
M uu_uu Z0S2_22  
 Kierunek lub kierunki studiów Zootechnika 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Współczesne społeczeństwo polskie  
Modern Polish Society 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Do wyboru - humanistyczny 

Poziom modułu kształcenia studia stacjonarne drugiego  stopnia 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku II 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/ niekontaktowe 

1 (0,8/0,2) 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

dr Wiktor Bojar  

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego  

Cel modułu Celem zajęć jest pokazanie zróżnicowania współczesnego 
społeczeństwa polskiego.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Pierwsze zajęcia będą poświęcone kategorii stylu życia i pojęciom 
pokrewnym (kultura, ethos, sposób życia i in.), następne będą 
pokazywać najważniejsze wymiary zróżnicowania społeczeństwa 
polskiego np.: zróżnicowanie stylów życia Polaków w 
perspektywie historyczne, nowe formy zróżnicowania 
społecznego, nierówna dystrybucja czasu jako nowy wymiar 
zróżnicowania społecznego, styl życia ubogich i kultura ubóstwa, 
konsumpcyjny styl życia a wartości ,praca i bezrobocie ,czas 
wolny i uczestnictwo w kulturze,  zróżnicowanie stylów życia ze 
względu na płeć i wiek . 
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