
 
 

 

UCHWAŁA Nr 23/2012 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku studiów  
socjologia techniki i ekologii 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy z dniem 1 października 2012 
roku na Wydziale Nauk Społecznych kierunek studiów socjologia techniki i ekologii. 

2. Kierunek uruchamiany jest na stacjonarnych studiach drugiego stopnia. 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku socjologia techniki i ekologii określa załącznik 
do uchwały. 

 
§ 3. 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 23/2012  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
 
 

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Społecznych 
Nazwa kierunku studiów: socjologia techniki i ekologii 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
socjologia techniki i ekologii. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów 
socjologia techniki i ekologii absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 

kształcenia w 
zakresie nauk 
społecznych 

WIEDZA 

K_W01 ma wiedzę o odrębności przedmiotu i metodologii socjologii techniki  
i ekologii na tle innych dziedzin socjologicznych, związkach z innymi 
naukami, miejscu w strukturze nauk 

S2A_W01 

 

K_W02 ma wiedzę o najnowszych i klasycznych koncepcjach teoretycznych 
kształtowania się społeczeństwa w kontekście aktualnych i potencjalnych 
kierunków zmian technologicznych i ekologicznych, zależnościach 
pomiędzy środowiskiem technologicznym a codziennym funkcjonowaniem 
jednostki, budowaniem jej tożsamości, formami współpracy, stylem życia, 
aktywnością społeczną, obywatelską, zawodową; globalizacji i jej 
wymiarach oraz przyczynach i skutkach; religiach i rozwoju 
technologicznym oraz ekologii; koncepcjach katastroficznych i 
pozytywnych rozwoju społecznego 

S2A_W02 

K_W03 ma wiedzę o współczesnej polityce wobec technologii i ekologii; nowych 
kwestiach politycznych; redefinicjach wolności politycznej, możliwościach 
demokracji bezpośredniej; nowych kształtach kultury politycznej; 
technologiach i ekologiach a zmianach politycznych i gospodarczych; 
globalnych sieciach w gospodarkach; nowych modelach biznesowych; 
nowych profilach pracownika; zmianach w etyce pracy i współpracy; 
patentach a otwartym obrocie informacją 

S2A_W03 

K_W04 ma wiedzę o więziach zinstytucjonalizowanych i niezinstytucjona-
lizowanych, bezpośrednich i zapośredniczonych w różnorodnych obszarach 
aktywności jednostek, grup, instytucji, organizacji w tym: ekonomicznych, 
produkcyjnych, finansowych, sieciach wiedzy i innowacji, i innych 
wybranych 

S2A_W04 

K_W05 ma wiedzę o psychosocjologicznych aspektach technologii i ekologii, 
kształtowanie się self w środowisku sieciowym; technologiach i ekologiach 
a edukacjach; usieciowieniu indywidualizmu; kapitale społecznym i jego 
zmianie w kontekście rozwoju technologicznego ku innowacyjności 
człowieka 

S2A_W05 

K_W06 ma wiedzę o odmienności paradygmatycznej w badaniach i ich logice, 
metodologiach socjologicznych klasycznych i poklasycznych; poznawczych 
koncepcjach nauki i metodologiach; sposobach badań, uzasadnianiu 
założeń, twierdzeń i hipotez; dominujących ideologiach w nauce, 
interesach a nauce;  nowych wizjach i ideach przyszłości- projektowaniu 
społecznym w oparciu o socjo-cyber-inżynierię;  ośrodkach badawczych i 

S2A_W06 
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ich praktyce, klasyfikacjach centrów badawczych, sieciach 
technologicznych i ekologicznych- ruchach wolnego rozwoju 
technologicznego, ekologicznego i ich metodologiach; projektach i 
współpracy w projektach; procedurach badawczych i projektowych 

K_W07 ma wiedzę o sieciach produkcji technologii- specjaliści, hobbyści, 
fundatorzy i systemy normatywno-regulacyjne i ich funkcjonowaniu na 
podstawie analiza niektórych przykładów Open Ecology, RApRAp, Onawi; 
etycznych i społecznych problemach rozwoju techniki, rozwoju 
zrównoważonego; odpowiedzialność i podmiotowość społecznej w rozwoju 
wiedzy 

S2A_W07 

K_W08 ma wiedzę o Innowacyjności społecznej; modelach sieci produkcji i 
konsumpcji, modelach reprodukcji społecznej na podstawie analiz ich cech 
i dynamiki 

S2A_W08 

K_W09 ma wiedzę o wpływie czynników społecznych i kulturowych na problemy 
ekologiczne;  ekologicznych i technologicznych ruchach społecznych; 
rytualizacji ruchów społecznych; dyskursie publicznym w obszarze 
technologii i ekologii; formach oporu społecznego przed rozwojem w 
obszarze technologii i ekologii; programach edukacyjnych w instytucjach; 
nierówności ach społecznych w obszarze technologii i ekologii; 
bezpieczeństwie społecznym; instytucjonalny i pozainstytucjonalny 
wymiarach bezpieczeństwa na przykładach wybranych instytucji i 
organizacji; społeczeństwie ryzyka; zdrowiu i medykalizacji 
społeczeństwa; technicyzacji medycyny; odwrocie od medycyny oficjalnej i 
wzroście zainteresowania samoleczeniem oraz medycyną alternatywną i 
leczeniem na odległość; organizacji i zarządzaniu systemami technicznymi 
i ekologicznymi; kulturach organizacji  technicznych i ekologicznych 

S2A_W09 

K_W10 ma wiedzę z zakresie prawa oraz instytucje i procedury z obszaru 
przemysłu i ochrony własności intelektualnej, patentowania; związków 
chroniących prawa własności 

S2A_W10 

K_W11 ma wiedzę o ramach prawnych i organizacyjnych przedsiębiorczości w 
Polsce i UE oraz specyfice niektórych krajów poza UE; ograniczeniach i 
szansach społecznych, zróżnicowaniu społecznemu w przedsiębiorczości 

S2A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 posiada umiejętności identyfikowanie kluczowych zależności między 
technologią, ekologią a zmianami społecznymi, podstawowych problemów 
związanych z kierunkami rozwoju technologicznego i ich społecznych 
konsekwencji; wnioskowania własnego i oceny nowych idei 
technologicznych i ekologicznych, krytyki teorii i empirii socjologicznej w 
wybranych obszarach analiz; zastosowania klasycznych i nowych narzędzi 
poznania 

S2A_U01 

K_U02 posiada umiejętności analizowania nowych form współpracy w dziedzinie 
innowacyjności i dystrybucji wiedzy; zdiagnozowania, określenia 
konsekwencji oddolnego rozwijania technologii, działania sieci badawczych 
i wdrażania, identyfikowania modeli ich cech, dynamiki, oceny 
efektywności; analiza baz danych zastanych, zestawiania danych i ich 
analizy dla egzemplifikacji problemów poznawczych; krytycznej analizy 
badań społecznych, badań sondażowych, diagnoz; organizowanie i 
zarządzania zespołem badawczym; wtórnej oceny danych zastanych; 
opracowania projektu badań, przeprowadzenia badań terenowych; 
kodowanie danych ilościowych i jakościowych; posługiwania się 
programami statystycznymi, sporządzania raportów badań 

S2A_U02 
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K_U03 ma umiejętność wykorzystania wiedzy w rozumieniu społecznych podstaw 
i mechanizmów funkcjonowania gospodarki, synkretycznego myślenie w 
kontekście wyzwań rozwojowych na styku ekonomii, ekologii i technologii 

S2A_U03 

K_U04 ma umiejętność diagnozowanie , projektowania skutkowego w obszarze 
polityki, ekonomii, kultury, planowania strategicznego w obszarze zmiany 
społecznej towarzyszącej zmianie technologicznej, ekologicznej  

S2A_U04 

K_U05 ma umiejętność Interpretacji i posługiwania się systemem prawnych w 
obszarze społecznych systemów prawa w zakresie techniki i ekologii na 
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, ponadnarodowym w tym 
europejskim i ONZ; wykorzystywania umów bilateralnych, traktatów 
międzynarodowe, konwencji, konferencji w praktyce; rozróżniania normy 
kulturowej a prawnej materialnej i proceduralnej 

S2A_U05 

K_U06 ma umiejętność wykorzystania wiedzy w badaniach w instytucjach i 
organizacjach oraz innych działań społecznych w zakresie techniki i 
ekologii 

S2A_U06 

K_U07 ma umiejętność wykorzystania wiedzy w planowaniu w instytucjach i 
organizacjach oraz innych działań społecznych w zakresie techniki i 
ekologii 

S2A_U07 

K_U08 ma umiejętność przygotowania teoretycznej bazy analizy problemu 
poznawczego, skonstruowania projektu , przeprowadzenia badań 
terenowych, wnioskowania i przygotowania raportu 

S2A_U08 

K_U09 ma umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z wykorzystaniem 
literatury naukowej 

S2A_U09 

K_U10 ma umiejętność występowania publicznego w zakresie tematyki  objętej 
studiami i pogranicza; z wykorzystaniem form multimedialnych 

S2A_U10 

K_U11 Ma umiejętność posługiwania się językiem dyscyplinowym i opanował 
język obcy na poziomie wymaganym 

S2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 wykazuje samodzielność w poszukiwaniu literatury oraz kreowaniu 
problemów poznawczych i ich werbalizacji 

S2A_K01 

 

K_K02 podejmuje i realizuje przedsięwzięcia teoretyczne i badawcze w zespołach 
w różnych rolach 

S2A_K02 

K_K03 potrafi planować i zmieniać w trakcie działania planowo wszystkie 
elementy procesu zorganizowanego działania 

S2A_K03 

K_K04 potrafi poszukiwać problemów oraz określić sposoby ich rozwiązywania w 
związku z wykonywaniem zawodu  

S2A_K04 

K_K05 umie włączyć się w niestandardowe i standardowe działania w zakresie 
objętym kierunkiem studiów, ocenić je  

S2A_K05 

K_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie przygotowywać się do zajęć oraz 
wymaganych prac 

S2A_K06 

K_K07 potrafi stworzyć projekt i go wdrażać w zmiennych oraz ograniczonych 
warunkach działania 

S2A_K07 
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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 
S - obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 


