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Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ekonomii i Agrobiznesu 

Cel modułu Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie 

studentów z dyscypliną socjologii jako wiedzy o szeroko 

rozumianym społeczeństwie, jej metodami i narzędziami 

badawczymi, genezą powstania socjologii i celami, jakie 

ona sobie stawia jako nauka; pojęciami, którymi się 

posługuje; zjawiskami i procesami społecznymi, które 

stawia w centrum swoich zainteresowań 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Socjologia jako dyscyplina naukowa pojawiła się w I poł. 

XIX w. Jest nauką o społeczeństwie, zjawiskach i 

procesach które mają w nim miejsce. Przyczyn pojawienia 

się nowej dyscypliny naukowej należy szukać w rewolucji 

francuskiej, która obaliła dotychczasowy system polityczny 

i feudalny ład społeczny; rewolucji przemysłowej; rozwoju 

wiedzy naukowej. Zadaniem socjologii było wprowadzenie 

nowego porządku społecznego do porewolucyjnego 

społeczeństwa ówczesnej Francji, w oparciu o nowy 

program filozofii pozytywnej. Obecnie socjologia ogólna 

dzieli się na wiele subdyscyplin szczegółowych. 

Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 

przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie; wiedza 

potoczna a naukowa; historyczne uwarunkowania 

pojawienia się socjologii jako dyscypliny naukowej; 

socjologia współczesna i jej metody badania ; podstawowe 

pojęcia, którymi posługuje się socjologia, w tym m.in. 

interakcje społeczne, organizacja, instytucja; socjalizacja, 

kontrola społeczna, grupa społeczna, rodzina, naród, 

zróżnicowanie i ruchliwość społeczna, system 

aksjonormatywny w społeczeństwie 
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