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Nazwa modułu/przedmiotu 

Patologia społeczna 

Kod ECTS 

 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie 

kierunek specjalność specjalizacja semestr/y poziom kształcenia/forma 

kształcenia 

forma studiów 

Pedagogika   IV SDS - studia pierwszego 

stopnia 

 

niestacjonarne 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) 

Dr Janusz Gierszewski 

Formy zajęć:* Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 

N 

(nauczyciel) 

S 

(student) 

 

3 

Wykład 15   

Analiza literatury   25  

1 

Przygotowanie do egzaminu  25 1 

Przygotowanie eseju  15 0,5 

Przygotowanie do kolokwium  10 0,5 

Razem 15 75 3 

Formy zajęć: 

wykład,  

Metody dydaktyczne 

 wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną 

 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

brak 

Cele przedmiotu 

Student zdobywa wiedzę dotyczącą najczęściej występujących zjawisk patologii społecznej oraz mechanizmów ich 

powstawania, metod przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz podstawowych instytucji pomocowych. Analizuje aktualne 

rozmiary wybranych problemów społecznych w Polsce w odniesieniu do czynników społeczno-kulturowych i 

ekonomicznych. Student nabywa umiejętności rozpoznawania zjawisk patologicznych, uwarunkowań dewiacji 

indywidualnej i zbiorowej, poszukiwanie ich przyczyn i skutków. Przedmiot ma na celu zapoznać studentów z głównymi 

przyczynami problemów społecznych, powodującymi zjawiska patologiczne, rodzajami patologii społecznych oraz 

socjologicznymi teoriami patologii społecznych: klasycznymi i współczesnymi. 

 Treści programowe 

A. 1.Zajęcia wprowadzające – Istota i charakter patologii społecznej. 2. Patologie i dewiacje społeczne – aspekty etyczno-

moralne 3. Historyczne i współczesne teorie patologii i dewiacji społecznej. 4.  Przemoc jako zjawisko społeczne. Etiologia 

przemocy. Klasyfikacje. Agresja wśród dzieci i młodzieży. Przemoc w rodzinie – formy, etapy; portret psychologiczny 

ofiary i sprawcy. 5. Narkomania jako problem prawny, społeczny, zdrowotny i moralny. 6. Sekty i destrukcyjne kulty. 7. 

Niekontrolowany seks, pornografia i prostytucja (marginalizacja i naznaczenie). 9. Netoholizm – dziecko w 

niekontrolowanej cyberprzestrzeni. 10. Człowiek w świecie współczesnych subkultur młodzieżowych. 11. Patologie 

cywilizacji konsumpcyjnej (zakupoholizm, alkoholizm, nikotynizm, depresje).  

B. wybrane przejawy zachowań przestępczych w ujęciu symptomatologicznym, etiologicznym i profilaktycznym 

 



Efekty uczenia się 

Wiedza 

W-1 definiuje pojęcie patologii 

społecznej i omawia jej 

teorie 

 

 

W-2 Wymienia i opisuje 

problemy społeczne  

Umiejętności 

U-1 Ocenia ryzyko rozwoju 

patologii społecznej w 

odniesieniu do uwarunkowań 

osobowościowych, 

biologicznych i społeczno-

kulturowych 

U-2 Swobodnie porusza się w 

zagadnieniach rozmiarów, 

natężenia, dynamiki oraz 

struktury aktów o 

charakterze patologicznym 

 

U-3 Analizuje aktualne rozmiary 

patologii w Polsce w 

odniesieniu do czynników 

społeczno-kulturowych oraz 

ekonomicznych  

 

Kompetencje społeczne  

K-1 Potrafi aplikować wiedzę z 

przedmiotu patologii 

społecznej do działań 

pedagogicznych 

  
 

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania 

egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  

 egzamin ustny (2 pytania z podanych zagadnień) 

B. Formy i kryteria zaliczenia  

 zaliczenie pisemne: 5 pytań otwartych  

 esej dot. teorii patologii społecznych 

Skala ocen dla 

wykładów 

kod suma 

Ocena  

semestra

lna 

Ocena 

końco

wa 

Kolokwium K 1  40% - 

Esej E 1 40% - 

Obecność i aktywność O 1  20% 

 

Skala ocen zaliczeń 

do egzaminu 

kod suma 

Ocena  

semestra

lna 

Ocena 

końco

wa 

Zaliczenia O, K1 i E1 - 50% 

Egzamin E - 50% 

Oceny końcowe oraz końcowa ocena z zaliczenia modułu jest przeliczana 

według zasady: 

3,0 – 3,44 – dostateczny (3,0) 

3,45 – 3,74 – dostateczny plus (3,5) 

3,75 – 4,44 – dobry (4,0) 

4,45 – 4,74 – dobry plus (4.5) 

4,75 – 5,0 – bardzo dobry (5,0) 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

1. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, PWN Warszawa 2008. 

2. S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży, Difin Warszawa 2007. 

      B. Literatura uzupełniająca 

1. A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993. 

2. J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Difin Warszawa 2013, Rozdział 3. 

Kontakt 

janusz-gierszewski@wp.pl 

 


