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POLSKA

„Nauki społeczne” to program 
przygotowujący do studiów 
wyższych, który kończy się 
uzyskaniem dyplomu dającym 
możliwość ubiegania się o 
przyjęcie na studia wyższe.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Program „Nauki społeczne” skierowany jest do osób, które interesują się 
rozwojem człowieka i społeczeństwa i ich różnymi sposobami obecnego 
funkcjonowania. Wykształcenie to jest podstawą do kontynuowania studiów 
związanych z naukami społeczno-politycznymi w szkole wyższej. 

TRZY RÓŻNE KIERUNKI

Nauka o zachowaniach 
• Uczysz się o rozwoju człowieka, socjalizacji i zasadach współdziałania 

między ludźmi. Nabierasz większego zrozumienia dla działań człowieka jako 
jednostki, części grupy i członka społeczeństwa. Zdobywasz wiedzę na temat 
komunikowania się, nauczania i kierowania.

Media, informacja i komunikacja
• Uczysz się o roli mediów w społeczeństwie, technikach medialnych, 

dziennikarstwie, informacji, reklamie i interaktywnych formach komunikacji. 
Studiujesz wpływ mediów na opinie ludzi i światopogląd.

Wiedza o społeczeństwie
• Uczysz się o strukturach społecznych, ludziach i warunkach życia. Poszerzasz 

i pogłębiasz swoją wiedzę o różnych problemach społecznych poprzez 
interpretację, wyjaśnianie i korzystanie z metod badań społecznych.

W czasie nauki będziesz:
Rozwijać swoją wiedzę o stosunkach społecznych w Szwecji i na świecie. Uczyć się 
o wzajemnym oddziaływaniu społeczeństwa i jednostki i o zmianach warunków 
życia ludzi na przestrzeni wieków. Uczyć się o człowieku jako o jednostce, członku 
grupy i społeczeństwa. Studiować struktury i funkcje społeczne oraz działalność 
społeczną. Mógł rozważać problemy związane z demokracją, komunikacją, 
estetyką, płcią, środowiskiem i władzą w aspekcie ekonomicznym, politycznym i 
socjalnym.

Charakterystyka programu
W ramach programu „Nauki społeczne” obowiązują przedmioty wspólne 
dla wszystkich szkół średnich: język angielski, historia, wychowanie fizyczne, 
matematyka, przyroda, religioznawstwo, wiedza o społeczeństwie i język szwedzki 
lub szwedzki jako język obcy. Na zajęciach programu przygotowującego do 
studiów wyższych uczysz się więcej przedmiotów teoretycznych niż na zajęciach 
programu zawodowego.
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Przedmioty specjalizacyjne wspólne dla wszystkich kierunków to: filozofia, języki 
nowożytne i psychologia. 

Będziesz mieć możliwość specjalizowania się i poszerzania swoich wiadomości w 
ramach wybranego kierunku. Nazywa się to programem poszerzony. Mogą to być 
takie przedmioty, jak: animacja, obraz, biologia, tworzenie cyfrowe, produkcja 
filmowa i telewizyjna, filozofia, geografia, komunikacja graficzna, prawo, kultura 
i sztuka, komunikacja medialna, języki nowożytne, pedagogika, socjologia 
i technika internetowa. Skontaktuj się ze szkołą, aby dowiedzieć się, jakie 
przedmioty rozszerzające są w programie nauczania.

Masz też możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów, których chcesz się 
uczyć. Dowiedz się, jakie przedmioty są w szkole. 

Formy pracy
Podczas nauki rozwijasz naukowy i krytyczny sposób wyrażania się, ucząc się 
rozstrzygania, czy twierdzenia są poparte faktami i wyróżniać rozmaite typy 
wartościowania źródeł. Wyszukujesz, sortujesz i opracowujesz informacje metodą 
krytyki źródeł. 

Rozwijasz swoje umiejętności współpracy, pracy samodzielnej i kreatywnej, 
brania odpowiedzialności, dostrzegania możliwości, podejmowania inicjatywy i 
przekształcania pomysłów w praktyczne działanie.

Praca dyplomowa
Pod koniec programu „Nauki społeczne” napiszesz pracę dyplomową. Możesz 
sformułować problem oraz zaplanować, wykonać i ocenić obszerniejszą pracę, 
która opiera się na ważnych elementach wiedzy objętej programem nauczania. 

Pomyśl o tym
Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie do wybranej szkoły wyższej na specjalny 
kierunek, ważne jest, abyś zaplanował swoją naukę. Jeżeli chcesz kontynuować 
naukę w szkole wyższej, skorzystaj z pomocy doradcy ds. kształcenia i wyboru 
zawodu (en studie- och yrkesvägledare).

W każdym przypadku masz prawo do wyboru dodatkowych zajęć w zakresie 
sportu i zdrowia oraz zajęć plastycznych – w ramach wyboru indywidualnego.


