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Forma zajęć Liczba godzin w semestrze
Wykład
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(niestacjonarne)
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30
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Forma zaliczenia
Egzamin

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z naukami wspomagającymi historię, tj. antropologię demograficzną, oraz jej metodami badań a przede wszystkim pogłębienie
umiejętności badawczych studenta.

Wymagania wstępne
brak

Zakres tematyczny
1) Ludzie, liczby i idee a rzeczywistość, czyli problem kapitału ludzkiego.
2) Metody kwantytatywne w rozwoju nauk społecznych.
3) Przejścia demograficzne, mobilności przestrzennej i epidemiologiczne.
4) Przyroda i organizacja życia społecznego.
5) Horyzontalne i wertykalne uwarunkowania demograficzne.
6) Pokrewieństwo i płeć kulturowa i walka płci.
7) Mit, rytuał i oralność, obrzędy przejścia (poczęcia, narodzin, chrzest i dojrzałość).
8) Psychologia migracji i masowe migracje.
9 Mobilność, sieci i przepływ społeczny.
10) Specyfika demografii miast.
11) Śmierć jako kapitał indywidualny i społeczny.
12) Początki świadomości ochrony zdrowia i jej wpływ.
13) Kapitał ludzki i społeczny a role społeczne.
14) Związek małżeński, rodzina a gospodarstwo domowe.
15) Biodemografia i biowładza.

Metody kształcenia

Dyskusja, wykład: informacyjny, opis, analityczny, syntetyczny, problemowy i wyjaśniający.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Doktorant ma wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na integrowanie społeczno-

Metody weryfikacji

KJ3_W04

humanistycznych perspektyw badawczych, stanowiących kontekst dla prowadzonych

Forma zajęć

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

testowy i inne

badań
Doktorant posiada umiejętność integrowania wiedzy w zakresie różnych dyscyplin

KJ3_U03

społeczno-humanistycznych oraz jej zastosowania w działalności badawczej
Doktorant rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i rozwoju naukowego, jest

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

testowy i inne
KJ3_K03

otwarty na współczesną myśl społeczno-humanistyczną

egzamin - ustny, opisowy,

Wykład

testowy i inne

Warunki zaliczenia
Zdanie egzaminu.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

25

-

Łącznie

60

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

-

Łącznie

2

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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