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PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH  
STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 

2006/2007 
 

Program studiów stacjonarnych na kierunku Stosowane nauki społeczne w Instytucie 
Stosowanych Nauk Społecznych obowiązuje wszystkich studentów wieczorowych ISNS. 
 
Podstawowe założenia programu:  
1. Student ma swobodę wyboru przedmiotów fakultatywnych. 
2. W wyborze przedmiotów fakultatywnych, a także przedmiotów obowiązkowych, student korzysta 

z oferty całego Uniwersytetu, a nie wyłącznie własnego kierunku. 
3. Studenci mają obowiązek zaliczania przedmiotów obligatoryjnych przypisanych do danego 

roku.  
4. Ograniczeniu pełnej swobody studenta służą wymagania związane z zasadami przyjęcia na 

określoną ścieżkę specjalizacyjną, praktykę, przedmiot lub seminarium magisterskie. 
5. Tematy prac magisterskich zatwierdza Rada Naukowa Instytutu. 
6. Wprowadza się tzw. punkty kredytowe (ECTS), które student zdobywa w trakcie studiów 

uniwersyteckich. Suma ECTS dla całego toku studiów wynosi 300 (60 ECTS w ciągu każdego 
roku akademickiego). Wartość punktowa każdego przedmiotu na danym roku studiów jest taka 
sama dla studentów z innych kierunków, zaliczających ten przedmiot. Nadwyżka ECTS 
przechodzi na następny rok. 

 
Zasady przyznawania punktów kredytowych (ECTS) 
1. W trakcie całego cyklu studiów student powinien zdobyć minimum 300 ECTS. 
2. Przed rozpoczęciem seminarium magisterskiego (czyli po trzech latach studiów) student winien 

uzyskać przynajmniej 180 ECTS i zaliczyć wszystkie przedmioty obligatoryjne z I, II i III 
roku studiów. 

3. Każdemu przedmiotowi przypisana jest wartość punktowa (ECTS). 
4. Wszystkim przedmiotom fakultatywnym, prowadzonym w ISNS UW, a także przedmiotom 

ścieżkowym przypisuje się wartość 3 ECTS za 30 godzin zajęć. 
5. Student musi wybrać jedno seminarium magisterskie. Seminarium magisterskie na IV roku, 

zaliczane na podstawie złożenia przez studenta — określonej przez promotora — części pracy 
magisterskiej, ma wartość 21 ECTS, zaś seminarium magisterskie na V roku, zaliczone 
wówczas, gdy student składa pracę magisterską, ma wartość 45 ECTS. Inne seminaria 
magisterskie traktuje się wtedy jak fakultet (3 ECTS za semestr pod warunkiem, że zaliczane są 
na ocenę). 

6. Oceny z danych przedmiotów nie mają znaczenia dla liczby ECTS zdobytych przez studenta. 
 
Zasady zaliczania przedmiotów i wyboru ścieżek specjalizacyjnych 
1. Warunkiem ukończenia studiów stacjonarnych w ISNS jest uzyskanie co najmniej 300 ECTS 

w ciągu pięciu lat studiów i złożenie pracy magisterskiej, której temat zatwierdza Rada Naukowa 
ISNS. 

2. Liczbę ECTS dla każdego przedmiotu ustala Rada Naukowa ISNS UW. 
3. Na każdym roku student powinien uzyskać co najmniej 60 ECTS. Nadwyżka ECTS przechodzi 

na następny rok. 
4. Od roku akademickiego 2003/2004 student zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia z 

następujących przedmiotów:  
Ø Antropologia kulturowa (egzamin) 
Ø Demografia (egzamin) 
Ø Ekonomia (egzamin) 
Ø Filozofia (egzamin) 
Ø Historia idei (egzamin) 
Ø Język angielski (egzamin) 
Ø Logiczne podstawy nauk społecznych (egzamin) 
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Ø Metodologia nauk społecznych z elementami filozofii nauki (egzamin) 
Ø Metody i techniki badań społecznych (egzamin) 
Ø Metody i techniki badawcze do seminarium magisterskiego (zaliczenie) 
Ø Polityka społeczna (egzamin) 
Ø Psychologia ogólna (egzamin) 
Ø Psychologia społeczna (egzamin) 
Ø Seminarium magisterskie (zaliczenie) 
Ø Socjologia ogólna (egzamin) 
Ø Socjologia moralności (zaliczenie na ocenę) 
Ø Socjologia rodziny (egzamin) 
Ø Statystyka (egzamin) 
Ø Technologie informacyjne i komunikacyjne (zaliczenie) 
Ø Teorie socjologiczne I (egzamin) 
Ø Teorie socjologiczne II (egzamin) 
Ø Wstęp do socjologii prawa z elementami nauki o państwie i prawie (egzamin) 
Ø Wychowanie fizyczne (zaliczenie) 

lub z przedmiotów równoważnych po uzyskaniu zgody pracownika naukowego prowadzącego 
dany przedmiot, Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych, kierownika ścieżki lub promotora pracy 
magisterskiej. 

5. Liczbę ECTS brakującą do limitu rocznego student uzupełnia poprzez uczestnictwo 
w zajęciach fakultatywnych. Ich wyboru student dokonuje spośród:  
Ø puli przedmiotów fakultatywnych dla studentów ISNS UW;  
Ø puli przedmiotów obligatoryjnych dla studentów określonej ścieżki specjalizacyjnej, o ile 

student nie jest jej członkiem i po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej zajęcia,  
Ø innych przedmiotów prowadzonych w UW, a także innych szkołach wyższych – po 

uzyskaniu zgody opiekuna naukowego, promotora lub dyrektora ds. dydaktycznych ISNS. 
6. Student ma prawo wyboru jednej lub kilku ścieżek specjalizacyjnych, przy czym  jedna 

traktowana jest jako ścieżka podstawowa, którą student rozlicza obligatoryjnie. Przedmioty ze 
ścieżek realizowanych dodatkowo traktuje się jako przedmioty fakultatywne. Decyzja o wyborze 
ścieżek przez studenta musi być zgłoszona do sekretariatu studiów dziennych do 10 maja roku 
akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie zajęć na określonej ścieżce. Kryteria 
przyjmowania na ścieżki i warunki uzyskania certyfikatu ukończenia ścieżek specjalizacyjnych 
określają osobne regulaminy ścieżek. Kierownicy ścieżek mają prawo do wstępnej selekcji 
kandydatów. Informacja o zmianie podstawowej ścieżki specjalizacyjnej lub rezygnacji musi 
być pisemnie zgłoszona kierownikowi ścieżki oraz do sekretariatu studiów dziennych. 

7. Każda ścieżka specjalizacyjna liczy 300 godzin zajęć obowiązkowych, rozłożonych – zgodnie 
z programem ścieżki – na trzy lata studiów. W trakcie realizacji całego programu ścieżki student 
zdaje obligatoryjnie 5 egzaminów ścieżkowych. Ukończenie ścieżki oznacza zatem uzyskanie 
30 ECTS i zdanie 5 egzaminów w ciągu trzech lat. Niektóre ścieżki specjalizacyjne wymagają 
ukończenia dodatkowo praktyki, wyjazdu terenowego lub obozu naukowego. Wymaganą liczbę 
godzin określa Kierownik ścieżki. Każde 30 godzin takich praktyk daje dodatkowo 3 ECTS.  

8. W zależności od realizowanej ścieżki, na III, IV i V roku student uzupełnia brakującą liczbę 
ECTS (do 60) realizując dodatkowo przedmioty fakultatywne. 
(Przykładowo: na III roku ścieżka specjalizacyjna „Ekspertyza społeczno – obyczajowa” daje 9 
ECTS, wszystkie przedmioty obligatoryjne z III roku dają 32 ECTS – razem 41 ECTS. Oznacza to, 
że do zaliczenia III roku, brakuje 19 ECTS, które student uzupełnia realizując przedmioty 
fakultatywne.)  

9. Student może ukończyć studia bez wyboru ścieżki specjalizacyjnej po przedstawieniu 
Indywidualnego Toku Studiów i zatwierdzeniu przez opiekuna naukowego, promotora lub 
dyrektora ds. dydaktycznych ISNS. 

10. W okresie studiów student powinien zdać (oprócz egzaminów z przedmiotów obligatoryjnych) 
dodatkowo siedem egzaminów. Egzaminy te mogą dotyczyć przedmiotów na wybranej przez 
studenta ścieżce specjalizacyjnej, bądź przedmiotów fakultatywnych . 

11. Tematy prac magisterskich zatwierdza Rada Instytutu. Zmiana tematu pracy magisterskiej 
wymaga uzyskania przez studenta pisemnej zgody dotychczasowego i nowego promotora oraz 
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zgody dyrektora ds. dydaktycznych ISNS, pisemnego zgłoszenia do sekretariatu dydaktycznego 
i ewentualnie ponownego zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej.  

12. W ISNS każdy przedmiot albo kończy się egzaminem, albo jest zaliczany jest na ocenę. 
Formę zaliczenia określa osoba prowadząca dany przedmiot. Średnia ocen obliczana jest na 
podstawie wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych, z 
wyłączeniem przedmiotów „Technologie  informacyjne i komunikacyjne” i „Wychowanie 
fizyczne”. Przedmioty fakultatywne realizowane poza ISNS dają wyłącznie punkty ECTS – 
oceny z tych przedmiotów nie są liczone do średniej ocen. 

13. Osoby prowadzące przedmioty, kierujące pracą ścieżek specjalizacyjnych, praktyk i seminariów 
magisterskich mają prawo określenia wstępnych wymagań wobec studentów.  

14. W ISNS obligatoryjne jest zdanie egzaminu z języka angielskiego do II roku studiów, 
przynajmniej na poziomie B2, za co uzyskuje się 2 ECTS. Zamiast tego można okazać certyfikat 
z jęz. angielskiego, jednak wówczas nie uzyskuje się ECTS. Egzamin z angielskiego wszyscy 
studenci zdają w Szkole Języków Obcych. Uczęszczanie na lektoraty nie jest obowiązkowe, ale 
podjęcie nauki w wymiarze 120 godzin lektoratu i jego zaliczenie daje 4 ECTS. Jeżeli student nie 
chodzi na lektorat, brakujące ECTS musi uzupełnić fakultetami. W ciągu całego toku studiów 
student ma prawo do korzystania z 240 godzin lektoratu dowolnego języka.  
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Program obowiązujący studentów MISH UW 
(od roku 2003/2004 – dla studentów MISH, którzy decydują się na uzyskanie dyplomu 

ukończenia studiów w ISNS) 
 

 
 

Zajęcia obligatoryjne dla I roku 
 

Lp. Przedmiot Godziny ECTS Forma zaliczenia 

1 Psychologia 90 9 egzamin 

2 Socjologia 120 12 egzamin 

Łącznie student powinien uzyskać 21 ECTS. 
 
 

Zajęcia obligatoryjne dla II roku 
 

Student dokonuje wyboru 2 spośród 3 przedmiotów obligatoryjnych:  

Lp. Przedmiot Godziny ECTS Forma zaliczenia 

1 Psychologia społeczna 60 8 egzamin 

2 Polityka społeczna 60 8 egzamin 

3 Historia idei 60 8 egzamin 

oraz wybiera jeden 60-godzinny lub dwa 30-godzinne przedmioty z listy przedmiotów 
fakultatywnych. Łącznie student powinien uzyskać 22 ECTS. 
 
III rok  
Realizacja zajęć przewidzianych dla studentów ISNS jako przedmioty obligatoryjne. Łącznie student 
powinien uzyskać 32 ECTS. Studenci mają możliwość realizacji wybranej ścieżki specjalizacyjnej. 
 
IV i V rok  
Realizacja zajęć obowiązkowych według programu studiów w ISNS. 
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Rozkład zajęć na poszczególnych latach studiów 
 
Zajęcia obligatoryjne dla I roku  
 
ECTS wymagane do zaliczenia roku: 60, w tym:  

Ø 52 pkt. za przedmioty obligatoryjne;  
Ø 8 pkt. za przedmioty fakultatywne. 

Do zaliczenia roku wymagane jest zdanie 6 egzaminów. 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

1 Antropologia kulturowa zimowy 60 
(30wyk.+30ćwicz.) 8 egzamin 

2 Demografia letni 30  
(wyk.) 3 egzamin 

3 Logiczne podstawy nauk 
społecznych letni 60 

(30wyk.+30ćwicz.) 8 egzamin 

4 Psychologia zimowy (w.) i letni 
(wyk. i ćw.) 

90 
(60wyk.+30ćwicz.) 9 egzamin 

5 Socjologia ogólna zimowy i letni 120 
(60wyk.+60ćwicz.) 12 egzamin 

6 Technologie informacyjne 
i komunikacyjne letni 30 

(15wyk.+15ćwicz.) 2 zaliczenie 

7 
Wstęp do socjologii prawa z 
elementami nauki o państwie 
i prawie 

zimowy 60 
(30wyk.+30ćwicz.) 8 egzamin 

8 Wychowanie fizyczne zimowy i/lub letni 60 2 zaliczenie 

ŁĄCZNIE 510 52 
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Zajęcia obligatoryjne dla II roku  
 
ECTS wymagane do zaliczenia roku: 60, w tym:  
Ø 57 (lub 55*) za przedmioty obligatoryjne; 
Ø 3 (lub5*) za przedmioty fakultatywne.  

Do zaliczenia roku wymagane jest zdanie 8 (lub 7*) egzaminów. 
 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

1 Filozofia zimowy 60 (30wyk.+30ćwicz.) 8 egzamin 

2 Historia idei letni 60 (30wyk.+30ćwicz.) 8 egzamin 

3 Metody i techniki badań 
społecznych 

zimowy 
i letni 90 (30wyk.+60ćwicz.) 8 egzamin 

4 Polityka społeczna zimowy  60 
(30wyk.+30ćwicz.) 8 egzamin 

5 Psychologia społeczna zimowy  60 
(30wyk.+30ćwicz.) 8 egzamin 

6 Socjologia moralności letni 30 
(wykład) 2 zaliczenie na 

ocenę 

7 Socjologia rodziny letni 60 
(30wyk.+30ćwicz.) 8 egzamin 

8 Statystyka zimowy 60 
(30wyk.+30ćwicz.) 4 egzamin 

9 Wychowanie fizyczne zimowy 
lub letni 30 1 zaliczenie 

10 Język angielski *Szczegółowy opis zawarty w: Zasady zaliczania przedmiotów 
i wyboru ścieżek specjalizacyjnych, pkt 14. (2 lub 0 ECTS) 

ŁĄCZNIE 510 57 
(lub 55) 

 
* Różnice wynikają z istnienia dwóch możliwości zaliczenia języka angielskiego. Szczegółowy opis 
zawarty w: Zasady zaliczania przedmiotów i wyboru ścieżek specjalizacyjnych, pkt 14.  
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Zajęcia obligatoryjne dla III roku  
 
ECTS wymagane do zaliczenia roku: 60, w tym: 
Ø 32 za przedmioty obligatoryjne; 
Ø 28 za przedmioty fakultatywne (w tym ścieżkowe). 

Do zaliczenia roku wymagane jest zdanie  4  egzaminów  z przedmiotów obligatoryjnych dla 
wszystkich studentów. 
 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

1. Ekonomia a życie społeczne zimowy 60 
(30wyk.+30ćwicz.) 7 egzamin 

2. 
Metodologia nauk 
społecznych z elementami 
filozofii nauki 

zimowy 60 
(30wyk.+30konw.) 8 egzamin 

3. Teorie socjologiczne I zimowy  60 
(30wyk.+30konw.) 8 egzamin 

4. Teorie socjologiczne II letni 60 
(30wyk.+30konw.) 8 egzamin 

5. Wychowanie fizyczne zimowy lub letni 30 1 zaliczenie 

ŁĄCZNIE 270 32  

 
UWAGA: Po trzech latach studiów student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty 
obligatoryjne, uzyskując za nie 141 (lub 139*) ECTS. Łącznie po trzech latach powinien 
zgromadzić 180 ECTS, czyli oprócz ECTS za przedmioty obligatoryjne powinien uzyskać 39 
(lub 41*) ECTS za fakultety. 
 
* Różnice wynikają z istnienia dwóch możliwości zaliczenia języka angielskiego. Szczegółowy opis 
zawarty w: Zasady zaliczania przedmiotów i wyboru ścieżek specjalizacyjnych, pkt 14.  
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Zajęcia obligatoryjne dla IV roku  
 
ECTS wymagane do zaliczenia roku: 60, w tym: 
Ø 24 za przedmioty obligatoryjne  
Ø 36 za przedmioty fakultatywne (w tym ścieżkowe) 

 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

1. 
Metody i techniki badawcze 
do seminarium 
magisterskiego 

zimowy i letni 30 
(15 zim. + 15 l.) 3 zaliczenie 

2. Seminarium magisterskie zimowy i letni 60  
(30 zim. + 30 l.) 21 zaliczenie 

ŁĄCZNIE 90 24 

 
 
 
 
Zajęcia obligatoryjne dla V roku  
 
ECTS wymagane do zaliczenia roku: 60, w tym: 
Ø 45 za przedmioty obligatoryjne 
Ø 15 za przedmioty fakultatywne (w tym ścieżkowe) 

 
 

Lp. Przedmiot Semestr Wymiar godzin ECTS Forma 
zaliczenia 

1. Seminarium magisterskie zimowy i letni 60  
(30 zim. + 30 l.) 45 zaliczenie 

ŁĄCZNIE 60 45 
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Seminaria magisterskie 
 
W każdym roku akademickim prawo do otwierania seminariów magisterskich mają samodzielni 
pracownicy naukowi (przynajmniej z tytułem dr hab.). Pracownikowi z tytułem doktora Rada 
Naukowa Instytutu może udzielić pozwolenia na indywidualne prowadzenie prac magisterskich.  
 
 

Lp. Jednostka prowadząca Osoby prowadzące 

1. Katedra Socjologii Moralności 
i Aksjologii Ogólnej 

prof. dr hab. Aldona Jawłowska;  
prof. dr hab. Krzysztof Kiciński;  
dr hab. Nina Kraśko, prof. UW 
dr hab. Małgorzata Melchior;  
prof. dr hab. Hanna Świda-Ziemba;  
dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW 
dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, prof. UW 

2. Katedra Socjologii Obyczajów 
i Prawa 

prof. dr hab. Jacek Kurczewski;  
dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. UW;  
dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, prof. UW,  
dr hab. Beata Łaciak;  
dr hab. Stanisław Zapaśnik, prof. UW. 

3. 
Katedra Studiów nad Tradycją 
i Zmianą Społeczną w XIX i XX 
wieku 

prof. dr hab. Paweł Dybel 
prof. dr hab. Marcin Król;  
prof. dr hab Krzysztof Michalski,  
dr hab. Joanna Tokarska-Bakir. 

4. Ośrodek Badań Młodzieży dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW. 

5. Zakład Profilaktycznych Funkcji 
Polityki Społecznej 

prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz.  

6. Zakład Psychologii Więzi 
Społecznych 

dr hab. Tadeusz Doktór 

7. Zakład Studiów Rodziny i Patologii 
Społecznej 

prof. dr hab. Anna Kwak  
dr hab. Andrzej Mościskier, prof. UW 

8. Pracownia Psychospołecznych 
Problemów Uzależnień 

dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska, prof. UW 

 


