich genezę oraz bada je na różnych 
poziomach analitycznych teorii. 

S1A_W01 

K_W02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach wyspecjalizowanych 
struktur bezpieczeństwa (instytucjach publicznych i non-profit, 
podmiotach gospodarczych) w sektorze bezpieczeństwa, w których 
tworzą się i funkcjonują grupy dyspozycyjne oraz obowiązujące w nich 
systemy norm i wzorów postępowania odnoszących się do obrony i 
ochrony społecznie uznanych zasobów. Zna i rozumie uwarunkowania 
funkcjonowania tych profesjonalnych grup działających w skali lokalnej, 
regionalnej, narodowej, jak i globalnej. Zna obowiązujące w grupach 
normy obyczajowe i prawne.  

S1A_W02 

K_W03 Zna zasady funkcjonowania rozlicznych systemów bezpieczeństwa oraz 
instytucji i podmiotów w nich wyróżnionych na poziomie mikrosfery, 
mezosfery oraz makro sfery społeczeństwa. Jest świadom roli ich 
dysponentów, którzy wykorzystują te podmioty bezpieczeństwa do 
wykonywania wysoce wyspecjalizowanych działań na rzecz ochrony i 
obrony dóbr społecznie poważanych, a przede wszystkim infrastruktury 
krytycznej tj. systemów rzeczywistych (obiektów, urządzeń bądź 
instalacji) oraz systemów cybernetycznych zdolnych do zapewniania 
funkcjonalności państwa i gospodarki oraz zapewniających ochronę dóbr 
cywilizacji. 

S1A_W03 

K_W04 Zna rodzaje więzi zespalające i skłaniające podmioty dyspozycyjnych 
systemów bezpieczeństwa do współpracy. Zna formy i sposoby ich 
współdziałania ze względu na okoliczności sytuacyjne ryzyka, kryzysu 
czy zagrożenia stanu bezpieczeństwa w sferze społecznej, kulturowej, 
gospodarczej, politycznej i prawnej oraz zdaje sobie sprawę z 
konsekwencji podejmowanych w tych obszarach decyzji. 

S1A_W04 

K_W05 Osadza w teoriach naukowych potrzeby człowieka w zakresie 
bezpieczeństwa, a więc obrony i ochrony oraz ma świadomość 
konsekwencji jego poczynań dla ogółu społeczeństwa. Dostrzega 
wielorakie związki między poszczególnymi teoriami z zakresu 
bezpieczeństwa wpływającymi na zbiorowości, instytucje, procesy w nich 

S1A_W05 
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zachodzące, stosunki społeczne, zjawiska kulturowe, ruchy społeczne 
oraz świadomość społeczną. 

K_W06 Zna odpowiednie dla sfery bezpieczeństwa metody badawcze, które 
realizuje za pomocą technik i narzędzi służących do analizowania i 
prognozowania ilościowych i jakościowych danych empirycznych dla 
wzmacniania poczucia bezpieczeństwa systemów antropotechnicznych. 

S1A_W06 

K_W07 Posiada zasób wiedzy w dziedzinie nauk prawnych, w tym prawa i 
administracji w obszarze bezpieczeństwa publicznego, ekonomicznego, 
technicznego, politycznego i społecznego. Ma wiedzę o obowiązujących 
normach moralnych i regułach prawnych, organizacyjnych i w tych 
obszarach weryfikuje proponowane rozwiązania problemów, mając na 
uwadze konsekwencje podejmowanych decyzji. 

S1A_W07 

K_W08 Ma wiedzę na temat zmian społecznych dokonujących się w 
zbiorowościach, instytucjach, procesach w nich zachodzących, 
stosunkach społecznych, zjawiskach kulturowych, ruchach społecznych 
oraz na poziomie świadomości społecznej. Dostrzega wieloaspektowe 
ryzyko w warunkach zmiany społecznej współczesnych struktur 
obywatelskich przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożeń oraz 
maksymalizowaniu szans na utrzymywanie bezpieczeństwa.  

S1A_W08 

K_W09 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach poglądów, koncepcji i teorii z 
obszaru bezpieczeństwa publicznego i niepublicznego, zarówno 
luminarzy socjologii, prawa, ekonomii, administracji, jak i współczesnych 
twórców, kreujących rozwiązania teoretyczno-metodologiczne oraz 
praktyczne, także na pograniczu różnych dyscyplin naukowych.   

S1A_W09 

K_W10 Zna i rozumie elementarne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej roztaczanej nad produktami badawczymi firm zajmujących 
się pozyskiwaniem i interpretacją danych oraz pojęcia i zasady z zakresu 
prawa autorskiego chroniące efekty pracy analitycznej specjalisty ds. 
bezpieczeństwa. Zna metodykę opracowania baz danych, modeli 
teoretycznych i empirycznych, raportów, prognoz, ekspertyz badawczych 
i opiniujących, studia wykonalności, artykuły, monografie, prezentacje i 
in. w sferze bezpieczeństwa powszechnego. 

S1A_W10 

K_W11 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości w sferze bezpieczeństwa publicznego oraz  związane z 
tym nabywanie specjalistycznych uprawnień niezbędnych do realizacji 
karier zawodowych w grupach dyspozycyjnych.  

S1A_W11 

K_W12 Osadza swoje działania zawodowe na etyce i uczciwości oraz przyświeca 
mu działanie zgodne z ideologią Safety Culture. 

H1A_W05 
H1A_W07 

K_W13 Posiada wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury, 
także w relacji do bezpieczeństwa publicznego, z uwzględnieniem 
antropologicznych koncepcji kultury. 

H1A_W04 
H1A_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi porządkować, klasyfikować, porównywać, analizować, 
interpretować, prognozować, oceniać zjawiska społeczne w obszarze 
bezpieczeństwa publicznego, uwzględniając wzajemne oddziaływanie 
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w wymiarze 
obyczajowym, społecznym, kulturowym, politycznym, prawnym i 
ekonomicznym. 

S1A_U01 

K_U02 Posiada zdolność do wykorzystania wiedzy teoretycznej do jej 
praktycznego zastosowania w sferze bezpieczeństwa publicznego i 
niepublicznego do analizowania problemów społecznych implikujących 
niebezpieczeństwa oraz udzielania odpowiedzi na nie, przyczyniając się 
do ich rozwiązania w danej specjalności zawodowej.  

S1A_U02 
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K_U03 Potrafi wyprowadzać wnioski metodą indukcyjną (metoda powypadkowa 
– „jak się to stało”) oraz dedukcyjną (metoda przed wypadkowa – „co 
się stanie gdy”) oraz stosuje zasady statystyczne do ustalania przyczyn i 
konsekwencji analizowanych zdarzeń i zjawisk społecznych 
niebezpiecznych dla społeczności lokalnych jak i całych społeczeństw 
(ryzyko, zagrożenia, kryzys).  

S1A_U03 

 

K_U04 Potrafi wykonać i zastosować w praktyce modele oparte na metodyce 
jakościowej i ilościowej do określania stanów dysfunkcyjnych 
społeczeństwa (tj. ryzyka, kryzysu, zagrożeń) oraz przeciwdziałania ich 
niepożądanych skutków bądź szybkiej eliminacji zaistniałych 
konsekwencji.  

S1A_U04 

K_U05 Ukształtował nawyki w stosowaniu obowiązujących systemów 
normatywnych (prawo krajowe i międzynarodowe, kodeks etyczny, 
normy obyczajowe, normy zawodowe, normy bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych, 
zachowywanie tajemnicy służbowej, zachowywanie bezpieczeństwa 
biznesowego) i posiada umiejętność realizacji zadań zawodowych z 
zachowaniem tych uregulowań.   

S1A_U05 

K_U06 W sytuacji zawodowej pozornie niemożliwej do rozstrzygnięcia 
poszukuje rozwiązań zgodnych z uregulowaniami prawnymi, etycznymi i 
moralnymi, w sposób umiejętny zażegnując lub dokonując redukcji 
konfliktów interesów.  

S1A_U06 

K_U07 Wykonuje analizy problemów sfery bezpieczeństwa powszechnego oraz 
prywatnego odnosząc się w sposób profesjonalny do proponowanych 
rozwiązań i proponuje rozstrzygnięcie kwestii spornych. 

S1A_U07 

K_U08 Posiada umiejętność postrzegania, rozumienia, opisywania, wyjaśniania, 
argumentowania i propagowania rozwiązań teoretycznych i praktycznych 
dotyczących bezpieczeństwa powszechnego. 

S1A_U08 

K_U09 Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku ojczystym 
oraz w wybranym nowożytnym języku obcym w dowolnej formie 
przekazu, takiej jak forma podająca: pisemna, eksponująca: pokaz, 
prezentacja multimedialna; problemowa: studium przypadku; 
praktyczne: prace koncepcyjne, prognozujące, szacujące i logiczne. 

S1A_U09 

K_U10 Posiada umiejętność przedstawienia przygotowanych indywidualnie jak i 
zespołowo prac w dowolnej formie przekazu, takiej jak forma podająca: 
wykład lub wypowiedź systematyzująca lub konwersatoryjna, 
eksponująca: pokaz, prezentacja multimedialna; problemowa: ukazanie 
studium przypadku; praktyczne: ukazanie efektów prac koncepcyjnych, 
prognozujących, szacujących i logicznych. 

S1A_U10 

K_U11 Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych,  właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego. 

S1A_U11 

K_U12 Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje o 
zagrożeniach życia społecznego pochodzących z różnych źródeł.  

H1A_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w 
zakresie szybko postępujących zmian w systemie bezpieczeństwa 
powszechnego. 

S1A_K01 

K_K02 Jest zorientowany na działanie w sposób przedsiębiorczy w wymiarze 
podejmowanych działań indywidualnie jak i grupowo, przyjmując w nich 

S1A_K02 
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różne role społeczno-zawodowe. Posiada potencjał w realizacji wzorów 
społecznych i osobowych przypisanych realizowanej specjalności 
zawodowej. 

K_K03 Jest zdolny do kierowania, organizowania, zarządzania oraz 
przewodzenia w różnych strukturach społeczno-zawodowych określając 
jednocześnie priorytety dla wprowadzanych celów w kierowaniu 
przedsięwzięć indywidualnych jak i zespołowych.  

S1A_K03 

K_K04 Podejmuje się aktywnego określania i rozstrzygania dylematów 
związanych z ideologią  Safety Culture w celu zwiększania 
bezpieczeństwa w systemach antropotechnicznych. 

S1A_K04 

 

K_K05 Potrafi brać systematyczny udział w przedsięwzięciach zespołowych w 
wybranych sferach bezpieczeństwa (społecznego, gospodarczego, 
politycznego i prawnego) uwzględniając uwarunkowania ich realizacji.  

S1A_K05 

K_K06 Identyfikuje się z koncepcją całożyciowego uczenia się (lifelong learning)  
oraz ma świadomość potrzeby doskonalenia zdobytej już wiedzy w 
trakcie realizacji karier zawodowych.  

S1A_K06 

K_K07 Uświadamia aktualne potrzeby społeczeństwa w sferze bezpieczeństwa i 
potrafi zaspokoić je podejmując aktywność gospodarczą. 

S1A_K07 

K_K08 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy natury filozoficznej 
związane z wykonywaniem zawodu w sferze bezpieczeństwa.   

H1A_K04 

 
 
objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
1 - studia pierwszego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 


