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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku: polityka społeczna

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: praktyczny

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki o polityce i administracji 55%

Nauki o zarządzaniu i jakości 17%

Nauki prawne 8%

Ekonomia i finanse 6%

Nauki socjologiczne 4%

Psychologia 4%

Filozofia 3%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 2%

Informatyka 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Kierunek polityka społeczna w Instytucie Spraw Publicznych WZiKS UJ wyróżnia się interdyscyplinarnym podejściem do
omawianych zjawisk społeczno-ekonomicznych. Ponadto realizowane w procesie dydaktycznym treści merytoryczne łączące
zagadnienia z zakresu zarządzania oraz nauk o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej dają podstawy
do tego, by twierdzić, iż jest to kierunek unikatowy. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu
polityki  społecznej  w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i  organizacjach pozarządowych. Studia te
kształcą menadżerów dla instytucji kształtujących i realizujących politykę społeczną, pozwalają zdobyć wiedzę na temat
zaawansowanych metod i technik zarządzania, wprowadzają przyszłych zarządzających do funkcjonowania w realiach Unii
Europejskiej, a także wzbogacają o niezbędne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działalnością
instytucji pomocy społecznej. Program studiów umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do
podjęcia pracy w instytucjach sfery publicznej wszystkich szczebli.
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Koncepcja kształcenia

Program studiów kierunku polityka społeczna odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Misją UJ jest „wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji i wolności w dziedzinie badań
oraz  nauczania  z  poszanowaniem godności  człowieka  i  dla  jego  dobra”.  Zadaniem Uniwersytetu  jest  także  ochrona
podstawowych wartości ludzkich przed zagrożeniami współczesnego świata.
Kierunek polityka społeczna należy do grupy kierunków strategicznych z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego
kraju, w szczególności mając na uwadze sytuację społeczno – demograficzną w kraju. Program studiów na kierunku polityka
społeczna realizowany jest w duchu fundamentalnych zasad, do których należą: wolność nauczania, swoboda głoszenia
poglądów, poszukiwanie prawdy i przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom.
Podstawę programu stanowi  proces  dydaktyczny  oraz  prowadzenie  badań naukowych przy  współpracy  z  krajowymi  i
zagranicznymi ośrodkami akademickimi, kołami eksperckimi, partnerami biznesowymi, jednostkami sektora publicznego i
organizacjami non – profit.
Studia  na  kierunku  polityka  społeczna  kształcą  ludzi  profesjonalnych,  odpowiedzialnych,  mających  szerokie  horyzonty
intelektualne oraz przestrzegających zasad moralnych.

Cele kształcenia

dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych
rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu polityki społecznej i
zarządzania  w instytucjach społecznych funkcjonujących na wszystkich  szczeblach administracji  publicznej,  a  także w
organizacjach pozarządowych
dostarczenie podstaw teoretycznych i metodycznych do podjęcia studiów drugiego stopnia

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Instytut  Spraw  Publicznych  UJ  prowadzący  od  2009  r.  studia  na  kierunku:  polityka  społeczna  -  zdecydował  się  na
przekształcenie profilu studiów „polityka społeczna”. Przechodzenie w kierunku kształcenia praktycznego od akademickiego
jest reakcją na aktualne potrzeby rynku pracy, jednocześnie gwarantując zapewnienie studentom otrzymanie bogatej wiedzy
stosowanej i możliwość zdobycia szerokich umiejętności praktycznych

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Absolwent studiów na kierunku polityka społeczna jest przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki
społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Studia te kształcą
menadżerów dla instytucji kształtujących i realizujących politykę społeczną, pozwalają poszerzyć wiedzę o zaawansowane
metody i techniki zarządzania, wprowadzają przyszłych zarządzających do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, a
także wzbogacają o niezbędne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji pomocy
społecznej. Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w instytucjach
sfery publicznej wszystkich szczebli
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
ISP prowadzi badania w zakresie organizacji i zadań polityk publicznych: celem badań jest między innymi zasadniczy ogląd
wybranych aspektów polityk publicznych, rozumianych jako nadawanie kierunku i realizacja długofalowych działań przez
organizacje publiczne i pozarządowe na rzecz zaspokojenia potrzeb poprzez idebtyfikowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie
problemów  społecznych  i  publicznych.  Badania  pozwalają  na  ustalenie  prawidłowości  występujących  w  ramach
następujących  szczegółowych  aspektów  realizacji  polity  publicznych  (w  tym  dotyczących  zjawisk,  działań,  procesów,
stosowanych metod i narzędzi. W wymiarze praktycznym wiedza posłuży do sformułowania wskazań dla praktyki (w tym
zwiększenia sprawności kształtowania i realizacji polityk publicznych) oraz rozwoju kształcenia w badanym obszarze.
W ostatnich latach badania są realizowane w szczególności, w zakresie:
• włączenia perspektywy organizacyjnej zaufania publicznego,
• humanistycznych aspektów współpracy wewnątrzorganizacyjnej i między organizacjami oraz między sektorami społeczno-
gospodarczymi,
• organizacyjnych i marketingowych aspektów zarządzania publicznego,
• rozpoznania cech i znaczenia dialogu obywatelskiego jako form współpracy organizacji publicznych i pozarządowych,
• współpracy jako czynnika usprawniania zarządzania publicznego,
• innowacji społecznych i organizacyjnych.
W  ramach  badań  opracowano  m.  in.  najważniejsze  elementy  zaufania  kompetencyjnego  w  budowaniu  zaufania  do
organizacji; stworzono model kompetencyjny dla badanych urzędów gmin; zaproponowano nowe podejście do analizowania
potencjału pracowników samorządowych oraz korpusu służby cywilnej; wykazano związek koncepcji wartości publicznej z
założeniami  na  temat  funkcji  użyteczności  oraz  pomiędzy  analizowanym paradygmatem a  jego  ukrytymi  założeniami
ekonomicznymi.
Jednostka prowadzi  także projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki,  projekty w ramach programu Erasmus,  jak
również granty wdrożeniowe. Dodatkowo realizuje projekty dydaktyczno-naukowe, w których badania prowadzą studenci i
doktoranci, we współpracy z partnerami Instytutu.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Prowadzone  w  ISP  badania  naukowe  bepośrednio  związane  są  z  treściami  poruszanymi  w  ramach  przedmiotów
realizowanych na kierunku polityka społeczna. Wyniki prowadzonych badań zarówno literaturowych jak i  empirycznych
wykorzystywane są w ramach dydaktyki do pogłębia wiedzy i poszerzania horyzontów podczas przekazu wykładowców.
Podnoszone  w  wyniku  realizacji  badań  wiedza  i  kompetencje  metodologiczne  i  statystyczne  pracowników  ISP
wykorzystywane są także w ramach prowadzonych seminariów dyplomowych i innych przedmiotów.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Oddany w lutym 2009 r., budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zlokalizowany jest w Kampusie 600-lecia
Odnowienia UJ, w rejonie dzielnic Ruczaj i Pychowice. Cały Kampus, położony na terenach powojskowych, obejmuje m.in.
tereny  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  „Krakowski  Park  Technologiczny”.  Okolice  Kampusu  należą  do  najszybciej
rozwijających się terenów w Krakowie. Powstają tu nowe zespoły zabudowy, z natury będące zapleczem mieszkaniowym
studentów i pracowników UJ.
Program funkcjonalny  Wydziału  został  opracowany  na  podstawie  analiz  rozwojowych,  wykonywanych  przez  jednostki
organizacyjne: instytuty i zakłady. Koncepcja budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej została wyłoniona w
konkursie zorganizowanym przez uczelnię i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Zrealizowany projekt architektoniczny jest
dziełem Agencji Projektowej Architektury s.c. EKSPO, której głównym projektantem jest arch. Krzysztof Kiendra.
Czteropiętrowy  budynek,  o  powierzchni  użytkowej  ok.  23  700  m2,  jest  obiektem nowoczesnym w  sensie  rozwiązań
funkcjonalnych  oraz  przestrzennych.  Obiekt  może  obsłużyć  jednocześnie  ok.  2200  studentów.  Na  program użytkowy
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budynku  składają  się  sale  wykładowe,  seminaryjne  i  ćwiczeniowe,  a  także  pracownie  komputerowe  i  biblioteka.
Specyficznym  elementem  programu  funkcjonalnego  jest  studio  telewizyjne.  Celom  naukowym  i  dydaktycznym  służą  też
laboratoria specjalistyczne, w których zainstalowano unikalną aparaturę badawczą, m.in. do badania mózgu. Pomieszczenia
dydaktyczne  wyposażono  w  sprzęt  audiowizualny  umożliwiający  różne  formy  prezentacji  wiedzy  i  komunikację  ze
studentami.  W  obiekcie  zaprojektowano  też  miejsca  pracy  dla  ok.  450  pracowników  naukowych.  Pomieszczeniom
pracowniczym towarzyszą salki konferencyjne i seminaryjne, pośrednio uzupełniające funkcje dydaktyczne. Pomieszczenia
towarzyszące  obejmują  niewielki  barek,  punkt  handlowy  oraz  usług  kserograficzne.  W  podziemiu  budynku  (ok.  2200  m2)
zlokalizowano: hol,  szatnie,  sanitariaty ogólne, centrale wentylatorowe, pomieszczenia techniczne i  teletechniczne oraz
przyłącza. Na parterze (ok. 7 000 m2) mieszczą się: hole wejściowy i rekreacyjne, infoportiernia, pomieszczenia ochrony,
sale dydaktyczne, sale audytoryjne, biblioteka, administracja budynku, pracownie komputerowe, zespół studia TV, bufet,
pokoje gościnne, stacja trafo, pom. pomocnicze i techniczne. Na piętrze 1. (ok. 5 100 m2) znajdują się: hole rekreacyjne, sale
i pracownie dydaktyczne, pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pom. pomocnicze i
techniczne oraz antresola biblioteki. Piętro 2. (ok. 4 600 m2) oraz 3. (ok. 4700 m2) mieszczą: hole rekreacyjne, sale i
pracownie  dydaktyczne,  pomieszczenia  pracowników  naukowych,  władz  instytutów,  sanitariaty  ogólne,  pomieszczenia
pomocnicze i techniczne.
W sensie przestrzennym obiekt składa się z trzech charakterystycznych części. Pierwszy, poprzedzony dziedzińcem segment
budynku obejmuje  reprezentacyjny,  wielokondygnacyjny  hol  wejściowy i  rekreacyjny,  obudowany największymi  salami
wykładowymi. Segment kolejny – to charakterystyczna bryła biblioteki w kształcie rotundy. W trzecim, podłużnym segmencie
mieszczą  się  pomieszczenia  dydaktyczne  oraz  pokoje  pracowników.  Budynek  dostępny  jest  z  ul.  prof.  Stanisława
Łojasiewicza i wyposażony w parkingi o pow. ok. 2900 m2 dla 222 samochodów osobowych. Obiekt Wydziału otaczają
atrakcyjne  tereny  zielone  (ok.  9  500  m2),  stanowiące  przy  tym ekrany  akustyczne,  chroniące  przed  hałasem ruchu
drogowego. Wewnętrzny dziedziniec zdobi fontanna.

Do dyspozycji studentów jest Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, która powstała w
wyniku połączenia zbiorów instytutów naukowych Wydziału. W obiekcie znajdują się nowoczesne, funkcjonalnie umeblowanie
pomieszczenia  i  bardzo  dobre  warunki  techniczne  (klimatyzacja,  monitoring,  winda),  które  zapewniają  czytelnikom
komfortowe warunki do pracy. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym i technicznym budynku z Biblioteki mogą korzystać
osoby niepełnosprawne. Biblioteka oferuje ponadto:
 dogodne godziny udostępniania (poniedziałek-sobota: 9-19, niedziela: 9-15),
 wolny dostęp do książek i czasopism bieżących,
 katalog online,
 ksero,
 skanery,
 kabiny do pracy indywidualnej,
 kabiny multimedialne (TV, DVD),
 kabinę tyflologiczną (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 komputery,
 otwarty dostęp do Internetu bezprzewodowego.
Z Biblioteki może korzystać jednocześnie ok. 300 użytkowników. Wypożyczalnia w Bibliotece funkcjonuje w oparciu o system
kontroli wypożyczeń VIRTUA/VTLS.
Całość zbiorów Biblioteki obejmuje około 100 000 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych. W prenumeracie znajduje się
119 czasopism polskich oraz 20 zagranicznych. Od roku 1998 Biblioteka Wydziałowa WZiKS UJ współuczestniczy wraz z
Biblioteką Jagiellońską w dostępie do Katalogu Komputerowego UJ w systemie VIRTUA/ VTLS).
Biblioteka oferuje swoim użytkownikom szereg usług: bibliotecznych, informacyjnych, dydaktyczno-szkoleniowych.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0923

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Studia  obejmują  uczestniczenie  w  programowych  zajęciach  dydaktycznych  -  obowiązkowych  i  fakultatywnych  oraz
uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi
lub zaliczeniu. Należy wybrać 10 przedmiotów fakultatywnych po 3 ECTS do realizacji w semestrze 5 i 6 (oprócz seminarium
dyplomowego  oraz  praktyk  zawodowych)  oraz  1  przedmiot  w  ramach  niezwiązanych  z  kierunkiem  studiów  zajęć
ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów za co najmniej 3 ECTS. Na trzecim roku przygotowuje pracę
dyplomową w ramach seminarium licencjackiego. Studenci realizują praktyki zawodowe w wymiarze 360 godzin.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 170

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 5

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 59

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 16

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 5

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 2025

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem wybranych Instytucji w szczególności poprzez:
- poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania wybranych Instytucji,
- poznanie procesów realizacji zadań publicznych przez wybrane Instytucje,
- poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w wybranych Instytucjach,
- poznanie metod i technik zarządzania wybranymi Instytucjami,
-  weryfikację wiedzy teoretycznej  w praktyce, polegającą na wykształceniu umiejętności  zastosowania wiedzy teoretycznej
zdobytej w toku studiów w praktycznym funkcjonowaniu organizacji,
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- poznanie własnych możliwości i umiejętności na rynku pracy,
- dokonanie ocen i sformułowania wniosków na temat poznanej pracy,
- nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej oraz
poszukiwania pracy.
Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej zgodnie z programem studiów w wymiarze nie mniejszym niż trzy
miesiące do końca VI semestru studiów.
Praktyki powinny być realizowane w organizacjach publicznych i obywatelskich.
W ramach praktyk zawodowych – praktyk indywidualnych w wymiarze 120 godzin Student Instytutu Spraw Publicznych UJ
może wybrać jedną z trzech możliwości odbycia praktyki zawodowej:
a. praktyki w samodzielnie wybranej (-ych) przez studenta Instytucji (-ach),
b. praktyki mentorskie realizowane w Instytucjach wskazanych przez Koordynatorów Praktyk,
c. zaliczenie w poczet praktyk wykonywanej przez studenta pracy lub odbytego stażu, w wymiarze co najmniej 120 godzin.
Student może odbyć praktykę także w Instytucji innej niż wymienione jednakże musi uprzednio uzyskać zgodę właściwego
Koordynatora Praktyk.
Zaliczenie w poczet praktyk następuje za zgodą Dyrektora ds. studiów ISP UJ.
Praktyki zawodowe – wizyty studyjne 180 h.
Praktyki zawodowe - asystenckie (praktyczne aspekty zarządzania organizacjami publicznymi i obywatelskimi) 60 godzin.

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Warunkiem  ukończenia  studiów  I  stopnia  jest  przedstawienie  pracy  dyplomowej,  jej  obrona  oraz  zdanie  egzaminu
dyplomowego.
Warunek powyższy jest  spełniony wówczas,  gdy praca dyplomowa została  oceniona na ocenę pozytywną.  Obowiązek
spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności  studenta  związane  z  danym  kierunkiem  studiów,  poziomem  i  profilem  kształcenia  oraz  umiejętności
samodzielnego  analizowania  i  wnioskowania  (uwzględnia  aspekty  praktyczne).
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

POS_K1_W01 Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie polityki społecznej w systemie nauk oraz
jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. P6S_WG

POS_K1_W02 Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię polityki społecznej i innych nauk
społecznych. P6U_W

POS_K1_W03 Absolwent zna i rozumie zakres funkcjonowania administracji publicznej szczebla
centralnego, regionalnego oraz lokalnego. P6S_WG

POS_K1_W04
Absolwent zna i rozumie wybrane rodzaje więzi społecznych wraz z rządzącymi w
nich prawidłowościami, w tym takie, które stanowią punkt wyjścia dla kształtowania
podmiotów polityki społecznej.

P6S_WK

POS_K1_W05 Absolwent zna i rozumie pojęcie wspólnot lokalnych oraz usług świadczonych na ich
rzecz przez instytucje polityki społecznej. P6S_WG

POS_K1_W06 Absolwent zna i rozumie najważniejsze współczesne zagadnienia z zakresu historii
integracji europejskiej oraz o instytucji i podstaw polityk (także społecznych) UE. P6S_WK

POS_K1_W07 Absolwent zna i rozumie pojęcie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. P6U_W

POS_K1_W08 Absolwent zna i rozumie wybrane koncepcje teorii polityki społecznej w odniesieniu
do ich powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju. P6U_W

POS_K1_W09 Absolwent zna i rozumie wybrane relacje pomiędzy instytucjami polityki społecznej a
innymi podmiotami tworzącymi ich otoczenie w skali jednostek terytorialnych. P6U_W

POS_K1_W10 Absolwent zna i rozumie wpływ oddziaływania otoczenia na działalność instytucji
polityki społecznej. P6S_WG

POS_K1_W11 Absolwent zna i rozumie pojęcie kultury organizacyjnej i jej wpływ na realizację celów
instytucji polityki społecznej. P6S_WG

POS_K1_W12
Absolwent zna i rozumie psychospołeczne uwarunkowania zachowań człowieka, jego
podmiotowości, konstytuowaniu struktur społecznych oraz zasadach ich
funkcjonowania.

P6S_WK

POS_K1_W13 Absolwent zna i rozumie różne modele polityki gospodarczej i społecznej oraz zna i
rozumie podstawowe normy i projekty dotyczące tych polityk w Polsce. P6U_W

POS_K1_W14 Absolwent zna i rozumie wybrane metody statystyczne oraz narzędzia informatyczne
gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych. P6S_WG

POS_K1_W15 Absolwent zna i rozumie wybrane metody badań społecznych, organizacji procesu
badawczego, technikach pozyskiwania i opracowywania danych. P6S_WG

POS_K1_W16 Absolwent zna i rozumie normy i reguły kształtowania organizacji struktur
społecznych, politycznych i ekonomicznych. P6S_WK

POS_K1_W17 Absolwent zna i rozumie podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie
instytucji polityki społecznej. P6S_WK

POS_K1_W18 Absolwent zna i rozumie charakterystykę cech poszczególnych typów struktur
organizacyjnych oraz wyjaśnia zastosowania tych struktur. P6S_WK

POS_K1_W19 Absolwent zna i rozumie rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian
struktur i organizacji. P6S_WK

POS_K1_W20 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną
własności intelektualnej. P6S_WK
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Kod Treść PRK

POS_K1_W21 Absolwent zna i rozumie istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości w działalności
człowieka i zespołów pracowniczych. P6S_WK

POS_K1_W22
Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w
odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania w warunkach
ograniczonych zasobów.

P6U_W

POS_K1_W23 Absolwent zna i rozumie obszary funkcjonalne organizacji, relacje pomiędzy tymi
obszarami. P6U_W

POS_K1_W24 Absolwent zna i rozumie role i funkcje organizacyjne. P6U_W

POS_K1_W25 Absolwent zna i rozumie podstawowe koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii
motywacji. P6U_W

POS_K1_W26 Absolwent zna i rozumie znaczenie norm i standardów w poszczególnych obszarach
działalności organizacji. P6U_W

POS_K1_W27 Absolwent zna i rozumie rolę i znaczenie struktur organizacyjnych oraz dokumentów
formalizujących organizację. P6U_W

Umiejętności

Kod Treść PRK

POS_K1_U01
Absolwent potrafi dokonać obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych
zjawisk i procesów zachodzących w instytucjach polityki społecznej z wykorzystaniem
podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych.

P6S_UW

POS_K1_U02 Absolwent potrafi dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości, pogłębia i
aktualizuje wiedzę oraz zasadnie argumentuje. P6U_U

POS_K1_U03 Absolwent potrafi prawidłowo rozróżnić stanowiska wobec problemów polityki
społecznej oraz charakteryzuje je, a także prezentuje własny pogląd na ich temat. P6U_U

POS_K1_U04
Absolwent potrafi zintegrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych etapach
dotychczasowego kształcenia, łączyć ją z percepcją tekstów z subdyscyplin
właściwych dla kierunku studiów, ustnie relacjonować efekty poznania.

P6S_UU

POS_K1_U05 Absolwent potrafi prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu nauk o
polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii, ekonomii i psychologii. P6S_UW

POS_K1_U06
Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę, rozumieć procesy społeczne i
polityczne w różnych sytuacjach, w tym, analizować i komentować wydarzenia
bieżącej polityki.

P6S_UW

POS_K1_U07 Absolwent potrafi identyfikować, analizować i interpretować akty prawne dotyczące
polityki społecznej. P6S_UW

POS_K1_U08 Absolwent potrafi wykorzystać modele teoretyczne do opisu i analizy wybranych
procesów politycznych lub gospodarczych. P6S_UW

POS_K1_U09 Absolwent potrafi korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji. P6S_UW

POS_K1_U10
Absolwent potrafi sporządzać kwerendy bibliograficzne, przygotować przedstawiania
ustne i pisemne sprawozdania z lektury, wykorzystać w badaniach standardowe
metody i narzędzia.

P6S_UW

POS_K1_U11 Absolwent potrafi współdziałać w procesie zdobywania informacji, prezentacji
wyników badań, organizować pracę zespołową. P6S_UO

POS_K1_U12 Absolwent potrafi tworzyć, redagować, zrobić przypisy i edytować teksty z
wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł. P6S_UW
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Kod Treść PRK

POS_K1_U13
Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów lub w
działaniach, w tym w ramach studenckich praktyk lub innych aktywnościach
związanych z zawodem.

P6S_UW

POS_K1_U14
Absolwent potrafi wykazać się umiejętnościami językowymi w zakresie właściwym dla
polityki społecznej i innych nauk społecznych, zgodne z wymaganiami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

P6S_UK

POS_K1_U15
Absolwent potrafi stosować wiedzę specjalistyczną do współpracy z
przedstawicielami innych obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych zdobytą podczas praktyki zawodowej.

P6S_UO

POS_K1_U16 Absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze w celu rozwiązywania
praktycznych problemów występujących w instytucjach polityki społecznej. P6S_UO

POS_K1_U17 Absolwent potrafi stosować i oceniać odpowiednie metody i narzędzia do opisu i
analizy działalności instytucji polityki społecznej oraz ich otoczenia. P6U_U

POS_K1_U18 Absolwent potrafi identyfikować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania problemów
organizacji. P6S_UW

POS_K1_U19 Absolwent potrafi dokonać oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczy w
procesach podejmowania decyzji. P6S_UO

POS_K1_U20 Absolwent potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i rozwiązań. P6S_UW

POS_K1_U21 Absolwent potrafi dostrzegać potrzeby zmian w instytucjach polityki społecznej i
opracowywać plany zarządzania zmianami. P6S_UO

POS_K1_U22 Absolwent potrafi przewidywać zachowania członków instytucji polityki społecznej,
analizować ich motywy i wpływać na nie w określonym zakresie. P6S_UO

POS_K1_U23 Absolwent potrafi efektywnie i skutecznie zarządzać powierzonymi zasobami
ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań. P6U_U

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

POS_K1_K01 Absolwent jest gotów do organizowania i kierowania pracą organizacji i instytucji
polityki społecznej. P6U_K, P6S_KK

POS_K1_K02 Absolwent jest gotów do uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym. P6S_KO

POS_K1_K03 Absolwent jest gotów do ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych i badawczych. P6U_K

POS_K1_K04 Absolwent jest gotów do przejmowania odpowiedzialności za powierzone zadania,
także związane z rolą przywódczą. P6U_K

POS_K1_K05 Absolwent jest gotów do pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju przedsięwzięć
oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO, P6S_KR
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Plany studiów

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ekonomia 30 3,0 egzamin O

Podstawy prawa 30 3,0 egzamin O

Podstawy zarządzania 30 3,0 egzamin O

System polityczny RP 30 3,0 egzamin O

Polityki publiczne 30 4,0 egzamin O

Wprowadzenie do polityki społecznej 45 5,0 egzamin O

Technologia informacyjna 30 2,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Prawa człowieka i handel ludźmi 30 3,0 zaliczenie O

Psychologia 30 4,0 zaliczenie O

BHK 4 - zaliczenie O

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Socjologia 30 4,0 egzamin O

Psychologia społeczna 30 4,0 egzamin O

Demografia i polityka senioralna 30 4,0 zaliczenie O

Funkcjonowanie instytucji polityki społecznej 30 3,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Ochrona własności intelektualnej 15 2,0 zaliczenie O

Ergonomia z elementami BHP 15 2,0 zaliczenie O

Podstawy zarządzania publicznego 30 4,0 egzamin O

Usługi społeczne 45 4,0 egzamin O

Organizacje pozarządowe w polityce społecznej 45 3,0 zaliczenie O

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Finanse publiczne 30 5,0 egzamin O

Metody i techniki badań społecznych 30 4,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu 30 3,0 zaliczenie O

Polityka społeczna wobec rodziny 30 3,0 zaliczenie O

Prawo pracy 30 3,0 zaliczenie O

Język angielski 30 - zaliczenie O

Komunikacja społeczna 30 3,0 egzamin O

Zarządzanie strategiczne w politykach publicznych 45 4,0 egzamin O

Ubezpieczenia społeczne 45 5,0 egzamin O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Administracja publiczna 45 5,0 egzamin O

Międzynarodowa polityka społeczna 30 5,0 egzamin O

Język angielski 30 - zaliczenie O

Zabezpieczanie społeczne 30 5,0 zaliczenie O

Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 3,0 egzamin O

Procesy informacyjne w zarządzaniu instytucjami polityki społecznej 30 3,0 zaliczenie O

Ekonomia społeczna i spółdzielczość 45 3,0 zaliczenie O

Etyka w organizacjach 30 2,0 zaliczenie O

Praktyka zawodowa - indywidualna 120 4,0 zaliczenie F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język angielski 30 - zaliczenie O

Praktyki zawodowe – wizyty studyjne 90 4,0 zaliczenie F

Praktyki zawodowe - asystenckie (praktyczne aspekty zarządzania
organizacjami publicznymi i obywatelskimi) 30 2,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe 30 5,0 zaliczenie F

Grupa zajęć fakultatywnych O

Należy wybrać 10 przedmiotów fakultatywnych po 3 ECTS do realizacji w semestrze 5 i 6 (oprócz seminarium
dyplomowego oraz praktyk zawodowych) oraz 1 przedmiot w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć
ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów za co najmniej 3 ECTS.

Polityka edukacyjna 30 3,0 zaliczenie F

Polityka antydyskryminacyjna 30 3,0 zaliczenie F

E-usługi w administracji publicznej 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Przywództwo 30 3,0 zaliczenie F

Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego 30 3,0 zaliczenie F

Wykluczenie i reintegracja społeczna 45 3,0 zaliczenie F

Zarządzanie projektami 30 3,0 zaliczenie F

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym 30 3,0 zaliczenie F

Zarządzanie międzykulturowe 30 3,0 zaliczenie F

Przedmiot w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć
ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język angielski 30 5,0 egzamin O

Praktyki zawodowe – wizyty studyjne 90 4,0 zaliczenie F

Praktyki zawodowe - asystenckie (praktyczne aspekty zarządzania
organizacjami publicznymi i obywatelskimi) 30 2,0 zaliczenie F

Grupa zajęć fakultatywnych O

Należy wybrać 10 przedmiotów fakultatywnych po 3 ECTS do realizacji w semestrze 5 i 6 (oprócz seminarium
dyplomowego oraz praktyk zawodowych) oraz 1 przedmiot w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć
ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów za co najmniej 3 ECTS.

Polityka mieszkaniowa 30 3,0 zaliczenie F

Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne 30 3,0 zaliczenie F

Partnerstwo w realizacji zadań publicznych 30 3,0 zaliczenie F

Narzędzia informatyczne w instytucjach polityki publicznej 30 3,0 zaliczenie F

Polityka migracyjna 30 3,0 zaliczenie F

Polityka zdrowotna 30 3,0 zaliczenie F

Prawo administracyjne 30 3,0 egzamin F

Polityka wobec osób niepełnosprawnych 30 3,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe 30 5,0 zaliczenie F

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi 30 3,0 zaliczenie F

Zarządzanie zmianą 30 3,0 zaliczenie F

Ubóstwo i nierówności 30 3,0 zaliczenie F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Ekonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd4149ee9d99

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z podstawami analizy ekonomicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie podstawowe zasady
i koncepcje teorii ekonomii. POS_K1_W22 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 absolwent potrafi prawidłowo stosować podstawowe
pojęcia z zakresu ekonomii. POS_K1_U05 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do ciągłego samodzielnego
zdobywania i doskonalenia wiedzy. POS_K1_K03 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wstęp do ekonomii - funkcja produkcji, krzywa możliwości produkcyjnych. Popyt,
podaż, równowaga. W1, U1, K1

2. Teoria konsumenta. Koszty równowaga producenta. W1, U1, K1

3. Struktury rynkowe. Rynki czynników wytwórczych. W1, U1, K1

4. Wstęp do makroekonomii. Równowaga na rynku dóbr. W1, U1, K1

5. Rynek pieniądza. Polityka fiskalna i monetarna. Wzrost gospodarczy. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, konsultacje, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie pisemne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Podstawy prawa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd4149f1cd7e

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, terminami prawnymi, instytucjami
i zasadami prawa, wprowadzenie studentów w prawniczy sposób analizowania i interpretowania rzeczywistości
społecznej oraz wykształcenie umiejętności rozumienia tekstów prawnych i prawniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 miejsce i znaczenie polityki społecznej w systemie
nauk POS_K1_W01 egzamin pisemny
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W2 podstawową terminologię polityki społecznej i innych
nauk społecznych POS_K1_W02 egzamin pisemny

W3 zakres funkcjonowania administracji publicznej
szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego POS_K1_W03 egzamin pisemny

W4
wybrane rodzaje więzi społecznych wraz z rządzącymi
w nich prawidłowościami, w tym takie, które stanowią
punkt wyjścia dla kształtowania podmiotów polityki
społecznej

POS_K1_W04 egzamin pisemny

W5 pojęcie wspólnot lokalnych oraz usług świadczonych
na ich rzecz przez instytucje polityki społecznej POS_K1_W05 egzamin pisemny

W6
najważniejsze współczesne zagadnienia z zakresu
historii integracji europejskiej oraz o instytucji
i podstaw polityk (także społecznych) UE

POS_K1_W06 egzamin pisemny

W7 pojęcie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego POS_K1_W07 egzamin pisemny

W8 normy i reguły kształtowania organizacji struktur
społecznych, politycznych i ekonomicznych POS_K1_W16 egzamin pisemny

W9 znaczenie norm i standardów w poszczególnych
obszarach działalności organizacji POS_K1_W26 egzamin pisemny

W10 wpływ oddziaływania otoczenia na działalność
instytucji polityki społecznej POS_K1_W27 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz zasadnie
argumentuje

POS_K1_U02 egzamin pisemny

U2
rozróżnić stanowiska wobec problemów polityki
społecznej oraz charakteryzuje je, a także prezentuje
własny pogląd na ich temat

POS_K1_U03 egzamin pisemny

U3
zintegrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych
etapach dotychczasowego kształcenia, łączyć ją
z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla
kierunku studiów, ustnie relacjonować efekty poznania

POS_K1_U04 egzamin pisemny

U4
prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk o polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii,
ekonomii i psychologii

POS_K1_U05 egzamin pisemny

U5 identyfikować, analizować i interpretować akty prawne
dotyczące polityki społecznej POS_K1_U07 egzamin pisemny

U6
formułować i analizować problemy badawcze w celu
rozwiązywania praktycznych problemów
występujących w instytucjach polityki społecznej

POS_K1_U16 egzamin pisemny

U7
posługiwać się przepisami prawa oraz standardami
systemów zarządzania w celu uzasadniania
konkretnych działań i rozwiązań

POS_K1_U20 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 organizowania i kierowania pracą organizacji
i instytucji polityki społecznej POS_K1_K01 egzamin pisemny

K2 uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym POS_K1_K02 egzamin pisemny

K3
ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia
wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych
i badawczych

POS_K1_K03 egzamin pisemny
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K4
pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju
przedsięwzięć oraz myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

POS_K1_K05 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 25

uczestnictwo w egzaminie 2

analiza aktów normatywnych 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. zakres funkcjonowania administracji publicznej szczebla centralnego,
regionalnego oraz lokalnego W1, W2, W8, U1

2. Podstawowe pojęcia prawa ( przepis prawny, normy prawa, stosunek prawny,
podmioty prawa);

W1, W2, W3, W8, W9,
U1, U4, U5

3. Prawo a moralność;
W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

4. Państwo i prawo, system prawny;
W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W8, W9, U1, U2,
U3, U5, U6, K2

5. Gałęzie prawa (prawo konstytucyjne prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo
karne, prawo handlowe, prawo pracy);

W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

6. Obowiązywanie prawa;
W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U3, U4, U5, U6, U7,
K1, K2, K3, K4
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7. Przestrzeganie prawa i stosowanie prawa;
W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

8. Idea państwa prawnego;
W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, K2

9. Wykładnia przepisów prawnych;
W1, W2, W8, U1, U2, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3,
K4

10. Znajomość prawa;
W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

11. Zadania i cechy prawa – kierunki rozwoju; W1, W10, W3, W7, W8,
W9, U1, U2, U4, U5, U7

12. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe;
W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

13. Konstytucyjne podstawy wolności i praw człowieka;
W1, W10, W2, W3, W4,
W5, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny test

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Podstawy zarządzania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd4149f43c6b

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studentów do rozumienia podstawowych mechanizmów zarządzania

C2 Rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 wiedza o procesie zarządzania i jego
uwarunkowaniach

POS_K1_W18,
POS_K1_W24,
POS_K1_W25

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętność kierowania zespołem oraz analizy
otoczenia organizacji

POS_K1_U02,
POS_K1_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 odpowiedzialność za zadania POS_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Istotna, znaczenie i sprawność
zarządzania. Proces zarządzania i role menedżerskie. Planowanie i podejmowanie
decyzji. Organizowanie pracy i struktury organizacyjne. Motywowanie.
Przywództwo. Kontrola.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Zaliczenie powyżej 50% liczby punktów

ćwiczenia zaliczenie ocena ciągła na ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na ćwiczeniach



Sylabusy 26 / 203

System polityczny RP
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd4149f6be49

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozumienie funkcjonowania procesu podejmowania decyzji politycznych w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student rozumie funkcjonowanie polskiego systemu
politycznego w kontekście międzynarodowej
współzależności.

POS_K1_W01,
POS_K1_W02,
POS_K1_W03,
POS_K1_W06,
POS_K1_W07,
POS_K1_W08,
POS_K1_W09,
POS_K1_W10,
POS_K1_W16,
POS_K1_W17

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować procesy polityczne na poziomie kraju i ich
związki z rządzeniem ponadnarodowym.

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U03,
POS_K1_U05,
POS_K1_U06,
POS_K1_U07,
POS_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest przygotowany do debaty publicznej. POS_K1_K02 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

przeprowadzenie badań literaturowych 30

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Polska w systemie rządzenia światowego.
2. Polska w procesie integracji europejskiej.
3. Dynamika procesów politycznych w Polsce - transformacja ustrojowa.
4. Główne zasady ustrojowe w konstytucji RP - proces ustawodawczy.
5. Główne zasady ustrojowe w konstytucji RP - rząd i administracja państwowa,
służba publiczna.
6. Główne zasady ustrojowe w konstytucji RP - partie polityczne i procedury
wyborcze.
7. Grupy interesu i dialog społeczny, organizacje pracodawców i związki
zawodowe w Polsce.
8.Finase publiczne, budżet i fundusze parabudżetowe.
9. Administracja lokalna i samorząd terytorialny.
10. Debata publiczna w Polsce.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny test pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 29 / 203

Polityki publiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd4149f93837

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wybranymi politykami publicznymi,
takimi jak polityka edukacyjna, przezwyciężanie bezrobocia, polityka mieszkaniowa, ochrony zdrowia,
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska itp. Chodzi o te dziedziny polityki publicznej, które
dotyczą kluczowych dziś problemów społecznych i stanowią wiodące dziedziny polityki społecznej. Szczególna
uwaga jest tu zwrócona na fakt, iż istota polityki publicznej jest identyfikowanie, diagnozowanie i skuteczne
rozwiązywanie problemów społecznych w warunkach szukania swoistej równowagi między potrzebami
społecznymi a możliwościami wynikającymi z warunków politycznych i ekonomicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- zna wybrane rodzaje więzi społecznych wraz
z rządzącymi w nich prawidłowościami, w tym takich,
które stanowią punkt wyjścia dla kształtowania
procesów rozwoju społecznego poprzez politykę
społeczną;

POS_K1_W02,
POS_K1_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikować problemy zbiorowe i krytycznie
analizować polityki publiczne

POS_K1_U01,
POS_K1_U03 raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania
i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności
profesjonalnych i badawczych; - rozumie potrzebę
postępowania etycznego w ramach wyznaczonych ról
organizacyjnych i społecznych.

POS_K1_K02 wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie raportu 10

przeprowadzenie badań empirycznych 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do zajęć 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe pojęcia: rozwój społeczny, strategia rozwoju, polityka publiczna.
Definiowanie polityki publicznej, różnice między polityką a policy,
2. Polityka społeczna a strategie rozwoju społecznego. Konstrukcja polityki
publicznej, architektura/struktura polityki publicznej, style polityk, wyjaśnienie
polityk.
3. Polityki publiczne w Polsce. Charakterystyka sposobu, w jaki działamy
publicznie w Polsce. Doświadczenia od 1990 r.
4. Kontekst tworzenia polityk publicznych - między państwem, rynkiem a
społeczeństwem obywatelskim. Narzędzia formułowania i implementowania
polityk. Drabina interwencji publicznej.
5. Interesy społeczno-ekonomiczne a tworzenie polityk.
6. Instrumenty polityki publicznej,
7. Problemy polityk publicznych,
8. Metody analizowania i poznawania najważniejszych cech polityk i programów
publicznych,
9. Ocena (ewaluacja) polityk i programów publicznych.
10. Analiza wybranych polityk: polityka społeczna, edukacji, zdrowia,
ekonomiczna, energetyczna, ochrony środowiska.
11. Analiza polityki terytorialnej (miejska, regionalna, obszarów wiejskich, polityka
zagospodarowania przestrzeni).
12. Lokalne polityki publiczne: Zarządzanie publiczne, udział obywateli w
decydowaniu, konflikty interesów
13. Zarys polityk Unii Europejskiej. Relacje między politykami narodowymi a
politykami ponadnarodowymi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na wykładach oraz uzyskanie pozytywnego
wyniku egzaminu

ćwiczenia raport, wyniki badań, prezentacja przeprowadzenie badania, przedstawienie wyników w
formie raportu oraz prezentacji podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wprowadzenie do polityki społecznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd4149fb9bba

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Opanowanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, celów i zakresu poszczególnych dziedzin polityki społecznej,
stanu prawnego, podmiotów realizujących oraz efekty ich działalności, a także rozumienie problemu wyborów
społecznych i uwarunkowań w zakresie polityki społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

- student ma podstawową wiedzę o miejscu
i znaczeniu polityki społecznej w systemie nauk oraz
jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; - zna
podstawowa terminologie polityki społecznej i innych
nauk społecznych; - posiada wiedze na temat
wspólnot lokalnych oraz usług świadczonych na ich
rzecz przez instytucje polityki społecznej; - wyjaśnia
wybrane koncepcje teorii polityki społecznej
w odniesieniu do ich powstawania, funkcjonowania,
przekształcania i rozwoju; - identyfikuje wybrane
relacje pomiędzy instytucjami polityki społecznej
a innymi podmiotami, tworzącymi ich otoczenie
w skali jednostek terytorialnych

POS_K1_W01,
POS_K1_W02,
POS_K1_W03,
POS_K1_W04,
POS_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- Student dokonuje obserwacji, opisu, analizy
i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów
zachodzących w instytucjach polityki społecznej
z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć
teoretycznych; - dokonuje obserwacji otaczającej
rzeczywistości, pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz
zasadnie argumentuje; - prawidłowo stosuje
podstawowe pojęcia z zakresu nauk o polityce
społecznej; - wykorzystuje modele teoretyczne
do opisu i analizy wybranych procesów politycznych
lub gospodarczych; - korzysta z tradycyjnych
i nowoczesnych źródeł informacji; - dostrzega potrzeby
zmian w instytucjach polityki społecznej i opracowuje
plany zarzadzania zmianami.

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U03,
POS_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- organizuje i kieruje pracą organizacji i instytucji
polityki społecznej; - posiada umiejętność ciągłego
samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
podnoszenia umiejętności profesjonalnych
i badawczych.

POS_K1_K01,
POS_K1_K02,
POS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

analiza aktów normatywnych 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- pojęcie, istota i dziedziny polityki społecznej;
- kwestie społeczne a polityka społeczna;
- uwarunkowania polityki społecznej;
- doktryny i modele polityki społecznej;
- instrumenty polityki społecznej;
- podmioty i instytucje polityki społecznej;
- socjalne funkcje państwa, spory i kontrowersje;
- polityka społeczna w wymiarze lokalnym;
- rola trzeciego sektora w polityce społecznej;
- międzynarodowy wymiar polityki społecznej, międzynarodowe standardy i formy
współpracy;
- efektywność polityki społecznej i sposoby jej pomiaru;
- mechanizmy rynkowe w polityce społecznej;
- europejski model polityki społecznej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 35 / 203

Technologia informacyjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd4149fe35ac

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Informatyka

Klasyfikacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest : zapoznanie studentów z możliwościami oprogramowania wykorzystywanego w pracy biurowej
i w trakcie studiów oraz zdobycie przez nich umiejętności pozwalających samodzielnie przygotować prezentacje,
proste publikacje, grafiki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
opracowywania dokumentów z wykorzystaniem
różnych narzędzi informatycznych i różnych źródeł
informacji.

POS_K1_W27 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętność tworzenia prezentacji z wykorzystaniem
programów komputerowych.

POS_K1_U10,
POS_K1_U12 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do aktywnego funkcjonowania
w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. POS_K1_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawy. Informacja w Internecie - efektywne wyszukiwanie informacji w
Internecie. Biblioteki cyfrowe i inne zasoby danych bibliotecznych. Bazy danych
statystycznych. Bazy aktów prawnych. Informacja przestrzenna.

W1, U1, K1

2.
Prezentacje. Pokazy slajdów. Zasady przygotowywania prezentacji multimedialnej
w programach typy Power Point/Impress. Przygotowanie i prezentacja projektu na
zajęciach. Podstawy przygotowywania zooming presentatons - Prezi

W1, U1, K1

3.
Grafika rastrowa. Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Rozdzielczość, głębia koloru,
przestrzenie barw. Formaty zapisu grafiki rastrowej. Podstawy pracy w programie
Gimp. Korekta zdjęć cyfrowych. Filtry, efekty artystyczne, wstawianie tekstu i
ścieżek. Eksport.

W1, U1, K1

4.
Arkusze kalkulacyjne - podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym (Calc, pakiet
Open Office). Formuły, funkcje, odwołania, sortowanie i filtrowanie danych,
wykresy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt ocena: średnia ważona: 40% oceny z ćwiczeń na zajęciach (średnia z
ocen), 60% ocena z zaliczenia końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawa człowieka i handel ludźmi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a02e0d5

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 działania na rzecz przestrzegania praw człowieka jako głównego gwaranta bezpieczenstwa i pokoju na świecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię związaną z prawami
człowieka

POS_K1_W07,
POS_K1_W16 kazus
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W2
podstawowe funkcje obowiązujących norm prawnych
(krajowych i międzynarodowych) dotyczących praw
i obowiązków człowieka w społeczeństwie (państwie)

POS_K1_W13,
POS_K1_W16 kazus

W3 potrzebę ochrony relacji międzyludzkich opartych
na prawach człowieka

POS_K1_W07,
POS_K1_W26,
POS_K1_W27

kazus

W4
zagrożenia spowodowane przestepstwem handlu
ludźmi dla bezpieczeństwa jednostek i społeczeństwa
lokalnego, reionalnego i glbalnego

POS_K1_W12 kazus

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać naruszenia praw człowieka
POS_K1_U06,
POS_K1_U08,
POS_K1_U15

kazus

U2 zastosować uzyskaną wiedzę na temat praw człowieka
w życiu codziennym

POS_K1_U02,
POS_K1_U06,
POS_K1_U09,
POS_K1_U13

kazus

U3
wybrać konkretne rozwiązania praktyczne na rzecz
przestrzegania praw człowieka (np. w przypadku
handlu ludźmi)

POS_K1_U19,
POS_K1_U20 kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia aktywności na rzecz ohrony praw człowieka,
również przeciwdziałania handlowi ludźmi POS_K1_K02 kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

rozwiązywanie zadań 20

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. terminologia związana z tematyką praw człowieka i handlem ludźmi W1

2. systemy ochrony praw człowieka W2, W3, U1

3. działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania handlowi
ludźmi W4, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład kazus egzamin z umiejętności rozwiązania problemu

ćwiczenia kazus zaliczenie aktywność na zajęciach w celu przygotowania do rozwiązania
problemu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 41 / 203

Psychologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a057413

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii jako dyscypliny

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zna i rozumie psychologiczne uwarunkowania więzi
społecznych wraz z rządzącymi w nich
prawidłowościami, w tym takie, które stanowią punkt
wyjścia dla kształtowania podmiotów polityki
społecznej

POS_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W2 zna i rozumie wpływ oddziaływania otoczenia
na działalność instytucji polityki społecznej POS_K1_W10 zaliczenie na ocenę

W3
zna i rozumie pojęcie kultury organizacyjnej i ilustruje
jej wpływ na realizację celów instytucji polityki
społecznej

POS_K1_W11 zaliczenie na ocenę

W4
zna i rozumie psychospołecznych uwarunkowania
zachowań człowieka, jego podmiotowości,
konstytuowaniu struktur społecznych oraz zasadach
ich funkcjonowania

POS_K1_W12 zaliczenie na ocenę

W5 zna i rozumie rolę przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji POS_K1_W19 zaliczenie na ocenę

W6 zna i rozumie koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii
motywacji POS_K1_W08 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi prawidłowo stosować podstawowe pojęcia
z zakresu nauk psychologicznych

POS_K1_U05,
POS_K1_U13 zaliczenie na ocenę

U2
potrafi korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych
źródeł informacji do pozyskiwania wiedzy
psychologicznej

POS_K1_U01,
POS_K1_U09 zaliczenie na ocenę

U3
potrafi przewidywać zachowania członków instytucji
polityki społecznej, analizować ich motywy i wpłynąć
na nie w określonym zakresie wykorzystując wiedzę
psychologiczną

POS_K1_U22 zaliczenie na ocenę

U4
potrafi samodzielnego zdobywać i doskonalić wiedzę
oraz podnosić umiejętności profesjonalne i badawcze
w obszarach umiejętności psychologicznych

POS_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do organizowania i kierowania pracą
organizacji i instytucji polityki społecznej
wykorzystując do tego wiedzę i umiejętności
psychologiczne

POS_K1_K01,
POS_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2
jest gotów do przejęcia odpowiedzialności
za powierzone zadania, także związane z rolą
przywódczą korzystając z wiedzy psychologicznej

POS_K1_K01,
POS_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Psychologia jako nauka – historia psychologii jako nauki, jej cele, założenia oraz
obszary badań współczesnej psychologii W4, W6, U1, K2

2. Przegląd podstawowych koncepcji psychologicznych – biologiczne,
behawiorystyczne, psychoanalityczne i humanistyczne wizje człowieka W1, W6, U2, K2

3. Psychologia rozwoju człowieka – teorie i ich praktyczne konsekwencje W6, U1, K1

4. Biologiczne podstawy psychiki; biopsychologia; nauka o układzie nerwowym W4, U1, U2, K2

5. Psychologia spostrzegania i przetwarzania informacji W3, U2, K2

6. Procesy poznawcze, myślenie, inteligencja W1, W2, U1, K1

7. Psychologia uczenia się; pamięć W4, U4, K1, K2

8. Motywacja – teorie motywacji W4, W6, U3, K1

9. Emocje, stres i radzenie sobie ze stresem W2, W4, U4, K2

10. Teorie osobowości W4, W5, U1, K2

11. Elementy psychologii społecznej W3, W4, U3, K1

12. Elementy psychopatologii W4, W6, U1, K1, K2

13. Zastosowania psychologii W1, W3, W6, U3, U4, K1

14. Psychologia organizacji W3, W5, U3, K1

15. Perspektywy rozwoju psychologii; najnowsze teorie i zastosowania W2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

zaliczenie pisemne zawiera pytania otwarte postawione w formie
problemów do rozwiązania z użyciem wiedzy z zakresu objętego
przedmiotem.Podstawowym kryterium oceny jest umiejetność
samodzielnego odwołania się do wiedzy z zakresu przedmiotu w celu
rozwiązania postawionego problemu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Socjologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a09637d

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Pokazanie powiązań między socjologią a polityką społeczną

C2 Zdefiniowanie roli i funkcji socjologii dla praktyki

C3 Zdefiniowanie najważniejszych koncepcji socjologii

C4 Wykorzystanie socjologii dla tworzenia demokratycznego sektora publicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 różnicę między socjologią jako nauką i socjologią jako
wiedzą potoczną

POS_K1_W01,
POS_K1_W02

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W2 pojęcia społeczeństwa i życia społecznego POS_K1_W04,
POS_K1_W10

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W3 podstawowe pojęcia i procesy organizacji życia
społecznego

POS_K1_W04,
POS_K1_W07

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W4 proces kształtowania się tożsamości POS_K1_W10,
POS_K1_W25

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W5 procesy i problemy zmiany społecznej, globalizacji
i nierówności POS_K1_W10 egzamin ustny, raport,

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować procesy społeczne i ich wpływ
na organizacje

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U13

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

U2 wykorzystać wiedzę socjologiczną dla rozumienia
rzeczywistości organizacyjnej

POS_K1_U11,
POS_K1_U16

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozwiązywania trudnych problemów społecznych
dzięki sprawnej współpracy i komunikacji
w różnorodnych grupach

POS_K1_K02,
POS_K1_K03

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Socjologia jako wiedza potoczna, jako nauka i jako typ wyobraźni. Źródła socjologii
i główne fazy jej rozwoju. W1
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2. Życie społeczne i pojęcie społeczeństwa. Procesy społeczne. Człowiek jako istota
społeczna. Kontrola społeczna. Społeczeństwo - organizm czy mechanizm? W1, W2

3. Tożsamość. Status i rola. Socjalizacja i reguły. W3, W4

4. Struktura społeczna. Koncepcje stratyfikacji. Grupy, klasy, warstwy i życie
społeczne. W3, U1

5. Organizacja życia zbiorowego. Organizacje i instytucje społeczne W3, U2

6. Kultura. Pojęcia i definicje kultury. Kultura a cywilizacja. Typy kultur i typy
cywilizacji. Kultura jako system komunikacji społecznej. społeczna. W3, W5, U2, K1

7. Globalizacja. Perspektywa globalna. Globalne systemy. W5, K1

8. Zmiana społeczne. Ewolucja różnych form egzystencji z punktu widzenia stosunku
do terytorium, do władzy. Kryzysy i konflikty. Zmiana kulturowa a zmiana W5, U1, U2, K1

9. Rola edukacji w rozwoju społecznym W4, U1, K1

10. Nierówności jako problem rozwojowy W5, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, raport, esej,
prezentacja

Cztery formaty egzaminu - do wyboru jeden. Egzamin
ustny lub recenzja wskazanego tekstu lub socjologia
wizualna - prezentacja własnych zdjęć lub raport z
przeprowadzonego przez siebie badania

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Psychologia społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a0c2db6

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Psychologia

Klasyfikacja ISCED
0313Psychologia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest zapoznanie z podstawowymi teoriami i badaniami z zakresu psychologii społecznej i wykorzystania tej
wiedzy do zrozumienia problemów społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zna i rozumie psychologiczne uwarunkowania więzi
społecznych wraz z rządzącymi w nich
prawidłowościami, w tym takie, które stanowią punkt
wyjścia dla kształtowania podmiotów polityki
społecznej

POS_K1_W04 egzamin pisemny

W2 zna i rozumie wyjścia dla kształtowania podmiotów
polityki społecznej

POS_K1_W01,
POS_K1_W04 egzamin pisemny

W3
zna i rozumie pojęcie wspólnot lokalnych oraz usług
świadczonych na ich rzecz przez instytucje polityki
społecznej i umieszcza je w kontekście psychologii
społecznej

POS_K1_W05 egzamin pisemny

W4
zna i rozumie wiedzę o psycho-społecznych
uwarunkowaniach zachowań człowieka, jego
podmiotowości, o konstytuowaniu struktur
społecznych oraz zasadach ich funkcjonowania

POS_K1_W12 egzamin pisemny

W5
zna i rozumie podstawy wiedzy o metodach badań
społecznych, organizacji procesu badawczego,
technikach pozyskiwania i opracowywania danych

POS_K1_W15 egzamin pisemny

W6 zna i rozumie rolę przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji POS_K1_W19 egzamin pisemny

W7 zna i rozumie role i funkcje organizacyjne stosując
język psychologii społecznej POS_K1_W24 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi prawidłowo stosować podstawowe pojęcia
z zakresu psychologii społecznej POS_K1_U05 egzamin pisemny

U2
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzą, rozumieć procesy
społeczne i polityczne w różnych sytuacjach, w tym
analizować i komentować wydarzenia bieżącej polityki

POS_K1_U06,
POS_K1_U13 egzamin pisemny

U3
potrafi korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych
źródeł informacji do poszukiwania wiedzy
psychologicznej

POS_K1_U09 egzamin pisemny

U4
potrafi przewidywać zachowania członków instytucji
polityki społecznej, analizować ich motywy i wpływać
na nie w określonym zakresie

POS_K1_U22 egzamin pisemny

U5
potrafi efektywnie i skutecznie zarządzać
powierzonymi zasobami ludzkimi w celu wykonania
zadań

POS_K1_U23 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do organizowania i kierowania pracą
organizacji i instytucji polityki społecznej
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii
społecznej

POS_K1_K01 egzamin pisemny

K2
jest gotów do przejęcia odpowiedzialności
za powierzone zadania, także związane z rolą
przywódczą

POS_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

konsultacje 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 18

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia psychologii społecznej W1, U1, K1

2. Psychologia społeczna jako dział psychologii W3, W5, W7, U1, U3, K1

3. Rozumienie siebie i świata społecznego W4, U4, K1, K2

4. Poznanie społeczne W2, U1, K1

5. Komunikacja interpersonalna W6, W7, U2, U4, K1

6. Rozumienie siebie W4, W6, W7, U2, U3, K2

7. Konformizm W6, W7, U5, K2

8. Postawy społeczne W2, W6, W7, U4, K1

9. Procesy grupowe W1, W3, U2, U5, K1, K2

10. Atrakcyjność interpersonalna W4, U4, K1, K2

11. Zachowania prospołeczne W3, W7, U2, K1

12. Agresja, Uprzedzenia i stereotypy W4, W5, W7, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin zawiera pytania otwarte postawione w formie problemów do
rozwiązania z użyciem wiedzy z zakresu objętego przedmiotem.
Podstawowym kryterium oceny jest umiejętność samodzielnego odwołania
się do wiedzy z zakresu przedmiotu w celu rozwiązania postawionego
problemu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Demografia i polityka senioralna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a0ec047

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0921Opieka nad osobami starszymi i dorosłymi
niepełnosprawnymi

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami demografii i polityki senioralnej.
Umożliwienie zrozumienia zjawisk i procesów ludnościowych, ich dynamiki oraz społeczno - ekonomicznych
następstw. Ważnym aspektem jest zapoznanie studentów ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, jego
konsekwencjami oraz zagadnieniami polityki senioralnej jako ważnego wymiaru polityki społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

w zakresie wiedzy student: - ma podstawową wiedzę
z zakresu demografii i zjawisk ludnościowych; - zna
podstawowe źródła danych demograficznych oraz
metody badań i analiz zjawisk ludnościowych; - ma
podstawową wiedzę na temat dynamiki zjawisk
ludnościowych, procesów ruchliwości naturalnej
i procesów migracyjnych; - zna podstawowe
zagadnienia polityki ludnościowej; - zna przyczyny
i następstwa procesów starzenia się społeczeństwa; -
zna podstawy i zasady prowadzenia polityki
senioralnej; - zna polski system aktywizacji i pomocy
ludziom starym.

POS_K1_W01,
POS_K1_W02,
POS_K1_W04,
POS_K1_W09,
POS_K1_W10

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

w zakresie umiejętności student: - potrafi poprawnie
posługiwać się słownictwem i podstawowymi
metodami badań stosowanymi w demografii; - posiada
umiejętność diagnozowania uwarunkowań i następstw
społecznych zjawisk i procesów demograficznych; -
posiada umiejętność korzystania z danych
demograficznych w analizie różnych sfer polityki
społecznej; - posiada podstawowe umiejętności oceny
prawidłowości i efektywności polityki ludnościowej
i senioralnej; - posiada umiejętność diagnozowania
zjawisk związanych z procesami starzenia się
społeczeństwa.

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U03,
POS_K1_U06,
POS_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

w zakresie kompetencji student: - jest przygotowany
do ujmowania zjawisk społecznych i gospodarczych
z perspektywy zjawisk i procesów demograficznych; -
jest świadomy społecznych, gospodarczych
i politycznych konsekwencji zjawisk demograficznych;
- posiada społeczną wrażliwość na zjawiska związane
z procesami starzenia się i rozumie problemy polityki
senioralnej; - posiada zdolność kształtowania
nowoczesnego światopoglądu i budowania
świadomości oraz wrażliwości społecznej.

POS_K1_K03,
POS_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do egzaminu 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do ćwiczeń 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia demografii i zjawisk ludnościowych
oraz procesów starzenia się społeczeństwa i problemy szeroko rozumianej polityki
senioralnej.

Przedmiot i istota demografii jako nauki o zjawiskach i procesach ludnościowych;

Badania demograficzne, metody gromadzenia danych i analiz demograficznych,
współczynniki i prognozy demograficzne;

Struktura ludności i jej parametry;

Teorie ludnościowe;

Procesy demograficzne, dynamika zjawisk ludnościowych;

Polityka ludnościowa;

Procesy starzenia się ludności i ich konsekwencje społeczno – ekonomiczne;

Polityka senioralna w Polsce ;

Rola osób starszych w społeczeństwie;

System opieki oraz wsparcia nad osobami starszymi w Polsce;

Usługi dla osób starszych;

Rola organizacji pozarządowych we wspomaganiu polityki senioralnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Funkcjonowanie instytucji polityki społecznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a121639

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem instytucji polityki społecznej, ze szczególnym
uwzględnieniem wybranych obszarów (rodzina, seniorzy, dzieci, niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, system
emerytalny, alkoholizm, narkomania, mniejszości narodowe/cudzoziemcy/uchodźcy, mieszkalnictwo, ochrona
środowiska naturalnego, klęski żywiołowe) .

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
- zakres, role i funkcjonowanie instytucji
we współczesnym świecie; - specyfikę funkcjonowania
instytucji w wybranych obszarach polityki społecznej

POS_K1_W05,
POS_K1_W09,
POS_K1_W10,
POS_K1_W17

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

dokonywać obserwacji otaczającej rzeczywistości
społecznej, identyfikować problemy związane
z funkcjonowaniem instytucji polityki społecznej,
poddawać je analizie, proponować rozwiązania
w obszarze funkcjonowania instytucji polityki
społecznej.

POS_K1_U02,
POS_K1_U07,
POS_K1_U16

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy, organizowania i kierowania pracą organizacji
i instytucji polityki społecznej POS_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

konsultacje 5

przygotowanie do egzaminu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Instytucje a organizacje. W1, U1, K1

2. Instytucje - ich rola i funkcjonowanie we współczesnym świecie. W1, U1, K1

3. Instytucje polityki społecznej - wprowadzenie, podstawowe definicje, organizacja i
finansowanie. W1, U1, K1

4.
Instytucje i ich działalność - m.in. zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia
społeczne, pomoc społeczna, polityka rodzinna, polityka senioralna, polityka
mieszkaniowa, polityka zdrowotna, polityka edukacyjna, polityka migracyjna,
rynek pracy, bezdomność i żebractwo.

W1, U1, K1

5. Instytucje i ich działalność - wymiar globalny, międzynarodowy, krajowy,
regionalny i lokalny. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
zaliczenie testu (pytania zamknięte i pytania otwarte)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a14bd1e

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest przedstawienie prawnej ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej
i praw autorskich, legalnego wykorzystania własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
wybrane relacje pomiędzy instytucjami polityki
społecznej a innymi podmiotami tworzącymi ich
otoczenie w skali jednostek terytorialnych przy użyciu
wiedzy z zakresu ochrony własnosci intelektualnej

POS_K1_W09 zaliczenie na ocenę

W2
modele polityki gospodarczej i społecznej oraz zna
i rozumie podstawowe normy i projekty dotyczące
tych polityk w Polsce, stosując przepisy za zakresu
prawa ochrony własności intelektualnej

POS_K1_W13 zaliczenie na ocenę

W3 podstawowe przepisy prawa regulujące
funkcjonowanie instytucji polityki społecznej POS_K1_W17 zaliczenie na ocenę

W4 podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną
własności intelektualnej POS_K1_W20 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zintegrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych
etapach dotychczasowego kształcenia, łączyć ją
z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla
kierunku studiów, ustnie relacjonować efekty poznania

POS_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2
identyfikować, analizować i interpretować akty prawne
dotyczące polityki społecznej zwłaszcza w zakresie
ochrony własności intelektualnej

POS_K1_U07 zaliczenie na ocenę

U3
formułować i analizować problemy badawcze w celu
rozwiązywania praktycznych problemów
występujących w instytucjach polityki społecznej

POS_K1_U16 zaliczenie na ocenę

U4
wykorzystać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu
problemów lub w działaniach, w tym w ramach
studenckich praktyk lub innych aktywnościach
związanych z zawodem

POS_K1_U13 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym POS_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K2
ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia
wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych
i badawczych

POS_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K3
pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju
przedsięwzięć oraz myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

POS_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

przeprowadzenie badań literaturowych 5

przygotowanie do egzaminu 20

analiza aktów normatywnych 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Źródła praw własności intelektualnej; W3, W4

2. Rodzaje własności intelektualnej; W1, W3, W4, U1, U4

3. Przedmiot prawa wynalazczego; W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

4.

Rodzaje praw własności przemysłowej:
- wynalazki,
- wzory użytkowe,
- wzory przemysłowe,
- znaki towarowe,
- topografia układów scalonych,
- oznaczenia geograficzne;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

5. Przedmiot prawa autorskiego /utwór, rodzaje utworów/; Podmioty prawa
autorskiego /twórcy, współtwórcy/;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

6. Pojęcie autorskich praw osobistych; Pojecie autorskich praw majątkowych; W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

7.
Dozwolony użytek chronionych utworów:
- użytek prywatny,
- licencje prasowe,
- licencje biblioteczne.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

8. Czas trwania autorskich praw osobistych i majątkowych; W3, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

9. Prawa pokrewne; W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

10. Środki ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych; W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

11. Prawa spadkowe a autorskie prawa majątkowe; W3, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę pozytywne zaliczenie testu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Ergonomia z elementami BHP
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a176744

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy studentowi z zakresu ergonomii w rożnych aspektach działalności gospodarczo – społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcia z zakresu ergonomii w rożnych aspektach
działalności gospodarczo – społecznej.

POS_K1_W25,
POS_K1_W26 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 wykorzystać wiedzę z zakresu ergonomii w rożnych
aspektach działalności gospodarczo – społecznej.

POS_K1_U01,
POS_K1_U06 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykonywania zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa w miejscu pracy POS_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ergonomia - pojęcia podstawowe W1, U1, K1

2. Procesy pracy - pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy W1, U1, K1

3. Ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna W1, U1, K1

4. Choroby zawodowe - przyczyny występowania i skutki W1, U1, K1

5. Metody modelowe w projektowaniu przestrzeni pracy W1, U1, K1

6. Podstawowe wymagania dotyczące wyposażenia stanowiska pracy W1, U1, K1

7. Fizjologia, higiena i medycyna pracy oraz ich udział w kształtowaniu warunków
pracy W1, U1, K1

8. Społeczne środowisko pracy W1, U1, K1

9. Stres psychospołeczny w pracy W1, U1, K1

10. Dobór i szkolenie pracowników W1, U1, K1

11. Diagnostyka ergonomiczna jako diagnostyka układu antropotechnicznego W1, U1, K1

12. Normalizacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy za granicą i
na forum międzynarodowym W1, U1, K1



Sylabusy 64 / 203

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Podstawy zarządzania publicznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a19cb5d

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przygotowanie studentów do rozumienia podstawowych mechanizmów zarządzania publicznego

C2 Rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zarządzania publicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
wiedza o procesie zarządzania w administracji
publicznej i głównych modelach zarządzania
publicznego

POS_K1_W03,
POS_K1_W11,
POS_K1_W21

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 korzystać z różnych źródeł informacji POS_K1_U09 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielne zdobywanie wiedzy POS_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 2

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Procesy reform w administracji publicznej
2. Pojęcie, istota i instrumenty zarządzania publicznego
3. Organizacje publiczne i ich cechy
4. Organizacja państwa z perspektywy instytucjonalno-systemowej
5. Sprawność zarządzania w sektorze publicznym
6. Administratorzy, menedżerowie, przywódcy w organizacjach publicznych
7. Planowanie i podejmowanie decyzji w sektorze publicznym
8. Publiczne zarządzanie strategiczne
9. Kontrolowanie w sektorze publicznym
10. Komunikowanie w sektorze publicznym
11. Zarządzanie innowacjami w sektorze publicznym
12. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i w sektorze
obywatelskim
13. Zarządzanie kulturą, oświatą i szkolnictwem wyższym
14. Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia i bezpieczeństwem publicznym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Ponad 50% punktów na egzaminie testowym

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy zarządzania
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Usługi społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a1c3110

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą usług społecznych, w szczególności z charakterystyką oraz
podmiotami upoważnionymi do ich świadczenia. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy
teoretycznej poprzez analizę wybranych usług społecznych świadczonych przez różne rodzaje podmiotów
publicznych, społecznych i prywatnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

: - podstawową terminologię dotyczącą usług
publicznych i ich miejsca w gospodarce i życiu
społecznym; - rolę usług społecznych w polityce
społecznej realizowanej na szczeblu lokalnym,
regionalnym oraz krajowym; - problematykę dotyczącą
usług społecznych oraz podmiotów upoważnionych
do ich świadczenia.

POS_K1_W05,
POS_K1_W17 egzamin pisemny, raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- praktycznie zastosować wiedzę teoretyczną poprzez
analizę wybranych podmiotów z punktu widzenia
świadczonych przez nie usług społecznych; - korzystać
z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji; -
zdobywać, analizować, prezentować oraz oceniać
najnowsze informacje z zakresu usług społecznych; -
tworzyć i redagować teksty z wykorzystaniem
zróżnicowanych źródeł; - zdobywać informacje
od przedstawicieli instytucji publicznych i innych
świadczeniodawców usług społecznych.

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U03

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

: - uczestnictwa w budowaniu projektów o charakterze
społecznym; - ciągłego oraz samodzielnego
zdobywania i doskonalenia wiedzy, a także
podnoszenia umiejętności profesjonalnych; -
przyjmowania odpowiedzialności za powierzone
zadania.

POS_K1_K02,
POS_K1_K03,
POS_K1_K04

raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie raportu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Usługi publiczne. Pojęcie i specyfika usług publicznych. Klasyfikacja, cechy i
zakres usług publicznych. W1

2. Usługi społeczne a usługi publiczne. Usługi społeczne w kontekście rozwoju
zrównoważonego. W1

3.
Charakterystyka usług społecznych: ochrona zdrowia, oświata i wychowanie,
kultura, pomoc i opieka społeczna, mieszkalnictwo, kultura fizyczna i rekreacja,
bezpieczeństwo publiczne.

W1, U1

4. Zadania samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych. Gmina,
powiat, województwo, jako podmioty świadczące usługi społeczne. W1, U1, K1

5. Instytucjonalne sposoby i formy świadczenia usług społecznych. W1, U1, K1

6. Zarządzanie usługami publicznymi. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń warunkuje przystąpienie do egzaminu

ćwiczenia raport raport z przeprowadzonej analizy usługi, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Organizacje pozarządowe w polityce społecznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a1edd2c

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z funkcjonowaniem organizacji
pozarządowych - ich rolą i działalnością w kontekście realizacji celów polityki społecznej, problematyką
współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym i prywatnym oraz wyzwaniami jakie stoją przed
trzecim sektorem w Polsce w sferze usług społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 72 / 203

W1 student zna ewolucję idei społeczeństwa
obywatelskiego. POS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2 student rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
polityki społecznej. POS_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3 student zna funkcje, atrybuty, klasyfikacje organizacji
pozarządowych. POS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4 student rozumie koncepcję welfare pluralism. POS_K1_W08
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W5 student zna akty prawne regulujące współpracę
organizacji pozarządowych z administracją publiczną. POS_K1_W17

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W6 student zna genezę powstania przedsiębiorstw
społecznych. POS_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W7 student zna ujęcie socjo-ekonomiczne
przedsiębiorstwa społecznego. POS_K1_W22

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 docenić wartość kapitału społecznego dla polityki
społecznej i obywatelskości. POS_K1_U13 kazus, wyniki badań,

prezentacja, zaliczenie

U2 wskazać czynniki zaufania i nieufności w systemie
społeczno-politycznym. POS_K1_U19 kazus, wyniki badań,

prezentacja, zaliczenie

U3 wskazać faktory determinujące działalność organizacji
pozarządowych. POS_K1_U06 kazus, wyniki badań,

prezentacja, zaliczenie

U4 opisać fazy i formy współdziałania organizacji
pozarządowych POS_K1_U05 kazus, wyniki badań,

prezentacja, zaliczenie

U5 wskazać i scharakteryzować elementy polityki
publicznej. POS_K1_U08 kazus, wyniki badań,

prezentacja, zaliczenie

U6 przedstawić anatomię przedsiębiorstwa społecznego POS_K1_U04 kazus, wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

U7 wyszukać i zaprezentować innowacyjne działania
podejmowane przez organizacje pozarządowe.

POS_K1_U09,
POS_K1_U10,
POS_K1_U11,
POS_K1_U12

kazus, wyniki badań,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest świadomy potrzeby przestrzegania
i propagowania etycznej postawy oraz rozwijania
wrażliwości społecznej.

POS_K1_K02,
POS_K1_K03,
POS_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do egzaminu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia społeczeństwa obywatelskiego: tradycja republikańska i liberalna.
Współczesne definicje i funkcje społeczeństwa obywatelskiego. W1

2. Istota, przedmiotowy i podmiotowy zakres polityki społecznej. Modele polityki
społecznej. Wyzwania stojące przed polityką społeczną. W2

3. Koncepcje obywatelstwa, kapitał społeczny a polityka społeczna. U1

4. Zaufanie, jako podstawa działalności organizacji pozarządowych i skutecznego
realizowania polityki społecznej. U2

5.
Organizacje pozarządowe. Geneza i rozwój polskich organizacji pozarządowych po
roku 1989. Definicje, funkcje, klasyfikacje, typy oraz formy organizacji
pozarządowych.

W3

6. Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne polskich organizacji
pozarządowych. U3

7. Współdziałanie. Formy współdziałania. Zewnątrzorganizacyjne i
wewnątrzorganizacyjne warunki współdziałania organizacji pozarządowych. U4

8. Wielosektorowość a polityka społeczna. W4

9. Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Organizacje
społeczne a publiczne podmioty polityki społecznej. W5

10. Elementy obywatelskiej polityki społecznej. U5

11. Przedsiębiorstwo społeczne: ewolucja i definicje. W6

12. Modele przedsiębiorstwa społecznego. U6

13. Przedsiębiorstwo społeczne jako organizacja komercyjna. W7

14. Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej. K1

15. Innowacyjne inicjatywy trzeciego sektora w polityce społecznej. U7
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę pozytywny wynik egzaminu

ćwiczenia kazus, wyniki badań, prezentacja, zaliczenie obecność na zajęciach, aktywność,
realizacja zadań

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Finanse publiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a2207c3

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu finansów
publicznych. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania
jednostek sektora finansów publicznych, planowania
i wykonania budżetu

POS_K1_W10,
POS_K1_W17 egzamin pisemny



Sylabusy 76 / 203

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować wybrane elementy wiedzy związanej
z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych.
Potrafi formułować i analizować proste problemy
badawcze w celu rozwiązywania praktycznych
problemów występujących w organizacji działającej
w sektorze finansów publicznych.

POS_K1_U07 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zdobywania i pogłębiania wiedzy POS_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 119

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Finanse publiczne jako przedmiot nauki. Przegląd ważniejszych teorii finansów
publicznych. W1, U1, K1

2.
Funkcje finansów publicznych. System finansów publicznych. Funkcje. Walory
sprawności systemu. Pojęcie budżetu państwa. Dochody i wydatki publiczne.
Problematyka deficytu i długu publicznego

W1, U1, K1

3. Polityka podatkowa. Procedura procedura tworzenia budżetu, klasyfikacja
budżetowa. Wpływ polityki podatkowej na tworzenie i wykonywanie budżetu W1, U1, K1

4. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej. Źródła finansowania zadań. Zasady
budżetowe. W1, U1, K1

5. Kontrola zarządcza. Wieloletnie plany finansowe. Dyscyplina finansów
publicznych. W1, U1, K1

6. Kontrola finansów publicznych. W1, U1, K1

7. Problemy w planowaniu i realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych.
Kierunki przeciwdziałania. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte,
które są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje
możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala
ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-64 pkt. – ocena dst •
65-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena db • 87-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Test z zakresu objętego
programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie jak w I terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Metody i techniki badań społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a248735

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie i rozumienie logiki prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania
określonych metod i technik badawczych, właściwych dla nauk społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
po zakończeniu kursu student potrafi: sformułować
problem badawczy i dobrać do niego odpowiednią
metodę badawczą,

POS_K1_W15 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

po zakończeniu kursu student potrafi: wykorzystać
w praktyczny sposób poznane metody badawcze,
właściwe dla nauk o społecznych– potrafi przygotować
narzędzia badawcze, dobrać próbę badawczą oraz
przeprowadzić badania, wykonać podstawową analizę
jakościową lub ilościową zebranego materiału
badawczego i sporządzić raport z badań,
zaprezentować wyniki swoich badań.

POS_K1_U16,
POS_K1_U17

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wziąć odpowiedzialność za przygotowanie i realizację
projektu badawczego zarówno jako lider, jak i członek
grupy badawczej.

POS_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 60

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Poznanie w naukach o polityce społecznej - paradygmaty, epistemologie i
kluczowe metodologie, podstawowe problemy badawcze; podstawy
przeprowadzania badań naukowych i konstrukcji teorii: dedukcja, indukcja,
wyjaśnianie nomotetyczne i idiograficzne, podejście jakościowe i ilościowe,
metody a techniki badawcze- definicje, zastosowanie.

W1, U1, K1

2.

2. Metody i techniki badań społecznych (poszczególne zajęcia przeznaczone na:
badania terenowe, obserwacja, ankieta, wywiad skategoryzowany, wywiad
swobodny, wywiad grupowy- fokus, badania monograficzne) – konstrukcja
narzędzi badawczych, przeprowadzanie badań, opracowywanie i prezentacja
wyników.

W1, U1, K1

3. 3. Nauki przyrodnicze a nauki społeczne - eksperyment w badaniach społecznych. W1, U1, K1

4. 4. Metody i techniki rozwiązywania problemów- podstawy inwentyki. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
metody e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Studenci podczas zaliczenia pisemnego wykonują w ramach grup
metodologiczne studia przypadków.

ćwiczenia projekt Projekt trzyczęściowy, wykorzystujący trzy metody badawcze,
podlegający ocenie. Ocenę otrzymuje jedna grupa badawcza.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Polityka rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a273796

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest wprowadzenie studentów w problematykę podstawowych założeń przedmiotu, kierunków
i i charakteru polityki rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
funkcjonowanie rynku pracy, genezę, charakter
i następstwa bezrobocia oraz zasady, kierunków
i środków polityki społecznej w zakresie promocji
zatrudnienia i przezwyciężania bezrobocia.

POS_K1_W03,
POS_K1_W09,
POS_K1_W13

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

-wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie wykorzystać
informacje, stosując odpowiedni dobór źródeł, umie
zastosować odpowiednią gradację wykorzystywanych
źródeł, -myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, -
wykorzystać możliwości kreowane przez instytucje
rynku pracy, w zakresie rozwoju własnego, jak
i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej.

POS_K1_U06,
POS_K1_U07,
POS_K1_U09

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 -wyboru i konsekwentnego realizowania własnej
ścieżki zawodowej na rynku pracy

POS_K1_K02,
POS_K1_K05 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota polityki rynku pracy. Pojęcie, specyfika, struktura i zasady funkcjonowania
rynku pracy. W1, U1, K1

2. Podstawowe zasady i kierunki polityki rynku pracy w Polsce. W1, U1, K1

3.
Bezrobocie jako funkcja rynku pracy; geneza charakter i rodzaje bezrobocia;
bezrobocie jako problem społeczny; ekonomiczne, psychologiczne, społeczne i
polityczne następstwa bezrobocia; charakter i cechy bezrobocia w Polsce.

W1, U1, K1

4.
Bezrobocie jako obiekt polityki społecznej; strategie przezwyciężania bezrobocia i
jego skutków; uwarunkowania efektywności strategii rynku pracy; proces
instytucjonalizacji rynku pracy.

W1, U1, K1

5. Polityka społeczna w zakresie bezrobocia; uwarunkowania ekonomiczne,
społeczne i polityczne, polityki rynku pracy. W1, U1, K1

6. Europejski wymiar polityki rynku pracy. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach i zdanie
testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Polityka społeczna wobec rodziny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a299a40

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kształtowanie aktywnej postawy przyszłego funkcjonariusza publicznego, pracownika, działacza ngo oraz
badacza na rzecz wspierania rodziny i jej poszczególnych członków

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem
rodziny w Polsce (w związku z globalizowaniem się
życia codziennego zna różne formy rodziny
występujące również w innych częściach świata)

POS_K1_W01,
POS_K1_W04,
POS_K1_W12

kazus

W2
wybrane przepisy prawa krajowego
i międzynarodowego dotyczące funkcjonowania
rodziny oraz jej poszczególnych członków

POS_K1_W16,
POS_K1_W17,
POS_K1_W24,
POS_K1_W27

kazus

W3
problemy nurtujące współczesne rodziny oraz skutki
ekonomiczne, społeczne i polityczne dotyczące złego
funkcjonowania rodziny

POS_K1_W04,
POS_K1_W15 prezentacja

W4
różne strategie działania organizacji rządowych
i pozarządowych (również biznesu) na rzecz
wspierania rodziny

POS_K1_W03,
POS_K1_W05,
POS_K1_W09,
POS_K1_W16,
POS_K1_W17,
POS_K1_W23

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zastosować w pracy lub w dalszej nauce, wiedzę
z określonego obszaru polityki społecznej wobec
rodziny

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U03,
POS_K1_U04

kazus

U2
dokonać doboru odpowiednich metod w celu
efektywnego wykonania zadań służb publicznych
na rzecz rodziny

POS_K1_U03,
POS_K1_U05,
POS_K1_U06,
POS_K1_U17,
POS_K1_U19

prezentacja

U3 wykorzystać wiedzę do profesjonalnego działania
w obszarze polityki społecznej wobec rodziny

POS_K1_U12,
POS_K1_U13,
POS_K1_U20

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia działań w celu rozwiązania problemów
związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem
rodziny

POS_K1_K01,
POS_K1_K02 kazus

K2 pracy indywidualnej i zespołowej na rzecz wspierania
rodziny i jej poszczególnych członków

POS_K1_K04,
POS_K1_K05 kazus, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza problemu 15

przygotowanie do zajęć 20

rozwiązywanie kazusów 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. rodziny jako podstawowa komórki społeczna kształtująca postawy społeczne W1, W2

2. problemy związane z funkcjonowaniem współczesnej rodziny W3, U1, U2, K1

3. działania na rzecz wsparcia rodziny W4, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład kazus, prezentacja
obecność i aktywność na zajęciach; przygotowanie i realizacji inscenizaji
sądowej dotyczącej rozwiązania problemów rodzinnych ; indywidualne i
zaspołowe opracowanie studium przypadku

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawo pracy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a2c466a

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi normami regulującymi nawiązanie, trwania
i rozwiązanie stosunku pracy, nabycie umiejętności wykorzystywania teoretycznej wiedzy z prawa pracy
w praktyce, zrozumienie roli i sposobu funkcjonowania prawa pracy w społeczeństwie, Przedstawienie
najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem poszczególnych instytucji prawa pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 miejsce i znaczenie polityki społecznej w systemie
nauk z uwzględnieniem prawa pracy POS_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 podstawową terminologię polityki społecznej i innych
nauk społecznych POS_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3
wybrane relacje pomiędzy instytucjami polityki
społecznej a innymi podmiotami tworzącymi ich
otoczenie w skali jednostek terytorialnych

POS_K1_W09 zaliczenie na ocenę

W4 rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian
struktur i organizacji POS_K1_W19 zaliczenie na ocenę

W5 podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną
własności intelektualnej POS_K1_W20 zaliczenie na ocenę

W6 role i funkcje organizacyjne przy uwzględnieniu prawa
pracy POS_K1_W24 zaliczenie na ocenę

W7 znaczenie norm i standardów w poszczególnych
obszarach działalności organizacji POS_K1_W26 zaliczenie na ocenę

W8
rolę i znaczenie struktur organizacyjnych oraz
dokumentów formalizujących organizację w zakresie
prawa pracy

POS_K1_W27 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości POS_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
zintegrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych
etapach dotychczasowego kształcenia, łączyć ją
z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla
kierunku studiów, ustnie relacjonować efekty poznania

POS_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U3
identyfikować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
problemów organizacji przy zastosowaniu wiedzy
z prawa pracy

POS_K1_U18 zaliczenie na ocenę

U4 dokonać oceny proponowanych rozwiązań
i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji POS_K1_U19 zaliczenie na ocenę

U5
posługiwać się przepisami prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa pracy oraz standardami
systemów zarządzania w celu uzasadniania
konkretnych działań i rozwiązań

POS_K1_U20 zaliczenie na ocenę

U6
efektywnie i skutecznie zarządzać powierzonymi
zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi
i informacyjnymi w celu wykonania zadań

POS_K1_U23 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
organizowania i kierowania pracą organizacji
i instytucji polityki społecznej wykorzystując w tym
zakresie wiedzę z prawa pracy

POS_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym POS_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K3 przejmowania odpowiedzialności za powierzone
zadania, także związane z rolą przywódczą POS_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K4
pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju
przedsięwzięć oraz myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

POS_K1_K05 zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 20

analiza aktów normatywnych 15

rozwiązywanie kazusów 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Ogólna charakterystyka prawa pracy
1. Pojęcie prawa pracy
2. Przedmiot prawa pracy
3. Funkcje prawa pracy
4. Zasady prawa pracy

W1, W2, U1

2.

II. Źródła prawa pracy
1. Pojęcie źródeł prawa pracy i ich rodzaje
2. Kodeks pracy jako podstawowe źródło prawa pracy
3. Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy
4. Międzynarodowe źródła prawa pracy
5. Układowe źródła prawa pracy
6. Akty wewnątrzzakładowe

W1, W2, W3, U1, U2, U5,
K2

3.
III. Podmioty zbiorowego prawa pracy
1. Pracownicze związki zawodowe
2. Organizacje pracodawców
3. Modele i podmioty partycypacji pracowniczej

W1, W2, W3, W6, U1, U2,
U5, K3

4.

IV. Instytucje prawne rynku pracy
1. Prawna definicja "bezrobotnego"
2. Pośrednictwo pracy - istota, zadania, zasady
3. Agencje zatrudnienia
4. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych
5. Staż w instytucjach wspólnotowych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K2, K3, K4

5.
V. Rodzaje stosunków pracy i ich powstanie
1. Prawne podstawy zatrudniania
2. Stosunek pracy
3. Strony stosunku pracy

W1, W2, W6, W8, U1, U2,
U4, U5
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6.

VI. Ustanie i zmiana treści stosunku pracy
1. Klasyfikacja zdarzeń powodujących ustanie stosunku pracy
2. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
3. Wypowiedzenie umowy o pracę
4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
5. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy
6. Zmiana treści stosunku pracy
7. Zwolnienia pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników
8. Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy

W1, W2, W4, W5, W6,
W7, W8, U1, U2, U3, U5,
U6, K1, K2, K4

7.
VII. Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
1. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników
2. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

W2, W4, W5, W6, W7,
W8, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

8.
VIII. Uprawnienia pracownika jako strony stosunku pracy
1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
2. Czas pracy
3. Urlopy i zwolnienia od pracy

W4, W5, W7, W8, U1, U2,
U4, U5, U6, K1, K2

9.

IX. Ochrona pracy
1. Pojęcie ochrony pracy
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Ochrona pracy kobiet
4. Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci
5. Ochrona pracy młodocianych i dzieci
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy
7. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom
pracownika

W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K3

10.
X. Sądy pracy
1. Sądy pracy i rozstrzyganie indywidualnych sporów
2. Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie

W1, W3, W4, W7, U1, U2,
U3, U5, K1

11. XI. Atypowe formy zatrudnienia
W1, W2, W4, W5, W6,
W7, W8, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Komunikacja społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a30db05

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z teorią dotyczącą komunikacji społecznej oraz uświadomienie
problemów związanych z komunikowaniem się ludzi we współczesnym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wybrane, podstawowe teorie i modele komunikowania
społecznego. POS_K1_W02 egzamin pisemny
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W2 podstawową teorię dotyczącą rodzajów, typów,
technik komunikacji. POS_K1_W02 egzamin pisemny

W3
podstawowe cechy komunikacji masowej, politycznej,
komunikacji w organizacjach i komunikowania
publicznego.

POS_K1_W02 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
radzić sobie z podstawowymi problemami
w wybranych sytuacjach komunikacyjnych (np.
wystąpienie, sprawozdanie z lektury, udział
w dyskusji).

POS_K1_U10
esej, prezentacja,
wystąpienie w debacie
oksfordzkiej

U2 zastosować wiedzę teoretyczną do samokształcenia,
doskonalenia kompetencji komunikacyjnych.

POS_K1_U04,
POS_K1_U09

esej, prezentacja,
wystąpienie w debacie
oksfordzkiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest przygotowany do komunikowania się
z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz
przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych
środków przekazu informacji.

POS_K1_K01
esej, prezentacja,
wystąpienie w debacie
oksfordzkiej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do ćwiczeń 14

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe, wybrane teorie komunikowania społecznego (koncepcje komunikacji
i podejścia badawcze). W1

2. Wybrane modele komunikacji. W1
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3. Pojęcie kompetencji komunikacyjnej; umiejętności komunikacyjne, cechy
umiejętności, umiejętności trzonowe i cząstkowe. W1, U2, K1

4. Typy komunikowania (komunikowanie informacyjne i perswazyjne). W2, U1, K1

5. Rodzaje komunikacji (komunikacja werbalna i niewerbalna). W2, U1, U2, K1

6. Metody i techniki komunikacji. W2, U1, U2, K1

7. Bariery w komunikacji. W1, U1, U2, K1

8. Komunikowanie masowe; techniki perswazyjne w komunikowaniu masowym. W1, W3

9. Komunikowanie się w organizacjach W3

10. Komunikowanie polityczne i publiczne – formy komunikowania publicznego,
nadawca i odbiorca w komunikowaniu publicznym. W3

11. Komunikacja internetowa; media społecznościowe - definicje, cechy, typologie. W1, W2

12. Negocjacje jako proces komunikacji – definicje pojęcia, fazy procesu negocjacji,
style negocjacji, wybrane techniki negocjacji. W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia esej, prezentacja, wystąpienie w
debacie oksfordzkiej

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa,
realizacji zadań oraz przygotowanego indywidualnie
opracowania zagadnienia w wybranej przez
studenta/studentkę formie: eseju, prezentacji
multimedialnej, wystąpienia w debacie oksfordzkiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie strategiczne w politykach publicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a33674f

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przekazanie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego, nabycie zdolności
analizy umożliwiających planowanie strategiczne w rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
- posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych
współczesnych systemów społecznych,
środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz
ich możliwych zależności

POS_K1_W03,
POS_K1_W23

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce
zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy
z określonego obszaru nauk o zarządzaniu (w
powiązaniu ze specjalnością) - potrafi dokonać doboru
odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy
problemów i obszarów działalności organizacji i jej
otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności -
umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować
w zarządzaniu mierniki dokonań
przedsiębiorstwa/organizacji - potrafi uczestniczyć
w procesach podejmowania decyzji strategicznych
oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć
z wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod
i narzędzi wspomagających procesy podejmowania
decyzji - posiada umiejętność dokonywania diagnozy
sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów
strategii organizacji

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U09

egzamin pisemny, wyniki
badań, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia
w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku
organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie
aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych,
środowiskowych i zarządczych podejmowanych
działań

POS_K1_K01,
POS_K1_K02,
POS_K1_K03

wyniki badań, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Współczesne przemiany organizacji i procesu zarządzania. Istota strategii i
zarządzania strategicznego. W1

2. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego. W1

3. Poziomy i rodzaje klasycznych strategii. W1

4. Wizja, misja i cele strategiczne organizacji. W1

5. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego i bliskiego organizacji. W1

6. Metody planowania strategicznego. W1

7. Implementacja strategii. W1

8. Zarządzanie strategiczne charakterystyczne dla nurtu zasobowego. Organizacja
ucząca się. W1

9. Strategie kooperacji i tworzenia wartości dodanej. W1

10. Problem wyboru strategii rozwoju w różnego typu organizacjach. U1, K1

11. Wybrane klasyfikacje strategii rozwoju. W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Forma zaliczenia wykładów: egzamin testowy

ćwiczenia wyniki badań, zaliczenie
- obecność na zajęciach, dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona
nieobecność - aktywność podczas ćwiczeń - pozytywna ocena
efektów pracy grupowej na zadany przez wykładowcę temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Ubezpieczenia społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a3606b2

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z problematyką ubezpieczeń społecznych, w szczególności z elementami systemu
ubezpieczeń społecznych oraz rodzajami świadczeń. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania
przepisów prawa ubezpieczeń społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń
społecznych. Genezę i rozwój koncepcji ubezpieczeń
społecznych w Polsce. Zasady ubezpieczeń
społecznych. Organizację systemu ubezpieczeń
społecznych. Zakres przedmiotowy i podmiotowy
ubezpieczeń społecznych. Zasady funkcjonowania
systemu emerytalnego, rentowego, chorobowego,
wypadkowego. Posiada wiedzę na temat świadczeń
z ubezpieczeń społecznych.

POS_K1_W01,
POS_K1_W02,
POS_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykształcenie umiejętności: - korzystania
z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji, -
w zakresie zdobywania, analizowania oraz prezentacji
najnowszych informacji z zakresu ubezpieczeń
społecznych, - praktycznego zastosowania przepisów
prawa, związanych z ubezpieczeniami społecznymi

POS_K1_U01,
POS_K1_U06,
POS_K1_U07,
POS_K1_U13,
POS_K1_U16

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
- ciągłego oraz samodzielnego zdobywania
i doskonalenia wiedzy, a także podnoszenia
umiejętności profesjonalnych; - brania
odpowiedzialności za powierzone zadania.

POS_K1_K03,
POS_K1_K04,
POS_K1_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do egzaminu 30

analiza aktów normatywnych 30

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Historia ubezpieczeń społecznych.
Geneza i rozwój koncepcji ubezpieczeń społecznych w Polsce.
Ubezpieczenie społeczne na tle innych form zabezpieczenia społecznego. Zasady
ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze
– podobieństwa i różnice.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia społecznego. Ryzyko
ubezpieczeniowe; składka ubezpieczeniowa, obowiązek ubezpieczenia.
Finansowanie ubezpieczeń społecznych.
Ubezpieczenie emerytalne. System emerytalny; Ubezpieczenie obowiązkowe i
dobrowolne. Warunki nabycia prawa do świadczeń. Wiek emerytalny.System
kapitałowy.
Ubezpieczenie rentowe. System rentowy, rodzaje zdarzeń objętych
ubezpieczeniem rentowym. Warunki nabycia prawa do świadczeń rentowych oraz
ich rodzaje.
Ubezpieczenie chorobowe. Rodzaje ryzyk objętych ubezpieczeniem chorobowym.
Obowiązkowe i dobrowolne podleganie ubezpieczeniom chorobowym. Warunki
nabycia prawa do świadczeń. Rodzaje świadczeń.
Ubezpieczenie wypadkowe. Zakres ryzyka ubezpieczeniowego. Różnicowanie
składki. Definicje wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Rodzaje świadczeń z
tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych.
Ubezpieczenia zdrowotne. Zakres przedmiotowy i podmiotowy. Składki. NFZ.
Świadczenia.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Administracja publiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a389803

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu organizacji
i zasad funkcjonowania administracji publicznej, jej roli w życiu społeczno-gospodarczym. Ogólne przygotowanie
do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

podstawy organizacji administracji publicznej i zasady
jej funkcjonowania, relacje pomiędzy organizacjami
wchodzącymi w skład administracji publicznej
a innymi instytucjami. Zna podstawowe metody
rozwiązywania problemów zarządzania
w organizacjach należących do administracji
publicznej.

POS_K1_W03 egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy
związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Potrafi formułować i analizować proste problemy
badawcze w celu rozwiązywania praktycznych
problemów występujących w organizacji należącej
do administracji publicznej. Posługuje się kluczowymi
normami i standardami dotyczącymi organizacji
należących do administracji publicznej.

POS_K1_U20 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zdobywania i doskonalenia wiedzy. POS_K1_K03 egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

przygotowanie do egzaminu 49

przygotowanie do sprawdzianu 35

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie administracji publicznej oraz pojęcie organu, aparatu pomocniczego;
źródła prawa administracyjnego W1
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2. Organizacja administracji publicznej; Sfery ingerencji administracji publicznej;
Majątek publiczny W1

3. Sprawność działania administracji publicznej; Zasady działania administracji
publicznej W1, U1, K1

4. Kontrola administracji publicznej W1, U1, K1

5. Patologie administracji publicznej. Kierunki przeciwdziałania W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte.
Pozytywna odpowiedź na pytanie zamknięte 1 punkt. Pozytywna
odpowiedź na pytanie otwarte do 3 punktów. Warunkiem zdania egzaminu
jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca
skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst
• 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. – ocena db • 83-93 pkt. – ocena +
db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Warunki zaliczenia przedmiotu
takie jak w I terminie.

ćwiczenia zaliczenie
Obowiązkowy udział w ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania ćwiczenia jest
prawidłowe rozwiązanie zadań wskazanych przez prowadzącego oraz
zaliczenie kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw funkcjonowania państwa
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Międzynarodowa polityka społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a3b5126

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z istotą wybranych zagadnień z międzynarodowej polityki społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe problemy polityki społecznej w otoczeniu
międzynarodowym

POS_K1_W02,
POS_K1_W04,
POS_K1_W06,
POS_K1_W16

egzamin ustny



Sylabusy 104 / 203

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać obserwacji, opisu, analizy i interpretacji
podstawowych zjawisk i procesów zachodzących
w instytucjach międzynarodowej polityki społecznej
z wykorzystaniem podstawowych pojęć

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U03,
POS_K1_U04,
POS_K1_U06,
POS_K1_U07,
POS_K1_U08,
POS_K1_U09,
POS_K1_U10

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do prowadzenia rozbudowanych analiz współczesnych
problemów społecznych na świecie POS_K1_K03 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 10

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie do egzaminu 80

analiza aktów normatywnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Polityka społeczna i międzynarodowa polityka społeczna – uwagi wprowadzające,
siatka pojęciowa, metody badawcze W1, U1, K1

2. Modele międzynarodowej polityki społecznej W1, U1, K1

3. Międzynarodowa polityka społeczna w aspekcie doktrynalnym W1, U1, K1

4. Polityka społeczna w zapisie międzynarodowych aktów prawnych W1, U1, K1

5. Podmioty międzynarodowej polityki społecznej W1, U1, K1

6. Charakterystyka wybranych modeli polityki społecznej W1, U1, K1

7. Standardy i formy współpracy w międzynarodowe polityce społecznej W1, U1, K1
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8. Strategie w międzynarodowej polityce społecznej W1, U1, K1

9. Rodzaje i formy aktywnej międzynarodowej polityki społecznej W1, U1, K1

10. Rynek pracy w Unii Europejskiej W1, U1, K1

11. Patologie społeczne w międzynarodowej polityce społecznej W1, U1, K1

12. Kwestia nierówności społecznych w międzynarodowej polityce społecznej W1, U1, K1

13. Dialog społeczny w kontekście tzw. społeczeństwa gospodarczego (Rola Federacji
ZZ) W1, U1, K1

14. Międzynarodowa polityka społeczna wobec procesów migracyjnych W1, U1, K1

15. Międzynarodowa polityka społeczna w procesie globalizacji w początkach XXI
wieku W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowych pojęć z zakresu polityki społecznej
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Zabezpieczanie społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a3e1094

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zaznajomienie studentów z problematyką zabezpieczenia społecznego, w szczególności z technikami
organizacyjno – administracyjnymi (ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna) oraz
z elementami składowymi. Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów prawa, związanych
z zabezpieczeniem społecznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

1) Zapoznanie studentów z: - rolą systemu
zabezpieczenia społecznego w polityce społecznej
realizowanej na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz
krajowym. - z problematyką zabezpieczenia
społecznego, w szczególności z technikami
organizacyjno – administracyjnymi (ubezpieczenie
społeczne, zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna)
oraz z elementami składowymi. - wybranymi
koncepcjami oraz doktrynami politycznymi
związanymi z zabezpieczeniem społecznym. -
modelami polityki społecznej w kontekście
zabezpieczenia społecznego.

POS_K1_W01,
POS_K1_W02,
POS_K1_W17

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykształcenie umiejętności: - korzystania
z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji, -
w zakresie zdobywania, analizowania oraz prezentacji
najnowszych informacji z zakresu zabezpieczania
społecznego, - praktycznego zastosowania przepisów
prawa, związanych z zabezpieczeniem społecznym.

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U03,
POS_K1_U06,
POS_K1_U07,
POS_K1_U08,
POS_K1_U09,
POS_K1_U10,
POS_K1_U11,
POS_K1_U16

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
- ciągłego oraz samodzielnego zdobywania
i doskonalenia wiedzy, a także podnoszenia
umiejętności profesjonalnych; - przyjmowania
odpowiedzialność za powierzone zadania.

POS_K1_K03,
POS_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

zapoznanie się z e-podręcznikiem 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza i rozwój instytucji zabezpieczenia społecznego.
Rys historyczny. Etapy rozwoju. Doktryny polityczne związane z zabezpieczeniem
społecznym.
Istota zabezpieczenia społecznego. Definicja. Metody. Techniki administracyjno –
finansowe zabezpieczenia społecznego oraz kryteria ich rozróżniania. Elementy
składowe.
Zabezpieczenie społeczne w ustawodawstwie krajowym
Zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce w okresie transformacji.
Reformy.
Ubezpieczeniowe elementy zabezpieczenia społecznego.
Świadczenia zaopatrzeniowe w polskim systemie zabezpieczenia społecznego.
Cechy charakterystyczne zaopatrzenia społecznego. Świadczenia prorodzinne.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Zaopatrzenie społeczne służb
mundurowych.
Pomoc społeczna. Świadczenia z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania.
Organizacja i finansowanie pomocy społecznej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie zasobami ludzkimi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a4158cd

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu rozwoju koncepcji i towarzyszących teorii zarządzania zasobami ludzkimi

C2 Zapoznanie studentów z procesem rekrutacji (metody, procedury, techniki) i przemieszczania pracowników
(awans, degradacja, zwolnienia)

C3 Zapoznanie studentów z procesem doskonalenia pracowników i motywowania ich

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 110 / 203

W1 student zna koncepcje i teorie związane
z zarządzaniem zasobami ludzkimi

POS_K1_W12,
POS_K1_W24

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2
student zna elementy procesu rekrutacji (metody,
procedury, techniki) i przemieszczania pracowników
(awans, degradacja, zwolnienia)

POS_K1_W12 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3 student rozumie proces doskonalenia pracowników
i motywowania ich POS_K1_W25 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać koncepcje i teorie zarządzania zasobami
ludzkimi

POS_K1_U22,
POS_K1_U23 zaliczenie na ocenę

U2 zaplanować proces rekrutacji i przemieszczania
pracowników

POS_K1_U22,
POS_K1_U23 zaliczenie na ocenę

U3 zaplanować proces doskonalenia pracowników
i motywowania ich POS_K1_U22 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kierowania organizacją w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi POS_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedmiot i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi W1, U1

2. Strategia personalna (założenia, związek ze strategią ogólną oraz innymi
strategiami funkcjonalnymi) W1, U1
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3. Modele realizacji polityki personalnej (Model kapitału ludzkiego, Model sita, Model
mieszany) W1, U1, K1

4. Planowanie potrzeb kadrowych W2, U2, K1

5. Rekrutacja, selekcja i wprowadzenie do pracy (metody, procedury, techniki) W2, U2, K1

6. Motywowanie (teorie, proces, system, narzędzia) W3, U3, K1

7. Szkolenie i doskonalenie pracowników W3, U3, K1

8. Oceny pracownicze (cele, techniki, wykorzystanie) W2, U2, K1

9. Przemieszczenia (awans, degradacja, zwolnienia) W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Procesy informacyjne w zarządzaniu instytucjami polityki społecznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a4450d7

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student pozyskuje pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie koncepcji, metod i technik
zarządzania procesami w organizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student posiada wiedzę w zakresie roli i znaczenia
procesów w działalności gospodarczej, ich
identyfikacji, rodzajów oraz sposobów ich ciągłego
doskonalenia:

POS_K1_W02,
POS_K1_W14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2
dobierać metody, techniki i koncepcje
do odpowiednich rodzajów i etapów procesów,
ze szczególnym uwzględnieniem sprawności,
skuteczności i jakości w zarządzaniu n

POS_K1_W23 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

samodzielnie obserwować, poszukiwać i analizować
zjawiska w otoczeniu społeczno – gospodarczym, które
stanowią szanse i możliwości dla doskonalenia
procesów biznesowych, w tym procesów o charakterze
innowacyjnym oraz samodzielnie podejmować
działania zmierzające do ciągłej poprawy wyników
osiąganych w ramach wykonywanych procesów:

POS_K1_U01,
POS_K1_U04,
POS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student ma świadomość potrzeby współpracy
z zespołami specjalistów różnych dziedzin nauki
i techniki, w zakresie planowania i zarządzania
procesami

POS_K1_K03,
POS_K1_K04,
POS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

projektowanie 20

konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Społeczno – kulturowy kontekst organizacji opartej na procesach. W1, W2, U1, K1
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2. Rola procesów w zarządzaniu W1, W2, U1, K1

3. Identyfikacja, mapowanie i modelowanie procesów w organizacji. W1, W2, U1, K1

4. Pomiar, analiza i ocena wyników procesów. W1, W2, U1, K1

5. Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne uzyskanie minimum 60% punktów możliwych do zdobycia

ćwiczenia zaliczenie opracowanie modelu procesu wskazanego przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Ekonomia społeczna i spółdzielczość
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a470919

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest ukazanie roli ekonomii społecznej dla polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy oraz jej
roli w polityce rynku pracy i zmniejszania bezrobocia. Wykład ma na celu ukazanie wpływu ekonomii społecznej
na politykę walki z wykluczeniem społecznym, znaczenie sektora samorządowego i pozarządowego na rzecz
rozwijania ekonomii społecznej oraz roli kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego w jej kreowaniu
między innymi poprzez zakładanie spółdzielni.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

zna podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii
w odniesieniu do funkcjonowania podmiotów ekonomii
społecznej oraz gospodarowania w warunkach
ograniczonych zasobów, w tym zasady tworzenia
spółdzielni

POS_K1_W22
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2
ma wiedzę na temat podstawowych relacji pomiędzy
organizacjami ekonomii społecznej, w tym spółdzielni,
a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali
krajowej i międzynarodowej

POS_K1_W09
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

W3
zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania
ludźmi w organizacji ekonomii społecznej, w tym
spółdzielni.

POS_K1_W21
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

ma umiejętność stosowania wybranych elementów
wiedzy z zakresu działania organizacji ekonomii
społecznej, w tym spółdzielni w odniesieniu
do obserwowanej i analizowanej przez studenta
rzeczywistości.

POS_K1_U01,
POS_K1_U18

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
posiada podstawowe kompetencje perswazji
i negocjowania z nastawieniem na osiąganie
wspólnych celów

POS_K1_K04 projekt, prezentacja,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota, geneza i źródła ekonomii społecznej. W1

2. Rola i miejsce ekonomii społecznej w gospodarce narodowej. Stara i nowa
ekonomia społeczna W1, W2

3. Wykluczenie społeczna i sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy W1, U1

4. Przedsiębiorstwa społeczne - modele przedsiębiorstw, słabe i mocne strony. W1, W2, U1, K1

5. Pojęcie spółdzielni i spółdzielczości na tle idei ekonomii społecznej. W1, W2, U1

6. Historia spółdzielczości - sukcesy i niepowodzenia ruchu spółdzielczego. W1, W2, U1

7. Typologia spółdzielni. W1, W2, U1

8. Ekonomia społeczna w programach rządowych i samorządowych W1, W2, U1

9. Źródła i instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych. W1, W2, U1, K1

10. Efekty działalności sektora ekonomii społecznej i jego beneficjenci. W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, część zajęć może być prowadzona w formie PBL

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w
trakcie sesji egzaminacyjnej. Możliwość ustalenia terminu
egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
Egzamin jest pisemny w postaci testu zawierającego pytania
otwarte i zamknięte. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie
60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być
podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w
trakcie zajęć. Test pisemny 60% - dst 68% - dst plus 76% - db
84% - db plus 90% - bdb

ćwiczenia projekt, esej, prezentacja,
zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach
dydaktycznych, opracowanie i prezentacja projektu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Etyka w organizacjach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a49ecb1

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych założeń etyki (opisowej, normatywnej, metaetyki) oraz
przedstawienie roli etyki w działalnosci organizacji różnego typu a 

C2 kszztałtowanie postaw etycznych, zwłaszcza w trudnych sytuacjach

C3 mobilizowanie do reagowania na nieetyczne zachowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 terminologię z zakresu etyki POS_K1_W12 prezentacja

W2 rolę etyki w działalności organizacji różnego typu POS_K1_W26 kazus, prezentacja

W3 rola wartości w kształtowaniu się postaw ludzkich
POS_K1_W07,
POS_K1_W12,
POS_K1_W25

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać oceny zachowań nieetycznych POS_K1_U01,
POS_K1_U02 kazus, esej

U2 formułować argumenty oraz przedstawić swoje
stanowisko na temat etyki organizacji

POS_K1_U03,
POS_K1_U06 kazus, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia działań przeciwko nieetycznym zachowaniom POS_K1_K02 kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza problemu 20

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. teorie etyczne i ich ewolucja W1

2. działanie różnych systemów wartości w relacjach międzyludzkich W3, U1

3. zachowania etyczne w organizacji W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład kazus, esej, prezentacja aktywny udzial w zajęciach, zaliczenie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Praktyka zawodowa - indywidualna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a55676f

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Praktyka zawodowa pozwala na skonfrontowanie wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć w Uczelni ze stanem
rzeczywistym funkcjonowania instytucji wykonujących zadania publiczne. Daje możliwość sprawdzenia
uzyskanych do tej pory umiejętności i nabycia nowych. Pozwala także na rozwinięcie takich kompetencji
społecznych, jak: praca w zespole, wykonywanie w zespole różnych zadań, nabycie i ugruntowanie świadomości
znaczenia zachowań profesjonalnych i znaczenia stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Praktyka odbywa
się w urzędach organów administracji publicznej oraz instytucjach wykonujących zadania publiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe
relacje pomiędzy tymi obszarami

POS_K1_W04,
POS_K1_W09,
POS_K1_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ma elementarne umiejętności dokonywania oceny
wybranych rozwiązań i uczestniczenia w procesach
podejmowania typowych decyzji

POS_K1_U16,
POS_K1_U18 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi
w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej
wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu
informacji

POS_K1_K03,
POS_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się ze specyfiką organizacji, w którym praktyka jest odbywana.

Obserwowanie:
codziennego rytmu i stylu pracy przedsiębiorstwa, aktywności poszczególnych
pracowników, z którymi student ma/ może mieć kontakt,

interakcji przełożony - podwładny, procesów komunikowania interpersonalnego w
przedsiębiorstwie, ich prawidłowości i zakłóceń, czynności podejmowanych przez
opiekuna praktyk, dynamiki grupy, ról pełnionych przez różnych pracowników w
poszczególnych działach/ grupach pracowniczych, działań podejmowanych przez
opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia studentowi wejścia w funkcjonowanie
firmy.

W1, U1, K1

2. Współdziałanie z opiekunem praktyk w ramach powierzanych studentowi zadań. W1, U1, K1
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3.

Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń z
życia zawodowego, w tym:

• prowadzenie dokumentacji praktyki,
• konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
• ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań,
• ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,
• konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i
przeprowadzanych działań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, Metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie

Student Instytutu Spraw Publicznych UJ może wybrać jedną z trzech
możliwości odbycia praktyki zawodowej: a. praktyki w samodzielnie
wybranej (-ych) przez studenta Instytucji (-ach) b. praktyki mentorskie
realizowane w Instytucjach wskazanych przez Koordynatorów Praktyk, c.
zaliczenie w poczet praktyk wykonywanej przez studenta pracy lub
odbytego stażu, w wymiarze co najmniej 120 godzin. Student może odbyć
praktykę także w Instytucji innej niż wymienione jednakże musi uprzednio
uzyskać zgodę właściwego Koordynatora Praktyk. Zaliczenie w poczet
praktyk następuje za zgodą Dyrektora ds. studiów ISP UJ Sprawozdanie
studenta z odbytej praktyki w postaci wypełnionego dziennika praktyk
Karta oceny studenta wypełniona przez opiekuna praktyki w organizacji
Karta hospitacji praktyk zawodowych lub indywidualna rozmowa
podsumowująca praktykę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Praktyki zawodowe – wizyty studyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a4cad85

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 90

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 90

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem różnych organizacji oraz procesów, wskazanie różnych nowoczesnych
rozwiązań w zakresie zarządzania oraz przygotowanie do pracy w różnych organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna najważniejsze typy organizacji, ich struktury,
funkcje. Zna zasady funkcjonowania organizacji oraz
jej relacje z otoczeniem

POS_K1_W02,
POS_K1_W03 raport, zaliczenie

W2 identyfikuje podstawowe kategorie interesariuszy
wybranych typów organizacji

POS_K1_W09,
POS_K1_W10 raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umie zastosować wiedzę teoretyczną z dziedziny
polityki społecznej dla identyfikacji zjawisk i procesów
dokonujących się w otoczeniu organizacji

POS_K1_U01 raport, zaliczenie

U2
potrafi dokonać oceny konkretnych, rzeczywistych
zjawisk organizacyjnych oraz Identyfikuje i analizuje
typowe problemy organizacyjne

POS_K1_U13,
POS_K1_U17,
POS_K1_U18

raport, zaliczenie

U3
potrafi dokonać obserwacji, analizy i interpretacji
zjawisk ekonomicznych, społecznych, prawnych,
technologicznych

POS_K1_U02,
POS_K1_U06 raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest przygotowany/a do aktywnego uczestnictwa
w wybranych typach organizacji realizujących ważne
dla interesariuszy cele.

POS_K1_K02 zaliczenie

K2 jest przygotowany do samodzielnego, nieustannego
zdobywania i doskonalenia wiedzy POS_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 90

przygotowanie raportu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 90

przygotowanie raportu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza konkretnych, rzeczywistych organizacji, procesów oraz problemów
dotyczących organizacji i zarządzania

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki raport, zaliczenie

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki raport, zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Praktyki zawodowe - asystenckie (praktyczne aspekty zarządzania
organizacjami publicznymi i obywatelskimi)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a52b552

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyki asystenckiej (w zakresie praktycznych aspektów zarządzania organizacjami publicznymi
i obywatelskimi) jest konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyką, przygotowanie do samodzielnego i twórczego
zastosowania wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania w organizacjach publicznych i obywatelskich
realizujących politykę społeczną, ukierunkowanie dalszej pracy samokształceniowej w obszarze zarządzania
działania praktycznego jako pracownika zajmującego się polityką społeczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

potrzebę posiadania uszczegółowionej wiedzy
dotyczącącej pracy w organizacji zajmującej się
polityką społeczną. Zna założenia organizacyjne
i formalne organizacji. Potrafi określić prawne
działania instytucji, w której odbywa praktykę.

POS_K1_W03,
POS_K1_W17,
POS_K1_W23

zaliczenie

W2

potrzebę uszczegółowionej wiedzy dotyczącej
kontekstu psychologicznego, społecznego,
kulturowego i organizacyjnego podmiotu
prowadzącego działaność w obszarze polityki
społecznej.

POS_K1_W11,
POS_K1_W27 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi
obszarami działalności organizacji. Analizuje wybrane
sytuacje i zjawiska związane z wykonywaną pracą.

POS_K1_U01,
POS_K1_U02 zaliczenie

U2

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami
teoretycznym i w celu analizowania motywów
i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania
i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii
działań praktycznych w odniesieniu do różnych
kontekstów działalności organizacji w obszarze polityki
społecznej. Potrafi analizować działania realizowane
przez pracowników organizacji.

POS_K1_U01,
POS_K1_U03,
POS_K1_U13

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozwoju świadomości poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,
dokonuje samooceny własnych kompetencji
i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego
rozwoju i kształcenia. Wykazuje zainteresowanie
rozwojem własnych umiejętności, kompetencji,
zdobywaniem nowej wiedzy.

POS_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 30

przygotowanie dokumentacji 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zapoznanie z placówką, zasadami jej funkcjonowania, profilem działalności i
przepisami BHP. W1, W2, U1, U2, K1

2. Zapoznanie się z dostępnymi w placówce programami komputerowymi oraz nauka
praktycznej ich obsługi. W1, W2, K1

3. Objaśnienie i nauka prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce. W1, W2, U2, K1

4. Zwrócenie uwagi na budowanie właściwych relacji z obywatelami oraz
współpracownikami. U1, U2, K1

5. Asystowanie i realizacja pod nadzorem opiekuna praktyk podstawowych zadań w
obszarze polityki społecznej na poziomie zarządzania. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie

Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie odpowiedniej liczby
godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej pisemnej oceny i opinii od
zakładowego opiekuna praktyki i złożenie u koordynatora ds. praktyk
studenckich prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z
praktyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a582e49

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem seminarium jest doprowadzenie studentów do samodzielnego przygotowania i napisania pracy
licencjackiej, poprzez sformułowanie problemu badawczego, konceptualizację pracy, analizę literatury
przedmiotu i stanu badań, sformułowanie założeń teoretycznych i metodologicznych (postawienie pytań
badawczych lub hipotez), przygotowanie i przeprowadzenie badań, analizę i interpretację ich wyników).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawową terminologię z zakresu nauk
społecznych, w tym polityki społecznej; - wybrane
obszary wiedzy wyznaczone przez temat
przygotowanej pracy oraz ma wiedzę dotyczącą
zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy. -
teoretyczno-metodologiczne podstawy nauk
społecznych, potrzebne do realizacji tematu pracy, -
wybrane metody statystyczne oraz narzędzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych; - podstawowe pojęcia oraz zasady związane
z ochroną własności intelektualnej;

POS_K1_W01,
POS_K1_W15 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

-prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk społecznych, w tym polityki społecznej; -
integrować i poszerzać wiedzę zdobytą na różnych
etapach dotychczasowego kształcenia, łączyć ją
z percepcją tekstów z subdyscyplin właściwych dla
kierunku studiów, ustnie relacjonować efekty
poznania; -wykorzystywać zdobytą wiedzę, rozumieć
procesy społeczne i polityczne w różnych sytuacjach,
w tym, analizować i komentować wydarzenia bieżącej
polityki; - korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych
źródeł informacji; - tworzyć, redagować, opatrywać
przypisami i edytować teksty z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł; -
uczyć się, współdziałać w procesie zdobywania
informacji oraz prezentacji wyników badań,

POS_K1_U01,
POS_K1_U09,
POS_K1_U10,
POS_K1_U12,
POS_K1_U16

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- dotrzymywania ustalonych terminów oraz
przyjmować odpowiedzialność za powierzone zadania;
-wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości
w pracy; - efektywnie komunikować się
i współpracować; - potrzeby ciągłego, samodzielnego
zdobywania wiedzy i podnoszenia umiejętności
badawczych.

POS_K1_K03,
POS_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 40

analiza aktów normatywnych 10
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analiza badań i sprawozdań 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przeprowadzenie badań empirycznych 70

przygotowanie pracy dyplomowej 110

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Treści programowe seminarium dyplomowego zależą od specjalności naukowej
prowadzącego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia w pierwszym semestrze jest przygotowanie co
najmniej konceptualizacji i szczegółowego planu pracy. Szczegółowe,
dodatkowe warunki zależą od prowadzącego konkretne seminarium

Semestr 6
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Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, Metoda sytuacyjna, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie ukończonej pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Polityka edukacyjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a5ad884

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych definicji i koncepcji polityk edukacyjnych

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu polityk edukacyjnych w różnych państwach

C3 Uświadomienie problemów wynikających z realizacji polityk edukacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe definicje i terminy z zakresu polityk
edukacyjnych

POS_K1_W01,
POS_K1_W02 zaliczenie na ocenę, esej

W2 specyfikę polityk edukacyjnych różnych państw
POS_K1_W06,
POS_K1_W08,
POS_K1_W13

zaliczenie na ocenę, esej

W3 znaczenie problemów polityk edukacyjnych
i sposobów ich rozwiązywania

POS_K1_W09,
POS_K1_W10 zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować polityki publiczne na różnych poziomach POS_K1_U07,
POS_K1_U16 zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego pogłębiania wiedzy dotyczącej polityk
edukacyjnych POS_K1_K03 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicje i terminy z zakresu polityk edukacyjnych W1

2. Polityki edukacyjne wybranych państw W2, U1, K1

3. Tworzenie i realizacja polityk na różnych poziomach W2, U1, K1

4. Polityka edukacyjna w wymiarze międzynarodowym W2, U1, K1

5. Międzynarodowe badania polityk edukacyjnych W2, U1, K1

6. Problemy i reformy polityk edukacyjnych W3, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

ćwiczenia esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polityka antydyskryminacyjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a5da54e

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami związanymi z dyskryminacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 psychospołeczne uwarunkowania zachowań człowieka,
oraz jego podmiotowości. POS_K1_W12 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
prawidłowo rozróżnić stanowiska wobec problemów
polityki społecznej oraz charakteryzuje je, a także
prezentuje własny pogląd na ich temat.

POS_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 sudent jest gotów do ciągłego samodzielnego
zdobywania i doskonalenia wiedzy. POS_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie dyskryminacji w prawie oraz polityce w Polsce oraz na świecie. Rodzaje
dyskryminacji. W1, U1, K1

2. Dyskryminacja na rynku pracy ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną,
pochodzenie. W1, U1, K1

3. Procedury administracyjne i prawne środki właściwe dla zwalczania przypadków
naruszeń ustawodawstwa antydyskryminacyjnego W1, U1, K1

4. Wsparcie ofiar dyskryminacji. Rola organizacji publicznych oraz pozarządowych w
walce z dyskryminacją. Rzecznik Praw Obywatelskich W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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E-usługi w administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a60def9

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z technologiami i zakresem świadczenia usług publicznych za pomocą narzędzi
elektronicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student ma wiedzę na temat podstawowych relacji
pomiędzy organizacjami a innymi instytucjami
tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej
i międzynarodowej

POS_K1_W01 zaliczenie pisemne,
projekt

W2 student zna obszary funkcjonalne organizacji oraz
podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami

POS_K1_W02,
POS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt

W3
student ma podstawową wiedzę na temat roli
procesów cywilizacyjnych a także kultury, etyki
i postępu techniczno-technologicznego w procesach
przemian współczesnych organizacji

POS_K1_W07 zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student potrafi zastosować i ocenić przydatność
wybranych metod i narzędzi do opisu i analizy
działalności organizacji

POS_K1_U01,
POS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

U2 zastosować i ocenić przydatność wybranych metod
i narzędzi do opisu i analizy otoczenia organizacji

POS_K1_U01,
POS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

U3
student ma elementarne umiejętności identyfikacji
uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych
problemów organizacji

POS_K1_U06,
POS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student posiada zdolności uczestniczenia
w przygotowaniu i realizacji różnych projektów i ma
świadomość możliwego oddziaływania skutków
podejmowanych decyzji

POS_K1_K01,
POS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
projekt

K2
student jest przygotowany do komunikowania się
z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz
przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych
środków przekazu informacji

POS_K1_K04,
POS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie i istota usług elektronicznych, W1, U1, K1

2. Uwarunkowania prawne e-usług, W2, U2, K1

3. Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo oparte na wiedzy wobec usług
elektronicznych. W3, U3, K2

4. Elektroniczne usługi publiczne i istota i znaczenie e-administracji W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Osiągnięcie minimum 65% punktów możliwych do zdobycia

ćwiczenia projekt Opracowanie projektu według zaleceń prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Przywództwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a639c14

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozumienie wyzwań współczesnego świata w kontekście przywództwa

C2 Definiowaniu i rozumieniu pojęcia przywództwo i pokrewnych

C3 Znajomość paradygmatów i rozumieniu konieczności ewolucji zarówno praktyki, jak i teorii przywództwa

C4 Umiejętność analizy stylu przywództwa

C5 Wykorzystanie wiedzy na temat procesu rozwoju przywódców we własnym rozwoju

C6 Znajomość teorii uczącej się organizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wyzwania współczesnego świata i rolę przywództwa POS_K1_W07 wyniki badań, esej

W2 teorie i koncepcje dotyczące przywództwa POS_K1_W11 wyniki badań, esej

W3 wiedza na temat uczącej się organizacji POS_K1_W11 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować style przywództwa i ich konsekwencje POS_K1_U01 wyniki badań, esej

U2 potrafi zaplanować działania dla rozwoju dyscyplin
uczącej się organizacji

POS_K1_U11,
POS_K1_U18 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy w zróżnicowanej grupie POS_K1_K02 esej, prezentacja

K2 facylitacji pracy grupy POS_K1_K01 esej, prezentacja

K3 brania odpowiedzialności za efekty pracy grupowej POS_K1_K04 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do zajęć 15

przeprowadzenie badań empirycznych 10

przygotowanie raportu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie eseju 5

analiza i przygotowanie danych 5

Przygotowywanie projektów 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Współczesny świat kontekstem działania liderów. W1

2. Paradygmaty przywództwa. Przywództwo – perspektywy, założenia, modele,
koncepcje. W2

3. Typologie stylów przewodzenia. Rodzaje i style przywództwa. U1

4. Kompetencje i wyzwania przywódcy sektora publicznego. K1, K3

5. Przewodzenie w czasach niepewności. Lider zmiany. K2

6. Uczenie się przywództwa. Przywództwo edukacyjne W2, U1, K3

7. Ucząca się organizacja i jej dyscypliny W3, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, udział w
badaniach, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej Esej powinien zawierać odniesienia do własnego rozwoju pod
wpływem lektury i zajęć

ćwiczenia wyniki badań, prezentacja Prezentacja powinna przedstawiać wyniki badania opinii publicznej
na temat przywództwa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a663280

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przybliżenie idei społeczeństwa obywatelskiego wg klasycznej, wczesnonowożytnej i liberalnej tradycji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna koncepcje wspólnoty obywatelskiej wg
filozofów starożytnych. POS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2 student zna wczesnonowożytną ideę społeczeństwa
obywatelskiego. POS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3 student zna filozofię obywatelskości wg T. Hobbesa i J.
Locke’a. POS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4 student zna koncepcję społeczeństwa obywatelskiego
wg A. Fergusona. POS_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W5 student zna formalną koncepcję społeczeństwa
obywatelskiego. POS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W6 student zna podejście A. de Tocquevilla do idei
obywatelstwa. POS_K1_W16

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W7 student zna społeczeństwo obywatelskie w ujęciu K.
Marksa. POS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W8 student zna społeczeństwo obywatelskie w ujęciu A.
Gramsciego. POS_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W9
student zna powiązania pomiędzy teorią
sprawiedliwości J. Rawlsa a społeczeństwem
obywatelskim.

POS_K1_W24
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W10 student rozumie wpływ społeczeństwa obywatelskiego
na tożsamość jednostek wg C. Taylora. POS_K1_W19

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W11 wyjaśnić genezę istnienia podwójnej obywatelskości
w państwach komunistycznych. POS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W12 wyjaśnić potencjał normatywny, jaki niesie ze sobą
idea społeczeństwa obywatelskiego. POS_K1_W26

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W13 wskazać znaczenie idei społeczeństwa obywatelskiego
dla teorii liberalnej demokracji. POS_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W14
wyjaśnić istotę sporu pomiędzy krytykami
a zwolennikami pojęcia społeczeństwa
obywatelskiego.

POS_K1_W09
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować i interpretować zjawiska zachodzące
w obszarze społeczno-politycznym.

POS_K1_U01,
POS_K1_U02 zaliczenie ustne

U2
wykorzystać posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu
problemów związanych z obszarem społeczno-
politycznym.

POS_K1_U06,
POS_K1_U08 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest przygotowany do uczestnictwa
w dyskusjach publicznych. POS_K1_K05 zaliczenie ustne

K2 student jest świadomy potrzeby permanentnego
uczenia się. POS_K1_K03 zaliczenie ustne
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

uczestnictwo w egzaminie 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Idea wspólnoty obywatelskiej wg Platona, Arystotelesa, Cycerona. W1

2. Bodin, Harrington, Rousseau – wczesnonowożytna idea społeczeństwa
obywatelskiego. W2

3. Społeczeństwo obywatelskie, jako rezultat umowy społecznej w ujęciu T. Hobbesa
i J. Locke’a. W3

4. Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego a szkockie oświecenie. W4

5. Formalna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego wg I. Kanta. W5

6. O demokracji w Ameryce – A. de Tocqueville. W6

7. Relacje pomiędzy państwem a społeczeństwem obywatelskim wg Hegla. U1

8. Społeczeństwo obywatelskie w filozofii K. Marksa. W7

9. Koncepcja obywatelskości wg A. Gramsciego. W8

10. Teoria sprawiedliwości J. Rawlsa a społeczeństwo obywatelskie. W9

11. Tożsamość jednostek a społeczeństwo obywatelskie w koncepcji C. Taylora. W10

12. Społeczeństwo obywatelskie przeciwko państwu - kraje Europy Środkowo-
Wschodniej. W11

13. Normatywna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego. W12, K2

14. Liberalna demokracja a społeczeństwo obywatelskie. W13, K1

15. Gospodarka a społeczeństwo obywatelskie. W14, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę pozytywny wynik egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wykluczenie i reintegracja społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a68ed63

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kształtowanie postaw aktwynych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

C2 Podjęcie działań na rzecz wzmacnianie osób wykluczonych społecznie

C3 Propagowanie idei wolontariatu i współpracy z organizacjami działajacymi na rzecz środowisk zagrożonymi, np.
ATD-Czwarty Świat

C4 badania monitorujące współpracę różnych instytucji w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia z zakresu problematyki
wykluczenia i integracji społecznej

POS_K1_W02,
POS_K1_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

W2 potrzebę ochrony praw człowieka osób zagrożonych
wykluczeniem POS_K1_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

W3
potrzebę kompleksowych działań edukacyjnych,
organizacyjnych, prawnych, pomocowych w celu
reintegracji społecznej osób wykluczonych

POS_K1_W01,
POS_K1_W03,
POS_K1_W04,
POS_K1_W09,
POS_K1_W16

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

W4 konieczność współpracy róznych instytucji w celu
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

POS_K1_W16,
POS_K1_W17

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
kazus, raport, wyniki
badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu reintegracji
społecznej

POS_K1_U01,
POS_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

U2
przedstawić kompleksowe działania niezbędne dla
działań włączających do społeczeństwa osoby
wykluczone

POS_K1_U03,
POS_K1_U04,
POS_K1_U06,
POS_K1_U07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
kazus, raport

U3
ocenić krytycznie działalność różnych instytucji
odpowiedzialnych za reintegrację społeczną osób
wykluczonych

POS_K1_U03,
POS_K1_U07,
POS_K1_U17,
POS_K1_U19

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w celu budowania strategii
rozwiązywania problemów społecznych

POS_K1_K01,
POS_K1_K02,
POS_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

K2
praktycznego działania na rzecz przeciwdziałania
naruszeniom praw człowieka przede wszystkim
w aspekcie wykluczenia społecznego

POS_K1_K02,
POS_K1_K04,
POS_K1_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
kazus

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

badania terenowe 20

przygotowanie do zajęć 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia związane z prawami człowieka, wykluczeniem społecznym i
reintegracją społeczną W1, W3, U1

2. zadania różnych instytucji na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu W4, U3, K1

3. aktywność obywatelska na rzecz osób wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem W2, W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę, raport, prezentacja obecność i udział w wykładach; przedstawienie
raportu z przeprowadzonych badań, prezentacja

ćwiczenia zaliczenie ustne, kazus, wyniki badań aktywny udział w cwiczeniach; umiejętność
rozwiązyawnia problemów; przeprowadzenie badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa
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Zarządzanie projektami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a6bcae4

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentami z podstawowymi koncepcjami i narzędziami z zakresu zarządzania projektami

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
• zna podstawowe pojęcia i terminy dotyczące
zarządzania projektem • nazywa i opisuje podstawowe
obszary i elementy zarządzania projektami

POS_K1_W23 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

• opracowuje harmonogram projektu • rozpoznaje
i opisuje miejsce i rolę zarządzania projektami
w zarządzaniu organizacją • potrafi przeprowadzić
analizę interesariuszy projektu, plan zarządzania
komunikacją w projekcie, budżet projektu, plan
zarządzania ryzykiem w projekcie

POS_K1_U23 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 • Rozumie i akceptuje warunki pracy w projektach POS_K1_K04 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• struktura podziału prac (WBS), harmonogram

• Karta projektu

• Zarządzanie interesariuszami projektu

• Zarządzanie komunikacją w projekcie

• Zarządzanie ryzykiem w projekcie

• Budżet projektu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne test zaliczeniowy

ćwiczenia projekt praca zaliczeniowa - projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a6e8c3d

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z problematyką rozwoju (zrównoważonego) oraz możliwościami sterowania procesami
rozwojowymi w skali regionalnej i lokalnej. Przeanalizowanie studiów przypadku dokumentów programowania
rozwoju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
: - współczesne koncepcje rozwoju regionalnego
i lokalnego - metody analizowania poziomu rozwoju
i wskaźniki rozwoju - system zarządzania rozwojem
Polski

POS_K1_W03,
POS_K1_W13,
POS_K1_W22

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1
: - analizować sytuacje/potencjały rozwojowe
regionów, powiatów i gmin - zastosować wiedzę
teoretyczną do wyboru interwencji zarządczej

POS_K1_U02,
POS_K1_U04,
POS_K1_U06

raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
: - udziału w procesie podejmowania decyzji co
do kierunku interwencji zarządczej - udziału
w tworzeniu i wdrażaniu projektów rozwojowych

POS_K1_K01,
POS_K1_K02 raport, wyniki badań

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

analiza dokumentów programowych 10

pozyskanie danych 10

przygotowanie raportu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie rozwoju W1

2. Rozwój w podsystemach terytorialnych W1

3. Zarządzanie rozwojem - teorie i koncepcje W1
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4. Instrumenty rozwoju regionalnego i lokalnego W1, U1, K1

5. Współpraca dla rozwoju W1, U1, K1

6. Nowa polityka regionalna W1, U1

7. System zarządzania rozwojem Polski W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest
zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia raport, wyniki badań
analiza/badanie sytuacji rozwojowej wybranych JST,
sporządzenie raportu z badania, obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a726682

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 1. Znać podstawowe wymiary kultury i ich przejawy w komunikacji interpersonalnej.

C2 2. Rozumieć siebie, pogłębić świadomość własnej kultury i szanować odmienność.

C3 3. Być w stanie zdiagnozować kulturę i problemy odmiennych grup społecznych

C4 4. Wyznaczyć priorytety dla polityki integracyjnej

C5 5. Podjąć działania pozwalające na konstruktywne zarządzanie różnorodnością w organizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe wymiary kultury i ich przejawy
w komunikacji interpersonalnej

POS_K1_W10,
POS_K1_W11,
POS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
raport, wyniki badań,
prezentacja

W2 najistotniejsze aspekty własnej kultury
POS_K1_W10,
POS_K1_W11,
POS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
raport, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdiagnozować kulturę i problemy odmiennych grup
społecznych

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U04,
POS_K1_U09,
POS_K1_U11,
POS_K1_U16,
POS_K1_U18,
POS_K1_U21

raport, wyniki badań,
prezentacja

U2 wyznaczyć priorytety dla polityki integracyjnej

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U04,
POS_K1_U08,
POS_K1_U09,
POS_K1_U11,
POS_K1_U16,
POS_K1_U18,
POS_K1_U21

raport, wyniki badań,
prezentacja

U3 podjąć działania pozwalające na konstruktywne
zarządzanie różnorodnością w organizacji

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U04,
POS_K1_U09,
POS_K1_U11,
POS_K1_U16,
POS_K1_U18,
POS_K1_U21,
POS_K1_U22

raport, wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 szanowania odmienności w procesie organizacji pracy POS_K1_K01 raport, wyniki badań,
prezentacja

K2 podejmowania działań w oparciu o dane empiryczne POS_K1_K03 raport, wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań empirycznych 15

przeprowadzenie badań literaturowych 10
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przygotowanie raportu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do wymiarów kultury W1

2. Ruchy migracyjne w Polsce. Wybór grupy docelowej do badania. W2, U1, U2

3. Zasady: By je przestrzegać czy łamać? Uniwersalizm i partykularyzm W1, W2, K1

4. Relacje: Indywidualne czy grupowe? Nierówności: Uzasadnione czy zmniejszane?
Prezentacja grupy docelowej i wyników badań. W1, W2, U1, K1, K2

5.
Płeć: Na ile determinuje pozycję społeczną? Asertywność: Pożądana czy
niebezpieczna? Status: Osiągnięty czy przypisany? Charakterystyka badanej
grupy docelowej w oparciu o wymiary kultury.

W1, W2, U1, K1, K2

6. Psychologia fundamentalizmu. Migracja, asymilacja i integracja W1, W2, U1, U3, K1

7. Szanse i wyzwania społeczeństwa wielokulturowego. Prawno-instytucjonalne,
ekonomiczne, społeczne i kulturowe wymiary integracji U1, U2, U3, K2

8. Przeciwdziałanie stereotypom i dyskryminacji. Granice integracji U1, U2, U3, K1

9. Wyniki badań grup mniejszości kulturowych w Małopolsce W1, U1, U2, U3, K1, K2

10. Podsumowanie: Polityka integracyjna i zarządzanie różnorodnością U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe,
udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, raport, wyniki badań,
prezentacja

1. Charakterystyka i opis badanej grupy
docelowej 2. Prezentacja raportu z badania 3.
Quizy na zajęciach
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, raport, wyniki badań,
prezentacja

1. Charakterystyka i opis badanej grupy
docelowej 2. Prezentacja raportu z badania 3.
Quizy na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Przedmiot w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć
ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a754cee

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia mają charakter monograficzny, a ich celem jest przedstawienie danej problematyki z różnych punktów
widzenia. Wybrane zajęcia będąc w korelacji z kierunkiem studiów, realizowanym seminarium dyplomowym
służyć powinny przede wszystkim zapoznaniu studentów z określonymi treściami i wiedzą oraz umożliwić
uzyskanie i wykształcenie określonych umiejętności i kompetencji społecznych. Student poszerza wiedzę
z zakresu rozwoju dziedzin naukowych i zyskuje umiejętność wykorzystania ww. wiedzy we własnych badaniach
i projektach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie wybrane zagadnienia będące
przedmiotem zajęć

POS_K1_W01,
POS_K1_W04,
POS_K1_W05,
POS_K1_W06,
POS_K1_W07,
POS_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2 zna i rozumie terminologię specjalistyczną wybranych
zagadnień omawianych podczas zajęć POS_K1_W02 zaliczenie na ocenę,

zaliczenie

W3 zna i rozumie metodologię badań w zakresach
odnoszących się do poszczególnych zagadnień zajęć.

POS_K1_W14,
POS_K1_W15

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi analizować prace naukowe dokonując syntezy
różnych poglądów

POS_K1_U07,
POS_K1_U09,
POS_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2 potrafi dobrać prawidłowo metody do prowadzenia
badań

POS_K1_U10,
POS_K1_U11,
POS_K1_U12,
POS_K1_U17

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3 potrafi opracować i przygotować prezentację wyników
prowadzonych badań

POS_K1_U10,
POS_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do wykorzystania zdobytej podczas zajeć
wiedzy zarówno w obszarach tematycznych
z perspektywy praktycznej, jak i teoretycznej

POS_K1_K03,
POS_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2
jest gotów do wykazania otwartości na zmiany
zachodzące w zjawiskach stanowiących przedmiot
zainteresowania omawianych zagadnień

POS_K1_K02,
POS_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia pełnią funkcję pomocniczą w przygotowaniach pracy dyplomowej z
zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej. Podczas zajęć przedstawione są
wybrane zagadnienia, których znajomość poszerza wiedzę studenta w zakresie
danej dziedziny, dostarcza wskazówek dotyczących wyboru adekwatnej
metodologii badawczej, dostarcza informacji pozwalających dokonać wyboru
uzupełniającej literatury naukowej - przy opracowywaniu tematu pracy
dyplomowej. Zajęcia umożliwiają prezentację oraz charakterystykę wybranych
zagadnień politycznych, gospodarczych, społecznych czy kulturalnych. Zajęcia
pomagają rozwinąć umiejętności niezbędne w samodzielnej pracy badawczej oraz
podkreślają rolę metod pozyskiwania i wykorzystywania informacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę warunki wskazane przez prowadzącego wybrany przedmiot

ćwiczenia zaliczenie warunki wskazane przez prowadzącego wybrany przedmiot

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Praktyki zawodowe - asystenckie (praktyczne aspekty zarządzania
organizacjami publicznymi i obywatelskimi)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a502e7c

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyki asystenckiej (w zakresie praktycznych aspektów zarządzania organizacjami publicznymi
i obywatelskimi) jest konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyką, przygotowanie do samodzielnego i twórczego
zastosowania wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania w organizacjach publicznych i obywatelskich
realizujących politykę społeczną, ukierunkowanie dalszej pracy samokształceniowej w obszarze zarządzania
działania praktycznego jako pracownika zajmującego się polityką społeczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

potrzebę posiadania uszczegółowionej wiedzy
dotyczącącej pracy w organizacji zajmującej się
polityką społeczną. Zna założenia organizacyjne
i formalne organizacji. Potrafi określić prawne
działania instytucji, w której odbywa praktykę.

POS_K1_W03,
POS_K1_W17,
POS_K1_W23

zaliczenie

W2

potrzebę uszczegółowionej wiedzy dotyczącej
kontekstu psychologicznego, społecznego,
kulturowego i organizacyjnego podmiotu
prowadzącego działaność w obszarze polityki
społecznej.

POS_K1_W11,
POS_K1_W27 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi
obszarami działalności organizacji. Analizuje wybrane
sytuacje i zjawiska związane z wykonywaną pracą.

POS_K1_U01,
POS_K1_U02 zaliczenie

U2

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami
teoretycznym i w celu analizowania motywów
i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania
i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii
działań praktycznych w odniesieniu do różnych
kontekstów działalności organizacji w obszarze polityki
społecznej. Potrafi analizować działania realizowane
przez pracowników organizacji.

POS_K1_U01,
POS_K1_U03,
POS_K1_U13

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozwoju świadomości poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,
dokonuje samooceny własnych kompetencji
i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego
rozwoju i kształcenia. Wykazuje zainteresowanie
rozwojem własnych umiejętności, kompetencji,
zdobywaniem nowej wiedzy.

POS_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki 30

przygotowanie dokumentacji 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zapoznanie z placówką, zasadami jej funkcjonowania, profilem działalności i
przepisami BHP. W1, W2, U1, U2, K1

2. Zapoznanie się z dostępnymi w placówce programami komputerowymi oraz nauka
praktycznej ich obsługi. W1, W2, K1

3. Objaśnienie i nauka prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce. W1, W2, U2, K1

4. Zwrócenie uwagi na budowanie właściwych relacji z obywatelami oraz
współpracownikami. U1, U2, K1

5. systowanie i realizacja pod nadzorem opiekuna praktyk podstawowych zadań w
obszarze polityki społecznej na poziomie zarządzania. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie

Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie odpowiedniej liczby
godzin praktyk, uzyskanie pozytywnej pisemnej oceny i opinii od
zakładowego opiekuna praktyki i złożenie u koordynatora ds. praktyk
studenckich prawidłowo przygotowanego kompletu dokumentów z
praktyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Polityka mieszkaniowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a77d89f

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką mieszkalnictwa oraz zasadami i instrumentami
polityki mieszkaniowej państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
: - pojęcie prawa do mieszkania - cele polityki
mieszkaniowej władz publicznych w Polsce i na świecie
- instrumentarium polityki mieszkaniowej oraz rolę
podmiotów publicznych w ich stosowaniu

POS_K1_W01,
POS_K1_W03,
POS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
: - diagnozować i analizować sytuację w zakresie
polityki mieszkaniowej prowadzonej przez różne
podmioty publiczne

POS_K1_U16,
POS_K1_U17,
POS_K1_U20

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 : uczestnictwa we wdrażaniu polityki mieszkaniowej
oraz przygotowywania projektów z tego zakresu

POS_K1_K02,
POS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

analiza badań i sprawozdań 15

analiza dokumentów programowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Prawo do mieszkania i społeczne cele mieszkalnictwa W1

2. Mieszkalnictwo jako instrument integracji społecznej i walki z wykluczeniem
społecznym W1

3. Polityka mieszkaniowa na poziomie kraju W1, U1

4. Polityka mieszkaniowa gmin W1, U1

5. Współpraca wewnątrz- i międzysektorowa w realizacji celów polityki
miekszaniowej W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a7afc5a

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zrozumienie procesów rządzenia światowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student posiada podstawową wiedzę o globalnych
i regionalnych organizacjach międzynarodową.

POS_K1_W01,
POS_K1_W02,
POS_K1_W03,
POS_K1_W06,
POS_K1_W07,
POS_K1_W13,
POS_K1_W16,
POS_K1_W22,
POS_K1_W23,
POS_K1_W26,
POS_K1_W27

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać teoretyczne podstawy polityki gospodarczej
w skali globalnej i regionalnej. Rozumie mechanizmy
rządzenia światowego i integracji regionalnej.

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U03,
POS_K1_U04,
POS_K1_U05,
POS_K1_U06,
POS_K1_U08,
POS_K1_U09

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest przygotowany do analizy polityk
na poziomie krajowym i lokalnym w kontekście
ponadnarodowych struktur rządzenia.

POS_K1_K03 zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Teoria handlu zagranicznego - model Ricardiański i handel wewnątrzgałęziowy.
2. Teoria handlu zagranicznego - ekonomiczna analiza ceł i polityki handlowej.
3. Teoria unii celnych i integracji gospodarczej.
4. Proces GATT/WTO.
5. Kwestie bilansu płatniczego, kursów walutowych i polityki pieniężnej.
6. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.
7. Proces integracji europejskiej: EWG, UE i EOG.
8. Proces integracji europejskiej - problematyka unii walutowej.
9. Pozostałe ugrupowania regionalne: NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, Unia
Afrykańska.
10. ONZ i jej agendy - podstawowa organizacja uniwersalna.
11. Pakt Północnoatlantycki i jego miejsce w systemie rządzenia światowego.
12. Ugrupowania światowych liderów: OECD, G7, G20.
13. Proces bazylejski i powiązane z nim instytucje.
14. Rada Europy i OBWE.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne test pisemny, pisemna praca zaliczeniowa

ćwiczenia esej udział w zajęciach, pisemna praca zaliczeniowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Partnerstwo w realizacji zadań publicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a7de68e

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zasadami i metodami współpracy wewnątrz- i międzysektorowej
w realizacji zadń publicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

: - współczesne koncepcje i metody zarządzania
w sektorze publicznym ukierunkowane na współpracę
- potencjały oraz zagrożenia mogące pojawić się
w tamach partnerstwa międzyorganizacyjnego -
proces tworzenia partnerstw - formy współpracy
sektorów i warunki ich skuteczności

POS_K1_W03,
POS_K1_W04,
POS_K1_W05,
POS_K1_W07,
POS_K1_W09,
POS_K1_W10

projekt, raport, wyniki
badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować porocesy współpracy międzyorganizacyjnej
oraz tworzyć rekomendacje w zakresie jej
usprawnienia

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U16

projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 : uczestnictwa w inicjowaniu i wdrażaniu współpracy
oraz przygotowywania projektów z tego zakresu

POS_K1_K02,
POS_K1_K04,
POS_K1_K05

projekt, raport, wyniki
badań

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Współpraca a partnerstwo W1, U1

2. Zadania publiczne realizowane w formule partnerskiej W1, U1

3. Partnerstwo publiczno-publiczne W1, U1, K1

4. Partnerstwo publiczno-społeczne W1, U1, K1

5. Partnerstwo publiczno-prywatne W1, U1, K1

6. Partnerska współpraca z obywatelami/mieszkańcami W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład raport opracowanie raportu z projektu analizy wybranego mechanizmu
współpracy partnerskiej

ćwiczenia projekt, wyniki badań obecność na zajęciach, przeprowadzenie analizy

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Narzędzia informatyczne w instytucjach polityki publicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a81266a

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie i przygotowanie studentów do samodzielnego doboru i wykorzystania informatycznych narzędzi
wspomagających zarządzanie. Serwisy internetowe, bazy danych, oprogramowanie od obsługi projektów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna teoretyczne podstawy budowy systemów
informatycznych wspomagających zarządzanie POS_K1_W12 zaliczenie pisemne,

prezentacja, zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie dobierać oceniać przydatność
informatycznych systemów zarządzania

POS_K1_U09,
POS_K1_U12,
POS_K1_U15

zaliczenie pisemne,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student zna i wykorzystuje w pracy współczesne
elektroniczne narzędzia kształtowania relacji
i komunikacji

POS_K1_K01,
POS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do ćwiczeń 20

zapoznanie się z e-podręcznikiem 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie danych informacji i wiedzy W1, U1, K1

2. Systemy informatyczne - zasady projektowania i użytkowania W1, U1, K1

3. Systemy informatyczne wspomagające pracę instytucji polityki społecznej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne minimum 60% maksymalnej liczby punków do zdobycia

ćwiczenia prezentacja, zaliczenie minimum 60% maksymalnej liczby punków do zdobycia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Polityka migracyjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a83d441

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wyzwaniami oraz problemami przed jakimi stają instytucje polityki społecznej w związku
z migracjami ludności

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
potrzebę zarządzania migracjami oraz zna prawne
instrumenty służące sterowaniu ruchem migracyjnym
w Polsce, Unii Europejskiej

POS_K1_W01,
POS_K1_W02,
POS_K1_W03,
POS_K1_W04,
POS_K1_W12

zaliczenie ustne,
prezentacja

W2
potrzebę tworzenia polityki migracyjnej w różnych
jednostkach odniesienia (na szczeblu lokalnym,
krajowym i globalnym)

POS_K1_W01,
POS_K1_W09,
POS_K1_W10,
POS_K1_W14,
POS_K1_W17

zaliczenie ustne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
opracować i zaprezentować wybrany problem
z zakresu polityki migracyjnej w formie pisemnej
i ustnej

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U03,
POS_K1_U05,
POS_K1_U06,
POS_K1_U07,
POS_K1_U08,
POS_K1_U16,
POS_K1_U17,
POS_K1_U18,
POS_K1_U19,
POS_K1_U21

zaliczenie ustne,
prezentacja

U2
zastosować wiedzę i dobrać literaturę do analizy
i interpretacji procesów związanych z zarządzaniem
migracjami ludności i polityką migracyjną Polski, Unii
Europejskiej

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U03,
POS_K1_U04,
POS_K1_U06,
POS_K1_U07,
POS_K1_U09,
POS_K1_U11

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia analiz polityki migracyjnej
POS_K1_K01,
POS_K1_K02,
POS_K1_K05

zaliczenie ustne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 25
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Migracje ludności i ich podział. W1, W2, U1, U2, K1

2. Migracje legalne i nielegalne w Polsce i UE W1, W2, U1, U2, K1

3. Zasady przepływu osób przez granice Unii Europejskiej w tym Polski W1, W2, U1, U2, K1

4. Regulacje prawne z zakresu legalności pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej W1, W2, U1, U2, K1

5. Instytucje prawa polskiego i Unii Europejskiej odpowiedzialne za stosowanie
regulacji prawnych wobec cudzoziemców. W1, W2, U1, U2, K1

6. Mały ruch graniczny. W1, W2, U1, U2, K1

7. Kwestie repatriacji i Karta Polaka W1, W2, U1, U2, K1

8. Integracja cudzoziemców z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej W1, W2, U1, U2, K1

9. Bieżąca polityka migracyjna Polski i UE. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne

ćwiczenia prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość zagadnień międzynarodowej polityki społecznej
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Polityka zdrowotna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a870717

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu polityki zdrowotnej
rozumianej jako działalność administracji rządowej i samorządowej i organizacji pozarządowych obejmującej
sprawy dotyczące utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy stanu zdrowia populacji oraz działań
o charakterze profilaktycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne,
polityczne i prawne systemu i jednostek ochrony
zdrowia oraz rozumie działania organizacji w otoczeniu
konkurencyjnym.

POS_K1_W10 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

W2
posiada wiedzę dotyczącą współpracy z władzami
lokalnymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się
profilaktyką społeczną.

POS_K1_W09 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

W3 zna założenia i kierunki reformy systemu ochrony
zdrowia w Polsce. POS_K1_W13 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ocenić rolę państwa, samorządu i innych instytucji
publicznych oraz organizacji pozarządowych
w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa.

POS_K1_U19 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykazuje otwartość i wrażliwość na kwestie socjalne
i zdrowotne w społeczeństwie POS_K1_K05 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia w polityce zdrowotnej W1, W3

2. Polityka zdrowotna w procesie politycznym. Decentralizacja zarządzania funkcjami
zdrowotnymi państwa W1, W2, W3, U1

3. Mechanizmy realizacji polityki zdrowotnej przez samorząd terytorialny W1, W2, K1

4. Aktualne problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce W1, W2, W3, U1, K1
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5. Instrumenty realizacji polityki zdrowotnej W1, W3, U1

6. Reforma systemu zdrowotnego państwa W1, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, esej

Zaliczenie składa się z trzech elementów: - obecności na
zajęciach (1 punkt za każdą obecność) - portfolio
przygotowane po każdych zajęciach (1 punkt za każde
portfolio) - testów zaliczeniowych (30 punktów) 51-56 pkt. -
5,0 46-50 pkt. - 4,5 41-55 pkt. - 4,0 36-40 pkt. - 3,5 31-50 pkt.
- 3,0

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawo administracyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a8a1583

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa administracyjnego
zobrazowanymi przykładami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
miejsce i znaczenie polityki społecznej w systemie
nauk oraz jej specyfice przedmiotowej
i metodologicznej

POS_K1_W01 zaliczenie na ocenę
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W2
podstawową terminologię polityki społecznej i innych
nauk społecznych z uwzględnieniem prawa
administracyjnego

POS_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3 zakres funkcjonowania administracji publicznej
szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego POS_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W4
pojęcie wspólnot lokalnych oraz usług świadczonych
na ich rzecz przez instytucje polityki społecznej
i zastosowanie przepisów prawa administracyjnego
w tym zakresie

POS_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W5
wybrane relacje pomiędzy instytucjami polityki
społecznej a innymi podmiotami tworzącymi ich
otoczenie w skali jednostek terytorialnych

POS_K1_W09 zaliczenie na ocenę

W6 normy i reguły kształtowania organizacji struktur
społecznych, politycznych i ekonomicznych POS_K1_W16 zaliczenie na ocenę

W7 role i funkcje organizacyjne POS_K1_W24 zaliczenie na ocenę

W8 struktur organizacyjnych oraz dokumentów
formalizujących organizację POS_K1_W27 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębia i aktualizuje wiedzę POS_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
prawidłowo rozróżnić stanowiska wobec problemów
polityki społecznej oraz charakteryzuje je, a także
prezentuje własny pogląd na ich temat

POS_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3
identyfikować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
problemów organizacji przy zastosowaniu przepisów
prawa administracyjnego

POS_K1_U18 zaliczenie na ocenę

U4 dokonać oceny proponowanych rozwiązań
i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji POS_K1_U19 zaliczenie na ocenę

U5
posługiwać się przepisami prawa oraz standardami
systemów zarządzania w celu uzasadniania
konkretnych działań i rozwiązań

POS_K1_U20 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
organizowania i kierowania pracą organizacji
i instytucji polityki społecznej, wykorzystując przy tym
wiedzę z prawa administracyjnego

POS_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym POS_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K3 przejmowania odpowiedzialności za powierzone
zadania, także związane z rolą przywódczą POS_K1_K04 zaliczenie na ocenę

K4
pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju
przedsięwzięć oraz myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

POS_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30



Sylabusy 189 / 203

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do zajęć 10

analiza aktów normatywnych 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

rozwiązywanie zadań problemowych 10

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
83

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie prawa administracyjnego. Prawo administracyjne w demokratycznym
państwie prawnym. Problem kodyfikacji prawa administracyjnego. W1, W2, W6, U1

2. Zasady prawa administracyjnego na tle ogólnych zasad prawa konstytucyjnego.
Rodzaje zasad. Zasady prawa administracyjnego na tle prawa europejskiego. W1, W2, W8, U5

3. Pojęcie stosunku administracyjno-prawnego. Elementy stosunku administracyjno-
prawnego (podmiot, przedmiot, treść). Pojęcie kompetencji i właściwości.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U5,
K1, K2

4.
Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie źródeł prawa administracyjnego. Rodzaje
źródeł prawa administracyjnego (Konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy,
rozporządzenia, akty prawa miejscowego, zarządzenia i inne akty prawa
wewnętrznego).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U5

5.

Pojęcie klasyfikacji prawnych form działania administracji publicznej. Kryterium
władztwa i skutku prawnego. Zewnętrzne formy działania administracji publicznej
(akt normatywny, akt administracyjny, przyrzeczenie administracyjne, umowa,
porozumienie administracyjne, działania materialne). Wewnętrzne formy działania
administracji. Bezczynność i milczenie władzy, skutki.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

6.
Powiązania w sferze zewnętrznej (kierownictwo, nadzór, kontrola, koordynacja).
Pojęcie sfery zewnętrznej (zwierzchnictwo osobowe, pojęcie polecenia
służbowego, koordynacja i kooperacja w sferze zewnętrznej). Kontrola
wewnętrzna i audyt wewnętrzny.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

7.
Działy administracji rządowej a część szczegółowa w prawie administracyjnym.
Pojęcie działu administracji rządowej na tle innych reform administracji publicznej.
Rodzaje działów.

W1, W2, W3, W4, W6,
W7, W8, U1, U2, U3, U5,
K1, K2

8. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego, postępowanie przed sądami
administracyjnymi.

W1, W2, W3, W4, W6,
W7, W8, U1, U2, U5, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Polityka wobec osób niepełnosprawnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a8d0285

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0921Opieka nad osobami starszymi i dorosłymi
niepełnosprawnymi

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z problematyką niepełnosprawności oraz z celami, założeniami działalności politycznej,
społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podejście polityczne państw zachodnich wobec osób
z niepełnosprawnością POS_K1_W06 zaliczenie na ocenę
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W2 istotne elementy polskiej polityki społecznej wobec
osób z niepełnosprawnością POS_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W3 znaczenie rehabilitacji, wsparcia, inkluzji społecznej
dla osób z niepełnosprawnością i dla społeczeństwa POS_K1_W10 zaliczenie na ocenę

W4
potrzebę prowadzenia działalności edukacyjnej
związanej z problematyką osób niepełnosprawnych,
pomocy w podejmowaniu edukacji przez osoby
niepełnosprawnej

POS_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdefiniować wieloaspektowo pojęcie
niepełnosprawności POS_K1_U05 zaliczenie na ocenę

U2 wskazać uwarunkowania wpływające na zatrudnienie
i podejmowanie pracy przez osoby niepełnosprawne POS_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U3 wskazać rolę organizacji pozarządowych w procesie
integracji osób z niepełnosprawnością POS_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego zdobywania wiedzy POS_K1_K03 zaliczenie

K2 refleksji, krytycznego myślenia i wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań POS_K1_K05 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Niepełnosprawność – definicje, skala zjawiska i ewolucja podejścia społeczeństwa
do osób niepełnosprawnych. U1, K1

2. Niepełnosprawność a polityka państwa zachodnich. W1

3. Polityka państwa polskiego wobec osób z niepełnosprawnością. W2
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4. Aktywność osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce. U2

5. Organizacje pozarządowe a proces integracji społecznej. U3

6. Rehabilitacja, wsparcie, inkluzja osób z niepełnosprawnością. W3

7. Edukacja i kultura a niepełnosprawność. W4, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę pozytywny wynik egzaminu

ćwiczenia zaliczenie obecność na zajęciach, aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,
wykonanie zleconego zadania

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a90722f

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z problematyką organizacji pozarządowych w kontekście
zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna historię rozwoju organizacji
pozarządowych. POS_K1_W02 zaliczenie na ocenę, esej,

prezentacja
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W2 student rozumie rolę jaką odgrywają organizacje
pozarządowe w różnych dziedzinach życia. POS_K1_W07 zaliczenie na ocenę, esej,

prezentacja

W3 student zna akty prawne regulujące działalność
organizacji pozarządowych. POS_K1_W17 zaliczenie na ocenę, esej,

prezentacja

W4
student zna formy współpracy organizacji
pozarządowych z organizacjami publicznymi,
prywatnymi oraz pozarządowymi.

POS_K1_W03,
POS_K1_W04

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W5 student zna koncepcje przywództwa i znaczenie lidera
w osiągnięciu sukcesu przez organizację pozarządową. POS_K1_W19 zaliczenie na ocenę, esej,

prezentacja

W6 student rozumie specyfikę zarządzania strategicznego
w organizacjach pozarządowych. POS_K1_W23 zaliczenie na ocenę, esej,

prezentacja

W7
student zna zasady fundraisingu, wewnętrzne
i zewnętrzne mechanizmy finansowania działalności
organizacji pozarządowych.

POS_K1_W13 zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

W8 student zna sposoby i formy promowania organizacji
pozarządowych. POS_K1_W21 zaliczenie na ocenę, esej,

prezentacja

W9 student zna modele wdrażania e-technologii i wpływ e-
organizacji na gospodarkę. POS_K1_W26 zaliczenie na ocenę, esej,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk
zachodzących w otaczającej rzeczywistości. POS_K1_U01 zaliczenie na ocenę, esej,

prezentacja

U2 wskazać atrybuty, funkcje i typy organizacji
pozarządowych. POS_K1_U06 zaliczenie na ocenę, esej,

prezentacja

U3 wskazać organy i grupy społeczne funkcjonujące
w ramach organizacji pozarządowych. POS_K1_U02 zaliczenie na ocenę, esej,

prezentacja

U4 opisać powiązania pomiędzy działaniem organizacji
pozarządowych a otoczeniem.

POS_K1_U06,
POS_K1_U18

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

U5 wskazać stymulanty i destymulanty działalności
marketingowej organizacji pozarządowych.

POS_K1_U01,
POS_K1_U02

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy z innymi. POS_K1_K01,
POS_K1_K02 prezentacja

K2 inicjowana działań o charakterze społecznym
i odpowiedzialnego ich wykonywania.

POS_K1_K03,
POS_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do ćwiczeń 20
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rozwiązywanie zadań 5

rozwiązywanie zadań problemowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Idee we współczesnym świecie – wprowadzenie do zajęć. U1

2. Definicje, geneza i rozwój organizacji pozarządowych w świecie i w Polsce. W1

3. Funkcje, klasyfikacje i typy organizacji pozarządowych. Demografia i geografia
organizacji pozarządowych. U2

4. Miejsce i rola organizacji pozarządowych w gospodarce i społeczeństwie. W2

5. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych. Rodzaje
działalności prowadzone przez organizacje pozarządowe. W3

6. Organizacje pozarządowe a otoczenie. U4

7. Współpraca organizacji pozarządowych w Polsce. W4

8. Ludzie w organizacjach pozarządowych. Struktury organizacji. U3

9. Przywództwo a zarządzanie w organizacjach pozarządowych. W5

10. Zarządzanie strategią w organizacjach pozarządowych. W6

11. Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych. W7

12. Kreowanie wizerunku organizacji pozarządowych i współpraca z mediami. W8

13. Działalność marketingowa i efektywność organizacji pozarządowych. U5

14. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi z udziałem technologii. W9

15. Etyka w działalności organizacji pozarządowych. K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja obecność na zajęciach, aktywność, wykonanie zadań,
pozytywny wynik testu
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Zarządzanie zmianą
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a9333ea

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami w kierowaniu zmianami organizacyjnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna i rozumie genezę nauk o zarządzaniu oraz ich
rozwoju w kontekście rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz różnych sposobów rozumienia
zmiany organizacyjnej przez te nauki

POS_K1_W18,
POS_K1_W23

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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W2

zna i rozumie wybrane koncepcje teorii organizacji
w odniesieniu do ich powstawania, funkcjonowania,
przekształcania i rozwoju, ze szczególnym
uwzględnieniem procesów zmiany organizacyjnej
w tych teoriach

POS_K1_W11,
POS_K1_W23,
POS_K1_W24

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3
zna i rozumie obszary funkcjonalne organizacji oraz
podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami
w procesach zmiany

POS_K1_W10,
POS_K1_W17,
POS_K1_W18,
POS_K1_W23,
POS_K1_W24

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4 zna i rozumie główne role i funkcje organizacyjne
w procesie zarządzania zmianą POS_K1_W24 zaliczenie na ocenę,

zaliczenie

W5
zna i rozumie pojęcie kultury organizacyjnej oraz
możliwości jej oddziaływania na sukces organizacji
a także wpływ kultury organizacyjnej na procesy
zmian w organizacji

POS_K1_W08,
POS_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W6
zna i rozumie wybrane modele zamian
organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji

POS_K1_W19 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W7
zna i rozumie rolę procesów cywilizacyjnych a także
kultury, etyki i postępu techniczno-technologicznego
w procesach przemian współczesnych organizacji

POS_K1_W05,
POS_K1_W16

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi stosować wybrane elementy wiedzy
specjalistycznej do współpracy z przedstawicielami
innych obszarów funkcjonalnych w typowych
sytuacjach zawodowych ważnych z punktu widzenie
procesu zmiany organizacyjnej

POS_K1_U15,
POS_K1_U17

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2 potrafi analizować i prognozować poziom zmian
wybranych wielkości i mierników osiągnięć organizacji

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U17

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3
potrafi umiejętnie identyfikować uwarunkowania
i kryteria rozwiązywania typowych problemów
organizacji w procesie zmiany

POS_K1_U18,
POS_K1_U21

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4
potrafi dokonywać oceny wybranych rozwiązań
i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych
decyzji w toku zmian organizacyjnych

POS_K1_U19,
POS_K1_U21,
POS_K1_U23

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U5
potrafi uczestniczyć w przeprowadzeniu audytu
wybranych obszarów działalności organizacji ważnych
z punktu widzenia procesów zmiany

POS_K1_U17,
POS_K1_U21

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U6
potrafi dostrzegać (w wybranych typowych
okolicznościach) potrzeby zmian w organizacji i ma
podstawowe umiejętności opracowywania planu
zarządzania zmianami

POS_K1_U03,
POS_K1_U16,
POS_K1_U19

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U7
potrafi kierować (szczególnie poziom operacyjny)
i współdziałać w projektach wprowadzających
określone zmiany w organizacji

POS_K1_U17,
POS_K1_U22,
POS_K1_U23

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do organizowania i kierowania (na poziomie
podstawowym) pracą zespołów (projektowych,
zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy
i poza nim

POS_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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K2
jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
i realizacji różnych projektów oraz ma świadomość
możliwego oddziaływania skutków podejmowanych
decyzji

POS_K1_K02,
POS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3
jest gotów do adaptacji i działania w nowych
warunkach i sytuacjach, np. związanych
z odmiennością kulturową grupy

POS_K1_K02,
POS_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rola zmiany w organizacji; teoretyczne podejścia do zmiany organizacyjnej W1, W2, U2, U6, K1

2. Definicje zmiany w organizacji W2, U1, K1

3. Rola promotora zmiany; umiejętności wprowadzania zmian W4, W6, U2, U7, K2, K3

4. Reakcje ludzi w sytuacji zmiany W4, W5, U5, U6, K3

5. Opór wobec zmiany W6, W7, U3, U4, K1, K2

6. Rozwiązywanie problemów w procesie wprowadzania zmiany W4, U3, K2

7. Planowanie zmiany W1, W2, U2, U6, K2

8. Techniki planowania zmiany W2, W6, U4, U7, K1

9. Ocena przebiegu wprowadzania zmiany W3, W6, U5, K2

10. Analiza zmian organizacyjnych W3, W5, U1, U2, K1



Sylabusy 200 / 203

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę zaliczenie pisemne obejmujące treści poruszane na wykładach

ćwiczenia zaliczenie
obecność i aktywny udział oraz zaprezentowanie analizy przypadku
zarządzania zmianą w wybranej organizacji publicznej lub pozarządowej
(projekt realizowany w parach)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ubóstwo i nierówności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
polityka społeczna

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2019/20

Kod przedmiotu
5cd414a95f061

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0923Praca socjalna i doradztwo

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu problematyki nierówności społecznych oraz rozpoznanie
możliwości kształtowania polityki społecznej oraz ekonomicznej ukierunkowanej na zapewnienie spójności
i likwidację ubóstwa. Przedmiot ten ma na celu także wypracowanie umiejętności rozumienia, analizowania
i interpretowania zjawisk społecznych i ekonomicznych oraz określania ich współzależności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

- Student zna znaczenie i przemiany stosunków
społecznych, - Student zna zasady sprawiedliwości
społecznej w powiązaniu z przejawami nierówności
społecznych - Student zna podstawowe pojęcia
dotyczące obszaru nierówności społecznych oraz
ubóstwa.

POS_K1_W02,
POS_K1_W07,
POS_K1_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student posiada umiejętności rozumienia,
analizowania i interpretowania zjawisk społecznych
i ekonomicznych oraz określania ich współzależności.
Student potrafi wskazać obszary tendencje, przyczyny
i konsekwencje nierówności społecznych
we współczesnym świecie

POS_K1_U01,
POS_K1_U02,
POS_K1_U03,
POS_K1_U17

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia się zadań związanych z pomocą biednym
oraz walki z nierównościami społecznymi. Student
posiada społeczną wrażliwość na zjawiska społeczne
i ekonomiczne związane z problemami ubóstwa
i nierówności. Student posiada zdolność
do kształtowania nowoczesnego światopoglądu
i budowania świadomości oraz wrażliwości społecznej.

POS_K1_K01,
POS_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

- Nierówności społeczne oraz ubóstwo. Problemy terminologiczne i koncepcyjne.
- Rodzaje i obszary nierówności.
- Rodzaje i obszary ubóstwa
- Problemy pomiaru i kwantyfikacji nierówności społecznych.
- Obszary tendencje, przyczyny i konsekwencje nierówności społecznych we
współczesnym świecie.
- Nierówności, bieda, ubóstwo, wykluczenie i dyskryminacja jako problemy
współczesności.
- Wykluczenie cyfrowe jako przestrzeń generująca nierówności społeczne w
uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy.
- Rola państwa w ograniczaniu nierówności społecznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak


