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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku: zarządzanie polityką społeczną

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

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

Nauki o zarządzaniu i jakości 60%

Nauki o polityce i administracji 16%

Nauki prawne 7%

Językoznawstwo 3%

Psychologia 3%

Filozofia 3%

Ekonomia i finanse 3%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 2%

Nauki socjologiczne 2%

Informatyka 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia  na  kierunku  zarządzanie  polityką  społeczną  w  Instytucie  Spraw  Publicznych  Uniwersytetu  Jagiellońskiego
przygotowują  absolwentów,  którzy  aspirują  do  bycia  przyszłymi  liderami  i  menadżerami  organizacji  publicznych,
gospodarczych oraz pozarządowych, przede wszystkim realizującymi zadania z obszaru polityki społecznej. Po ukończeniu
studiów absolwenci mogą pracować na stanowiskach kierowniczych, eksperckich lub doradczych w administracji lokalnej,
krajowej, międzynarodowej, agencjach rozwoju i pomocy regionalnej, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach
społecznych,  a  także  w  firmach  konsultingowych  czy  partnerstwach  sektora  publicznego  i  prywatnego.  Ponadto
przygotowani  będą do  podjęcia  pracy  w działach  zarządzania  zasobami  ludzkimi,  zarządzania  stosunkami  pracy  oraz
relacjami  publicznymi  w  przedsiębiorstwach  (w  zakresie  relacji  z  pracownikami,  związkami  zawodowymi,  rządem  i
samorządem, komunikacji z mediami, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz doradztwa strategicznego).
Kierunek zarządzanie polityką społeczną ma na celu wyposażyć studentów w umiejętności potrzebne do zrozumienia jak w
sposób  nowoczesny  zarządzać  permanentną  transformacją  spraw  publicznych,  w  szczególności  w  obszarze  polityki
społecznej.  Koncentruje się na zapewnieniu przyszłym menedżerom narzędzi umożliwiających reagowanie na bieżące i
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przyszłe wyzwania stojące przed rządami, samorządami, przedsiębiorstwami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
Umożliwia  pozyskanie  wiedzy  w  jaki  sposób  wychodząc  poza  tradycyjne  paradygmaty,  wykorzystując  nietradycyjne
rozwiązania podejmować skuteczne decyzje zarządcze.
Pozyskana w trakcie studiów wiedza teoretyczna w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi,  które będą nabywane
między innymi w trakcie praktyk, wizyt studyjnych, ćwiczeń, specjalistycznych zajęć informatycznych oraz uczestnictwa w
licznych  projektach  naukowo-badawczych,  w  przyszłości  umożliwi  absolwentom podejmowanie  i  realizację  właściwych
działań na rzecz zaspokajania różnorodnych potrzeb obywateli oraz rozwiązywania zmiennych problemów społecznych. 
Realizowane w procesie dydaktycznym treści merytoryczne z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i
administracji  istotnie  wyróżniają  kierunek  zarządzanie  polityką  społeczną  w ramach oferty  dydaktycznej  Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Unikalność kierunku wzmacnia dodatkowo oparcie programu na współczesnej teorii nauk o zarządzaniu i
jakości osadzonej w kontekście szerokiego spektrum interdyscyplinarnej wiedzy na temat społecznych, psychologicznych,
politycznych,  ekonomicznych,  prawnych  i  finansowych  przyczyn,  uwarunkowań  i  konsekwencji  współczesnych  problemów
społecznych.
Proces dydaktyczny oparty na aktualnych wynikach badań naukowych realizowanych przy współpracy  z  krajowymi  i
zagranicznymi  ośrodkami  akademickimi oraz ekspertami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego daje solidne
podstawy do budowania szerokiego zakresu kompetencji oraz umiejętności kluczowych w przyszłej pracy osób pełniących
role kierownicze w organizacjach krajowych i międzynarodowych, którzy rozumieją zarówno kontekst organizacyjny, jak i
wyzwania stojące przed rządem i polityką publiczną różnych szczebli.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja  kształcenia  na  kierunku zarządzenie  polityką  społeczną zapewnia  wysoką jakość  i  efektywność  kształcenia
wypełniając misję i strategię Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez ścisłe powiązanie nauczania z rezultatami prowadzonych
w Instytucie Spraw Publicznych badań naukowych. Program studiów, efekty uczenia się i metody dydaktyczne czerpiąc z
bogactwa wielowiekowej  tradycji  Uniwersytetu Jagiellońskiego,  wytyczają  nowe kierunki  rozwoju  wiedzy i  umiejętności
przyszłych  liderów,  menedżerów,  polityków  i  ekspertów  przygotowanych  do  realizacji  skutecznych  działań  na  rzecz
zaspokajania  potrzeb  i  rozwiązywania  problemów  społecznych  w  duchu  poszanowania  wartości  humanistycznych  i
społecznych oraz w atmosferze tolerancji, wolności i odpowiedzialności. 
Biorąc pod uwagę, iż jednym z zadań Uniwersytetu jest ochrona podstawowych wartości przed zagrożeniami współczesnego
świata  dla  dobra  i  godności  człowieka,  kierunek  zarządzanie  polityką  społeczną  można  zaliczyć  do  grupy  kierunków
strategicznych dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju oraz przyszłości naszej kultury i cywilizacji. 
Skuteczni menedżerowie, politycy i eksperci zaangażowani w procesy kształtowania i wdrażania polityki społecznej muszą
posiadać szeroki  zakres wiedzy i  umiejętności  oraz krytyczną świadomość stojących przed nimi wyzwań związanych z
zapewnieniem godnych warunków pracy, życia oraz ładu i stosunków społecznych zmierzających do podnoszenia poziomu i
jakości życia zarówno indywidualnego jak i społecznego człowieka.
Podstawę proponowanej koncepcji studiów, założonych efektów uczenia się oraz procesu nauczania na kierunku zarządzanie
polityką społeczną stanowi w związku z tym unikalne połączenie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości z pogłębioną
refleksją  naukową  na  temat  złożonych  przyczyn,  uwarunkowań  i  konsekwencji  problemów  społecznych  oraz  wiedzą  o
mechanizmach i  warunkach skuteczności kształtowania i  wdrażania polityki społecznej.  Program studiów łączy w sobie
przedmioty poświęcone procesowi  tworzenia polityki  społecznej  oraz jej  analizie  i  ewaluacji  na tle  realnych wyzwań i
problemów społecznych  z  profesjonalnymi  kursami  z  zakresu  zarządzania,  marketingu,  finansów  i  prawa  odniesionymi  do
systemów, procesów i narzędzi, które władze publiczne stosują w celu spełnienia oczekiwań obywateli i świadczenia usług
publicznych. Ma to na celu rozwój przyszłych liderów, menedżerów, polityków oraz ekspertów zdolnych i gotowych wziąć
odpowiedzialność za skuteczne tworzenie i wdrażanie polityki społecznej dla dobra państwa i człowieka dzięki lepszemu
zrozumieniu jednocześnie kontekstu organizacyjnego oraz wyzwań na poziomie rządu i mechanizmów kształtowania polityk
publicznych.
Wysoki poziom i aktualność wiedzy stanowiącej przedmiot nauczania oraz gwarancję wysokiej jakości kształcenia zapewnia
wieloletnie  doświadczenie  interdyscyplinarnego  zespołu  pracowników Instytutu  Spraw Publicznych  w  tworzeniu  efektu
synergii  uzyskiwanego dzięki  powiązaniu dydaktyki  z  rezultatami prowadzonych badań naukowych realizowanych przy
współpracy  z  wiodącymi  krajowymi  i  zagranicznymi  ośrodkami  akademickimi  oraz  ekspertami  z  sektora  publicznego,
społecznego i gospodarczego.
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Cele kształcenia

Dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce1.
i administracji
Rozwijanie umiejętności potrzebnych do zrozumienia jak zarządzać transformacją w polityce społecznej2.
Rozwijanie  umiejętności  umożliwiających  realizację  zadań   z  zakresu  zarządzania  w  instytucjach  publicznych,3.
społecznych i pozarządowych
Rozwijanie kompetencji społecznych4.
Dostarczenie podstaw teoretycznych i metodycznych do podjęcia studiów drugiego stopnia5.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Studia  na  kierunku  zarządzanie  polityką  społeczną   przygotowują  absolwentów  do  pełnienia  roli  menedżerów  w
organizacjach  i  instytucjach  społecznych,  publicznych,  zarówno  krajowych,  jak  i  międzynarodowych.  Wzrastające
zapotrzebowanie na profesjonalnych menedżerów, łączących jednocześnie nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania z
głębokim zrozumieniem polityki społecznej, w pełni uzasadnia powstanie programu studiów pozwalającego przygotować
specjalistów, którzy w swojej pracy będą w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom. Zarządzanie polityką społeczną obejmując
zarządzanie  polityką  rodzinną,  zatrudnieniem,  polityką  mieszkaniową,  ochroną  zdrowia,  zabezpieczeniem społecznym,
opieką społeczną, edukacją i kulturą, a także ochroną środowiska, prewencją i przezwyciężaniem zjawisk patologii społecznej
- stanowi interdyscyplinarną syntezę elementów wiedzy. Kreowanie środowiska społecznego, umiejętność wykorzystania
instrumentów ekonomicznych, prawnych, informacyjnych wpływających na rozwój społeczny jest możliwe dzięki sprawnemu
zarządzaniu w obszarach operacyjnych, taktycznych czy strategicznych. Połączenie dominujących w programie studiów nauk
o zarządzaniu i jakości z elementami innych nauk społecznych, w szczególności nauk o polityce i administracji, ekonomii,
psychologii,  czy nauk prawnych pozwoli spojrzeć absolwentom na złożoną i wielowymiarową problematykę zarządzania
polityką społeczną w niekonwencjonalny i innowacyjny sposób. Kierunek zarządzanie polityką społeczną jest odpowiedzią na
potrzeby rynku wynikające z przemian społeczeństwa, gospodarki, struktur państwowych przenikających i warunkujących
wszystkie obszary życia społecznego. Konstytucyjny paradygmat rozumienia dobra wspólnego jako suma tych warunków
życia  społecznego,  dzięki  którym jednostki,  rodziny i  inne społeczności  mogą pełniej  i  łatwiej  osiągnąć swoją  własną
doskonałość  jest  ściśle  związany  z  zarządzaniem  polityką  społeczną.  Dynamika  rozwoju  społeczno-gospodarczego
uwzględniająca  zarówno  determinizm  technologiczny,  jak  i  relacje  międzyludzkie  wymaga  bowiem  specjalistów
wykraczających poza przyjęte standardy, poszukujących prekursorskich i alternatywnych rozwiązań.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiągane przez absolwentów zarządzania
polityką  społeczną  odpowiadają  potrzebom  otoczenia  społeczno-gospodarczego.  Opracowane  w  porozumieniu  z
interesariuszami  zewnętrznymi  gwarantują  profesjonalne  przygotowanie  do  pracy  zawodowej  dzięki  zapewnieniu
absolwentom poszerzonej  wiedzy z  zakresu nauk o zarządzaniu i  jakości,  jak również nauk o polityce i  administracji.
Współczesne społeczeństwo potrzebuje specjalistów posługujących się w sposób świadomy i profesjonalny technikami oraz
instrumentami zarządzania w organizacjach publicznych, pozarządowych, instytucjach społecznych i publicznych. Studia
zarządzanie polityką społeczną pozwalając uzyskać wysokie kompetencje zawodowe, kształcąc społecznie odpowiedzialnych
absolwentów, wpływają na kształtowanie postaw przedsiębiorczych w organizacjach publicznych i sferze społecznej. Studia
przygotowują  także  do  pełnienia  roli  lidera,  menadżera,  przywódcy  w  organizacjach,  wspólnotach  i  społecznościach
lokalnych. Przed absolwentami zarządzania polityką społeczną stoją wyzwania polegające na budowaniu jej tożsamości
teoretycznej  i  praktycznej,  integracji  technologii  cyfrowej,  polityki,  zarządzania,  ekonomii,  socjologii   czy  identyfikacji
podmiotów zarządzania polityką społeczną. Studia z zakresu zarządzania polityką społeczną stanowią ważny element w
promowaniu i budowaniu modelu państwa proobywatelskiego.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Prowadzone  w  ISP  UJ  badania  naukowe  bezpośrednio  związane  są  z  treściami  poruszanymi  w  ramach  przedmiotów
realizowanych  na  kierunku  zarządzanie  polityką  społeczną.  Interdyscyplinarne  badania  oscylują  wokół  następujących
problemów:  polityki  społecznej,  polityki  publicznej,  zarządzania  publicznego,  zarządzania  procesowego,  zarządzania
edukacją, partycypacji społecznej, projakościowych koncepcji zarządzania, przywództwa i zaufania, administracji publicznej,
zarządzania  organizacjami  pozarządowymi,  współdziałania  międzyorganizacyjnego,  zarządzania  rozwojem,  zarządzania
strategicznego,  zarządzania  zasobami  ludzkimi,  marketingu,  jakości  życia  i  wielu  innych  powiązanych  tematycznie  z
kierunkiem studiów. Wyniki  prowadzonych badań zarówno literaturowych jak i  empirycznych wykorzystywane są przez
wykładowców w ramach dydaktyki do pogłębia wiedzy i poszerzania horyzontów studentów, a także pozwalają na stałe
podnoszenie kompetencji metodologicznych oraz statystycznych pracowników ISP UJ. ISP UJ prowadzi interdyscyplinarne
badania w zakresie organizacji i realizacji zadań publicznych i społecznych. Ich celem jest między innymi ogląd wybranych
aspektów funkcjonowania współczesnego świata oraz wyzwań jakie one niosą na poziomie polityk publicznych i zarządzania
działaniami organizacji  publicznych i  społecznych. Prowadzone są badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym.
Badania  podstawowe  pozwalają  na  rozpoznanie  prawidłowości  i  mechanizmów,  które  wyjaśniają  wybrane  aspekty
zarządzania w kontekście zmian społecznych, a także na ewaluację koncepcji zarządzania stosowanych przez konkretne
podmioty życia społeczno-gospodarczego. Ich wyniki publikowane są w formie monografii oraz artykułów naukowych m.in. w
uznanych międzynarodowych czasopismach posiadających impact factor. Badania o charakterze aplikacyjnym opierają się
na diagnozie i ocenie aspektów i uwarunkowań zmian społecznych oraz instrumentów ich kreowania i zarządzania. Wyniki
tych badań są zazwyczaj publikowane w formie raportów, a często przekładają się na wdrożenia wypracowanych rozwiązań.
Ponadto w wymiarze praktycznym wiedza posłuży do rozwoju kształcenia w badanym obszarze. W ostatnich latach badania
są  realizowane  m.in.  w  zakresie:  innowacji  społecznych  i  organizacyjnych  z  uwzględnieniem  zarządzania  wiedzą,
crowdcourcingu,  zarządzania  zmianą i  projektowania  zmian społecznych,  w tym poprzez  myślenie  projektowe (design
thinking), ewaluacji, wartości publicznej i zarządzania efektywnością w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych oraz
podmiotach  ekonomii  społecznej,  wyzwań  dotyczących  realizowania  usług  publicznych  i  zapewnienia  ich  jakości,  w
szczególności zakresie edukacji, szkolnictwa wyższego, rekreacji, współpracy międzyorganizacyjnej i międzysektorowej, w
tym rozpoznania cech i znaczenia dialogu obywatelskiego jako form współpracy organizacji publicznych i pozarządowych,
projektyzacji  sektora  publicznego  i  pozarządowego,  uwarunkowań  i  zmian  instytucjonalnych  determinujących
funkcjonowanie  struktur  władzy  i  administracji  publicznej  w Polsce  i  w  UE oraz  związanych z  tym wyzwań w sferze
zarządzania zamianą społeczną w organizacjach publicznych i pozarządowych, kontroli i audytu w sektorze publicznym, z
uwzględnieniem problemów przeciwdziałania patologiom organizacyjnym, w tym korupcji i oszustwom, przemian funkcji,
organizacji i  struktur sektora pozarządowego - od ruchów nieformalnych po ponadnarodowe agencje. W ramach badań
wskazano lub 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
Treści merytoryczne poruszane w ramach przedmiotów realizowanych na kierunku zarządzanie polityką społeczną są w
bezpośredni sposób powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w ISP UJ. Zależność  ta dotyczy zarówno badań
literaturowych jak i empirycznych. Obszary działalności dydaktycznej mają bezpośrednie odniesienie do prowadzonych przez
poszczególnych pracowników badań własnych oraz ich publikacji naukowych, a program studiów obejmuje między innymi
przygotowane  przez  pracowników Instytutu  Spraw Publicznych  UJ,  w  ścisłym powiązaniu  z  prowadzonymi  przez  nich
badaniami naukowymi - autorskie kursy. Główne kierunki badań naukowych znajdują odzwierciedlenie w efektach uczenia
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się, są wykorzystywane w zaproponowanych szczegółowych modułach kształcenia, w ofercie zajęć fakultatywnych oraz
publikacjach naukowych wykorzystywanych podczas zajęć. Badania naukowe wzbogacają program kształcenia, wpływają
bezpośrednio na właściwą identyfikację efektów kształcenia,  gwarantują możliwość przygotowania dla studentów bogatej  i
aktualnej  propozycji  tematów  prac  semestralnych,  dyplomowych.  Liczne  artykuły  i  monografie  autorstwa  pracowników
naukowych ISP UJ stanowią niezwykle cenne źródło z zakresu szeroko pojętych polityk publicznych, między innymi: polityki
oświatowej, polityki rynku pracy, polityki rodzinnej, senioralnej czy zdrowotnej. Dają możliwość bezpośredniego dostępu do
efektów naukowego rozwiązywania problemów, istoty poznania i kanonów naukowych w odniesieniu do zarządzania polityką
społeczną.

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 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.  W Bibliotece WZiKS UJ  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 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
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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: 0413

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.  Na trzecim roku student  uczestniczy w zajęciach fakultatywnych.  Na trzecim roku przygotowuje pracę
dyplomową w ramach seminarium licencjackiego. Studenci wybierają dziewięć przedmiotów fakultatywnych do realizacji w
semestrze V i VI trzeciego roku studiów. Studenci realizują indywidualne praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin oraz
praktyki zawodowe - wizyty studyjne w wymiarze 30 godzin.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 174

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

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 55

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 6

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

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1849

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Celem studiów na kierunku zarządzanie polityką społeczną jest przygotowanie przyszłych absolwentów do realizacji funkcji
zarządzania w organizacjach o charakterze społecznym, administracyjnym czy także gospodarczym działających na rynku
krajowym i międzynarodowym. Program kształcenia dostarcza gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania polityką społeczną
umożliwiając dalszy rozwój  zawodowy absolwentów zarówno w obszarze prowadzenia badań naukowych,  jak i  działań
aplikacyjnych.  Uwzględnia  najnowsze  tendencje  wskazujące  na  niezwykle  istotną  rolę  umiejętności  współpracy
interdyscyplinarnej oraz przygotowania do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy w odpowiedzi na różnorodne potrzeby
zarówno społeczności, rynku pracy, środowiska przyrodniczego, zjawiska postępującej urbanizacji itp. Ma na celu zapewnić
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studentom wiedzę  na  temat  teoretycznego  i  praktycznego   wyjaśnienia  zagadnień  specyficznych  dla  zarządzania  polityką
społeczną. Nabycie praktycznych umiejętności,  rozwijanie zdolności  do krytycznego myślenia i  refleksji  nad analizowanymi
zjawiskami,  procesami,  a  także  potrzeba  ciągłego  doskonalenia  i  rozwijania  wiedzy,  kompetencji  profesjonalnych,
interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz zdolności do zastosowania wiedzy z zakresu zarządzania i polityki
społecznej w codziennym życiu jest możliwe dzięki wprowadzeniu do programu studiów obowiązkowych indywidualnych
praktyk zawodowych realizowanych w wymiarze 120 godzin na II roku oraz praktyk zawodowych – wizyt studyjnych również
realizowanych na II roku. Przygotowują one studentów do podjęcia pracy zawodowej, do uzyskania umiejętności planowania i
organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej, interdyscyplinarnego współdziałania. Dzięki praktykom studenci mają
możliwość zetknięcia się bezpośrednio z funkcjonowaniem wybranych instytucji, w szczególności poprzez poznanie struktury
organizacyjnej i zasad ich działania, procesów realizacji zadań publicznych, specyfiki pracy na różnych stanowiskach, metod i
technik zarządzania wybranymi instytucjami. Zastosowanie wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktycznym
funkcjonowaniu organizacji, 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 są cennym doświadczeniem dla studentów. W ramach praktyk zawodowych – praktyk
indywidualnych w wymiarze 120 godzin student Instytutu Spraw Publicznych UJ ma prawo 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 koordynatora 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. dydaktycznych ISP UJ.

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.



Efekty uczenia się 11 / 249

Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

ZPS_K1_W01 Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie zarządzania i polityki społecznej w
systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej P6S_WG

ZPS_K1_W02 Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię zarządzania, polityki społecznej i
innych nauk społecznych P6U_W

ZPS_K1_W03 Absolwent zna i rozumie najważniejsze zagadnienia z zakresu integracji europejskiej
oraz podstaw polityk (także społecznych) UE P6S_WK

ZPS_K1_W04 Absolwent zna i rozumie wybrane metody badań społecznych, organizacji procesu
badawczego, technik pozyskiwania i opracowywania danych P6S_WG

ZPS_K1_W05 Absolwent zna i rozumie normy i reguły kształtowania organizacji struktur
społecznych, politycznych i ekonomicznych P6S_WK

ZPS_K1_W06 Absolwent zna i rozumie wybrane polityki społeczne w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju P6U_W

ZPS_K1_W07 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy na temat
prawnych i finansowych aspektów działania organizacji

P6S_WK,
P6S_WG

ZPS_K1_W08 Absolwent zna i rozumie wiodac̨e współczesne koncepcje przywództwa i zarzad̨zania
organizacjami z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych P6S_WG

ZPS_K1_W09
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zaawansowanej wiedzy na temat
zastosowania wybranych metod analizy i interpretacji zjawisk w obszarze zarzad̨zania
w polityce społecznej w ujec̨iu wybranych teorii i szkół badawczych

P6S_WG

ZPS_K1_W10 Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsieb̨iorczości P6S_WK

ZPS_K1_W11 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną
własności intelektualnej P6S_WK

ZPS_K1_W12 Absolwent zna i rozumie zasady kierowania ludźmi w organizacji P6S_WK,
P6S_WG

ZPS_K1_W13 Absolwent zna i rozumie złożone uwarunkowania i zależności prowadzonej
działalności w zakresie zarzad̨zania polityką społeczną P6U_W

ZPS_K1_W14 Absolwent zna i rozumie podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie
instytucji polityki społecznej

P6S_WG,
P6S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

ZPS_K1_U01 Absolwent potrafi prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu nauk o
polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii, ekonomii i psychologii P6S_UW

ZPS_K1_U02 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania do
projektowania usług z zakresu polityki społecznej P6S_UW

ZPS_K1_U03 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania do
rozwiązywania problemów działania instytucji polityki społecznej P6S_UW

ZPS_K1_U04
Absolwent potrafi dokonać obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych
zjawisk i procesów zarządzania zachodzących w instytucjach polityki społecznej z
wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych

P6S_UW
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Kod Treść PRK

ZPS_K1_U05 Absolwent potrafi dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości, pogłębiać i
aktualizować wiedzę oraz odpowiednio argumentować P6U_U

ZPS_K1_U06 Absolwent potrafi identyfikować, analizować i interpretować akty prawne dotyczące
zarządzania i polityki społecznej P6S_UW

ZPS_K1_U07 Absolwent potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz standardami systemów
zarządzania w celu uzasadniania konkretnych działań i rozwiązań P6S_UW

ZPS_K1_U08 Absolwent potrafi dostrzegać potrzeby zmian w instytucjach polityki społecznej i
opracowywać plany zarządzania zmianami P6S_UO

ZPS_K1_U09 Absolwent potrafi dokonać oceny proponowanych rozwiązań i uczestniczy w
procesach podejmowania decyzji P6S_UO

ZPS_K1_U10
Absolwent potrafi wykorzystujac̨ swoja ̨wiedze,̨ posługujac̨ sie ̨technikami
informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w innowacyjny sposób rozwiaz̨ywac ́złożone i
nietypowe zadania

P6S_UW

ZPS_K1_U11 Absolwent potrafi projektować procesy usług społecznych P6S_UW

ZPS_K1_U12
Absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze w celu rozwiązywania
praktycznych problemów związanych z zarządzaniem w instytucjach polityki
społecznej

P6S_UO

ZPS_K1_U13
Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów lub w
działaniach, w tym w ramach studenckich praktyk lub innych aktywności związanych
z zawodem

P6S_UW

ZPS_K1_U14 Absolwent potrafi identyfikować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania problemów
organizacji i zarządzania P6S_UW

ZPS_K1_U15 Absolwent potrafi tworzyć, redagować, zrobić przypisy i edytować teksty z
wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł P6S_UW

ZPS_K1_U16 Absolwent potrafi współdziałać w procesie zdobywania informacji, prezentacji
wyników badań, organizować pracę zespołową P6S_UO

ZPS_K1_U17
Absolwent potrafi sporządzać kwerendy bibliograficzne, przygotować przedstawiania
ustne i pisemne sprawozdania z lektury, wykorzystać w badaniach standardowe
metody i narzędzia

P6S_UW

ZPS_K1_U18 Absolwent potrafi korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji P6S_UW

ZPS_K1_U19
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

ZPS_K1_U20
Absolwent potrafi wykazać się umiejętnościami językowymi w zakresie właściwym dla
zarządzania polityką społeczną i innych nauk społecznych, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

ZPS_K1_U21
Absolwent potrafi prawidłowo rozróżnić stanowiska wobec problemów zarządzania
polityką społeczną oraz charakteryzuje je, a także prezentuje własny pogląd na ich
temat

P6U_U

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

ZPS_K1_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny działań własnych i zepołów, w których
pracuje P6U_K

ZPS_K1_K02 Absolwent jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postep̨owania w środowisku pracy i poza nim P6U_K
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Kod Treść PRK

ZPS_K1_K03 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P6S_KK

ZPS_K1_K04 Absolwent jest gotów do korzystania z opinii ekspertów (i ekspertyz) podczas
samodzielnego rozwiązywania problemów P6S_KK

ZPS_K1_K05 Absolwent jest gotów do działania na rzecz dobra wspólnego P6S_KO

ZPS_K1_K06 Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO

ZPS_K1_K07 Absolwent jest gotów do postępowania w sposób etyczny 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

Wprowadzenie do nauk o politykach publicznych 30 3,0 egzamin O

Wprowadzenie do polityki społecznej 45 4,0 egzamin O

Technologia informacyjna 30 2,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Marketing 30 3,0 zaliczenie O

Psychologia 30 3,0 zaliczenie O

Zarządzanie procesowe 30 3,0 egzamin O

BHK 4 - zaliczenie O

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Socjologia 30 3,0 egzamin O

Psychologia społeczna 30 3,0 egzamin O

Demografia i polityka senioralna 30 3,0 zaliczenie O

Zarządzanie instytucjami polityki społecznej 30 3,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Ochrona własności intelektualnej 15 2,0 zaliczenie O

Podstawy zarządzania publicznego 30 3,0 egzamin O

Zarządzanie usługami społecznymi 30 4,0 egzamin O

Współdziałanie międzyorganizacyjne i międzysektorowe 30 3,0 zaliczenie O

Metody i narzędzia modelowania procesów 30 3,0 zaliczenie O

Filozofia 15 3,0 zaliczenie O

Semestr 3
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zarządzanie finansami publicznymi 30 3,0 egzamin O

Metodologia badań w naukach o zarządzaniu 30 3,0 zaliczenie O

Zarządzanie rynkiem pracy 15 3,0 zaliczenie O

Polityka społeczna wobec rodziny 30 3,0 zaliczenie O

Prawo pracy 30 3,0 zaliczenie O

Język angielski B2 30 - zaliczenie O

Komunikacja społeczna 30 3,0 egzamin O

Zarządzanie strategiczne w politykach publicznych 30 3,0 egzamin O

Ubezpieczenia społeczne 45 3,0 egzamin O

Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych i społecznych 30 3,0 zaliczenie O

Etyka w organizacjach 15 3,0 zaliczenie O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zarządzanie w administracji publicznej 30 3,0 egzamin O

Międzynarodowa polityka społeczna 30 3,0 egzamin O

Język angielski B2 30 - zaliczenie O

Zabezpieczenia społeczne 30 3,0 zaliczenie O

Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 3,0 egzamin O

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

Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej 30 3,0 zaliczenie O

Audyt w organizacjach społecznych 30 3,0 zaliczenie O

Rachunkowość 30 3,0 zaliczenie O

Praktyki zawodowe - praktyki indywidualne 120 4,0 zaliczenie O

Praktyki zawodowe - wizyty studyjne 30 2,0 zaliczenie O

Należy wybrać 9 przedmiotów fakultatywnych po 5 ECTS do realizacji w semestrze 5 i 6 (oprócz seminarium dyplomowego),
należy wybrać jedno seminarium dyplomowe realizowane w semestrze 5 i 6 (po 5 ECTS) - łącznie 10 ECTS

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język angielski B2 30 - zaliczenie O

Zarządzanie w edukacji 30 5,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zarządzanie różnorodnością w organizacji 30 5,0 zaliczenie F

Zarządzanie e-usługami w administracji publicznej 30 5,0 zaliczenie F

Przywództwo 30 5,0 zaliczenie F

Zarządzanie kapitałem społecznym 30 5,0 zaliczenie F

Wykluczenie i reintegracja społeczna 15 5,0 zaliczenie F

Zarządzanie projektami 30 5,0 zaliczenie F

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym 30 5,0 zaliczenie F

Zarządzanie międzykulturowe 30 5,0 zaliczenie F

Instrumenty finansowania polityki społecznej 30 5,0 zaliczenie F

Prawa człowieka i handel ludźmi 30 5,0 zaliczenie F

Seminaria dyplomowe O

Student ma obowiązek wybrać jedno seminarium.

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie wobec praktycznych
aspektów polityki społecznej" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Organizacja i funkcjonowanie systemu
zabezpieczeń społecznych" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie rozwojem terytorialnym" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "System globalnego zarządzania" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Ekonomiczne aspekty polityki
społecznej" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie ekopolityką społeczną" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie zaufaniem w instytucjach
polityki społecznej; Rachunkowość w sektorze publicznym i
pozarządowym"

30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Komunikowanie się w organizacjach
publicznych i pozarządowych" 30 5,0 zaliczenie F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zarządzanie mieszkalnictwem 30 5,0 zaliczenie F

Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne 30 5,0 zaliczenie F

Partnerstwo w realizacji zadań publicznych 30 5,0 zaliczenie F

Narzędzia informatyczne w instytucjach polityki publicznej 30 5,0 zaliczenie F

Wielopoziomowe zarządzanie migracjami 15 5,0 zaliczenie F

Zarządzanie publicznym systemem ochrony zdrowia 30 5,0 zaliczenie F

Prawo administracyjne 30 5,0 egzamin F

Polityka wobec osób niepełnosprawnych 30 5,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi 30 5,0 zaliczenie F

Zarządzanie zmianą 30 5,0 zaliczenie F

Zarządzanie zaufaniem 30 5,0 zaliczenie F

Seminaria dyplomowe O

Student ma obowiązek wybrać jedno seminarium.

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie wobec praktycznych
aspektów polityki społecznej" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Organizacja i funkcjonowanie systemu
zabezpieczeń społecznych" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "System globalnego zarządzania" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Ekonomiczne aspekty polityki
społecznej" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie ekopolityką społeczną" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Komunikowanie się w organizacjach
publicznych i pozarządowych" 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie zaufaniem w instytucjach
polityki społecznej; Rachunkowość w sektorze publicznym i
pozarządowym"

30 5,0 zaliczenie F

Seminarium dyplomowe "Zarządzanie rozwojem terytorialnym" 30 5,0 zaliczenie F

Język angielski B2 30 5,0 egzamin O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Ekonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cb5946566976.21

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 podstawowe zasady i koncepcje teorii ekonomii ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
ekonomii

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia
wiedzy.

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny minimum 50% punktów z egzaminu

ćwiczenia zaliczenie pisemne minimum 50% punktów z kolokwiów
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak



Sylabusy 22 / 249

Podstawy prawa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cc03483edf3d.21

Języki wykładowe
Polski

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 zarządzania i polityki społecznej
w systemie nauk ZPS_K1_W01 egzamin pisemny
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W2 podstawową terminologię zarządzania i polityki
społecznej i innych nauk społecznych ZPS_K1_W02 egzamin pisemny

W3 zakres funkcjonowania administracji publicznej
szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego ZPS_K1_W05 egzamin pisemny

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

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W12 egzamin pisemny

W5
pojęcie wspólnot lokalnych oraz usług świadczonych
na ich rzecz przez instytucje zarządzania i polityki
społecznej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06 egzamin pisemny

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

ZPS_K1_W03 egzamin pisemny

W7 pojęcie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego ZPS_K1_W08 egzamin pisemny

W8 normy i reguły kształtowania organizacji struktur
społecznych, politycznych i ekonomicznych

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07

egzamin pisemny

W9 znaczenie norm i standardów w poszczególnych
obszarach działalności organizacji

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06 egzamin pisemny

W10 wpływ oddziaływania otoczenia na działalność
instytucji zarządzania polityką społeczną

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz zasadnie
argumentować

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05 egzamin pisemny

U2
rozróżnić stanowiska wobec problemów zarządzania
polityką społeczną oraz charakteryzować je, a także
prezentować własny pogląd na ich temat

ZPS_K1_U21 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

ZPS_K1_U19 egzamin pisemny

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

ZPS_K1_U01 egzamin pisemny

U5 identyfikować, analizować i interpretować akty prawne
dotyczące zarządzania i polityki społecznej ZPS_K1_U06 egzamin pisemny

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

ZPS_K1_U03 egzamin pisemny

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

ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U07 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 organizowania i kierowania pracą organizacji,
instytucji zarządzania i polityki społecznej

ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06,
ZPS_K1_K07

egzamin pisemny
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K2 uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym ZPS_K1_K05 egzamin pisemny

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

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K04 egzamin pisemny

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

ZPS_K1_K06 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, U7, K2
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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

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

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
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cc03451a3552.21

Języki wykładowe
Polski

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:

W1 wiedzę o procesie zarządzania i jego
uwarunkowaniach ZPS_K1_W02 egzamin pisemny,

zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętnie prowadzić dyskusje i argumentować ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U16 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 odpowiedzialności za zadania ZPS_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 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.
Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Istota, 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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Zaliczenie powyżej 50% liczby punktów

ćwiczenia zaliczenie ocena ciągła na ćwiczeniach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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System polityczny RP
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cd02f7085ce1.21

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
Przedstawienie głównych problemów związanych z funkcjonowaniem polskiego systemu politycznego
w powiązaniu z działaniem systemu rządzenia światowego. Zapoznanie studentów z najważniejszymi zasadami
polskiego systemu konstytucyjnego.

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 podstawowe zasady ustroju politycznego
RP, oraz najważniejsze instytucje uczestniczące
w podejmowaniu decyzji politycznych. Student
rozumie miejsce państwa polskiego w systemie
światowego rządzenia.

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi rozpoznać podstawowe procesy
decyzyjne w życiu politycznym. Rozpoznaje
podstawowe instytucje, ich kompetencje, potrafi także
analizować rolę sił społecznych i grup interesu
w podejmowaniu decyzji politycznych.

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest przygotowany do samodzielnej analizy
procesów politycznych i ewaluacji prowadzonych
polityk publicznych.

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie do egzaminu 20

uczestnictwo w egzaminie 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
76

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.

Władze państwowe w Polsce: ustawodawstwo, władza wykonawcza, sądy.

Partie polityczne i prawo wyborcze.

Grupy interesu i debata publiczna.

Władze lokalne w Polsce.

Polska w systemie globalnego rządzenia

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wprowadzenie do nauk o politykach publicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cd559c68b89c.21

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
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką polityk publicznych realizowanych na różnych poziomach
władzy – od szczebla lokalnego, na którym skupia się większość realizowanych zadań publicznych do poziomu
międzynarodowego.

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 z zakresu polityk
publicznych; podstawowe problemy i wyzwania polityk
publicznych; podstawowe sposoby rozwiązywania
problemów społecznych; instytucje oraz podmioty
odpowiedzialne za realizację polityk publicznych.

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W14

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać oceny zmian zachodzących w sferze
publicznej; dokonać analizy procesu decyzyjnego
realizowanego na różnych poziomach władzy
publicznej;

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współpracy na rzecz osiągania założonych celów,
wykazując się elastyczną postawą; wykazywać swoją
kreatywność w rozwiązywaniu problemów
społecznych.

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K05

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do zajęć 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

1.

Podstawowe pojęcia, definicje. Ewolucja nauk o polityce publicznej. Kierunki
rozwoju nauk o polityce publicznej. Podmioty odpowiedzialne za realizację polityk
publicznych.Kontekst tworzenia polityk publicznych. Państwo, rynek,
społeczeństwo; Polityka publiczna jako proces. Rola obywateli w kształtowaniu
polityk publicznych. Instrumenty polityki publicznej. Polityki sektorowe - polityka
senioralna, polityka rodzinna, polityka migracyjna, polityka ochrony zdrowia,
polityka edukacyjna, polityka mieszkaniowa, pomoc społeczna, polityka wobec
osób niepełnosprawnych.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie min. 51 proc. punktów

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cd3d16addbbf.21

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
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przyswojenie teoretycznych i praktycznych aspektów współczesnej polityki społecznej z uwzględnieniem
problematyki umiędzynarodowienia tej polityki i nowych wyzwań, jakie stoją przed nią w większości krajów świata

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 polityką społeczną
w Polsce z uwzględnieniem zachodzących zmian
w sferze życia społecznego, politycznego
i gospodarczego

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02 egzamin pisemny

W2
wybrane przepisy prawa krajowego
i międzynarodowego dotyczące różnych aspektów
polityki społecznej

ZPS_K1_W14 egzamin pisemny,
zaliczenie

W3
problemy nurtujące współczesne społeczeństwa oraz
skutki ekonomiczne, społeczne i polityczne dotyczące
złego funkcjonowania polityki społecznej

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W13 zaliczenie

W4
różne strategie działania organizacji rządowych
i pozarządowych (również biznesu) podejmowanych
w różnych obszarach polityki społecznej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5 konieczność współpracy różnych instytucji
i społeczeństwa w obszarze polityki społecznej

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W12 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

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

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U05 egzamin pisemny

U2 dokonać interpretacji zjawisk i procesów zachodzących
w polityce społecznej

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U08 egzamin pisemny

U3 wykorzystać wiedzę do profesjonalnego działania
w obszarze polityki społecznej

ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4 dostrzec potrzeby zmian w instytucjach i programach
polityki społecznej

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U12

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
w obszarze polityki społecznej

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2
podjęcia działań w celu rozwiązania problemów
związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem
polityki społecznej

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3 pracy indywidualnej i zespołowej na rzecz wspierania
podmiotów polityki społecznej

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do ćwiczeń 15
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analiza orzecznictwa 10

rozwiązywanie kazusów 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

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. pojęcia, zakresy i geneza polityki społecznej W1, U1, K1

2. Podmioty, instytucje i obszary działań polityki społecznej W5, U3, K3

3. Krajowe, regionalne i globalne modele polityki społecznej W4, U4, K1

4. Międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne w obszarze polityki społecznej W2, U3, K2

5. Współpraca różnych podmiotów na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i
globalnym w obszarze wybranych problemów polityki społecznej W3, U2, U3, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny esej, zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia zaliczenie kazus, aktywność na zajęciach
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Technologia informacyjna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5ca7569852678.21

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 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych.

C2 Zapoznanie z podstawowymi zasadami modelowania i projektowania baz danych.

C3 Przedstawienie relacyjnego modelu danych, języka SQL, normalizacji schematów logicznych baz danych

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 dane z rzeczywistości, sposoby ich grupowania oraz
struktury bazy danych

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W07 projekt

W2 relacyjny model danych i rozważany zbiór danych
w sposób zgodny z modelem relacyjnej bazy danych

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W07 projekt

W3 operacje wykonywane w bazie przez użytkownika
za pomocą języka SQL

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W07 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować zależności funkcyjne występujące pośród
analizowanych danych

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U08 projekt

U2 konstruować zapytania do bazy (tworzenie,
modyfikacja, zabezpieczenia) w języku SQ

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U08 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze
i ich właściwego stosowania

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03 projekt

K2 zachowania ostrożności przy analizie danych ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 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. Wprowadzenie do baz danych W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2. Systemy zarządzania bazami danych. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3. Modele danych. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4. Projektowanie poprawnych i efektywnych relacyjnych baz danych W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2
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5. Elementy języka SQL. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

6. Implementacja baz danych w języku SQL. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną,
metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt minimum 60% maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zanjomość podstaw pracy z komputerem
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Marketing
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cb5947aa5e1c.21

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
zaliczenie

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wybranej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnego rynku, zapoznanie z filozofią oraz
wybranymi metodami i narzędziami marketingu.

C2 Rozwój podstawowych umiejętności pomocnych w kształtowaniu skutecznych działań́ na rynku oraz budowaniu
relacji z innymi podmiotami rynku.

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
istotę̨ i dynamikę głównych współczesnych systemów
społecznych, gospodarczych i politycznych oraz
związane z nimi uwarunkowania instytucji i organizacji
polityki społecznej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2 wiodące współczesne koncepcje, metody i narzędzia
zarządzania, szczególnie w obszarze marketingu

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W10 zaliczenie na ocenę

W3 podstawowe pojęcia z zakresu wybranych aspektów
zarządzania i marketingu ZPS_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania i marketingu syntetyzować różne idee
i poglądy

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U16

projekt

U2
posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie
dyskusji oraz na potrzeby planowania i projektowania
działań marketingowych w organizacjach polityki
społecznej

ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16

projekt

U3
przygotowywać plany działań marketingowych
wspierających działalność organizacji polityki
społecznej

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16

projekt

U4
wykorzystując dostępną wiedzę oraz zbierając
i analizując dane w innowacyjny sposób rozwiązywać
złożone i nietypowe zadania z zakresu zarządzania
i marketingu

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U16

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego obioru, analizy i dyskutowania
przedstawianych mu treści ZPS_K1_K03 zaliczenie na ocenę,

projekt

K2
rozwiązywania problemów poznawczych
i praktycznych w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy
oraz ich skutecznego komunikowania

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K06

projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie projektu 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 marketingu i jego miejsce w funkcjonowaniu organizacji. W1, W2, W3, U1, U2, K1

2. Analiza otoczenia organizacji. W1, U1, U2, U4, K1, K2

3. Marketing relacji i budowanie więzi z otoczeniem. W1, W3, U1, U2, K1

4.
Zarządzanie klientami: koncepcja STP (segmentacja, wybór rynku docelowego,
pozycjonowanie). Zrozumienie zachowań klienta indywidualnego i
instytucjonalnego. 

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Marketingowa koncepcja produktu. W3, U2, U3, U4, K1

6. Decyzje związane z dystrybucją. W3, U2, U3, U4, K1

7. Rola ceny w gospodarce wolnorynkowej oraz programy u strategie cenowe. W3, U2, U3, U4, K1

8. Komunikacyjnej aspekty marketingu; marketing bezpośredni i cyfrowy. W3, U2, U3, U4, K1

9. Społeczne i etyczne aspekty marketingu. W1, W2, W3, U1, U2, K1

10. Plany i strategie marketingowe. W1, W3, U1, U2, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie wymaganej liczby punktów na
podstawie poprawnych odpowiedzi na różne formy pytań sprawdzających
opanowanie wiedzy z wykładów, ćwiczeń oraz literatury obowiązkowej.

ćwiczenia projekt
Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i przedstawienie do oceny
zadań indywidualnych i zespołowych, które składają się na realizowany
projekt. Częścią końcowej oceny będzie także ocena ciągła w trakcie
procesu realizacji projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Psychologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.5cb87a85720c0.21

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
3.0

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 zarządzania podmiotami
polityki społecznej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2 zna i rozumie wpływ oddziaływania otoczenia
na działalność instytucji polityki społecznej ZPS_K1_W13 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_W09 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5 zna i rozumie rolę przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji ZPS_K1_W08 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

W6 zna i rozumie koncepcje człowieka oraz ujęcia teorii
motywacji

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi prawidłowo stosować podstawowe pojęcia
z zakresu nauk psychologicznych ZPS_K1_U01 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U16

zaliczenie pisemne,
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

ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 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. Psychologia jako nauka – historia psychologii jako nauki, jej cele, założenia oraz
obszary badań współczesnej psychologii W4, W6, U1, K1

2. Przegląd podstawowych koncepcji psychologicznych – biologiczne,
behawiorystyczne, psychoanalityczne i humanistyczne wizje człowieka W4, W6, U1, K1

3. Psychologia rozwoju człowieka – teorie i ich praktyczne konsekwencje W6, U1, U3, K2

4. Biologiczne podstawy psychiki; biopsychologia; nauka o układzie nerwowym W6, U1, U2, K2

5. Psychologia spostrzegania i przetwarzania informacji W4, U2, U4, K1

6. Procesy poznawcze, myślenie, inteligencja W4, W6, U3, K1

7. Psychologia uczenia się; pamięć W6, U1, K2

8. Motywacja – teorie motywacji W4, W6, U3, K2

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

10. Teorie osobowości W4, W6, U1, K2

11. Elementy psychologii społecznej W2, W3, U2, K1

12. Elementy psychopatologii W6, U1, K1

13. Zastosowania psychologii W1, W2, U3, K1

14. Psychologia organizacji W3, W5, U3, K1

15. Perspektywy rozwoju psychologii; najnowsze teorie i zastosowania W1, U1, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, 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
umiejętność 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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Zarządzanie procesowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.110.6037a1a690a94.21

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: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie i zrozumienie istoty podejścia procesowego do zarządzania organizacją.

C2 Poznanie i zrozumienie podstawowych metod analizy, projektowania, doskonalenia i zarzadzania procesami
w organizacjach; szczególnie organizacjach polityki społecznej.

C3 Nabycie umiejętności stosowania metod zarzadzania procesami oraz oceny efektywności procesów biznesowych.

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 zarządzania procesowego ZPS_K1_W02 egzamin pisemny

W2 normy i reguły kształtowania struktur społecznych
i organizacyjnych ZPS_K1_W05 egzamin pisemny

W3
zasady zastosowania wybranych metod analizy
i interpretacji zjawisk w obszarze zarządzania,
ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania
procesowego

ZPS_K1_W09 egzamin pisemny,
projekt

W4 wybrane koncepcje, metody oraz strategie pomiaru
i zarządzania dokonaniami organizacji

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania procesowego do rozwiązywania
problemów systemu i instytucji polityki społecznej

ZPS_K1_U03 egzamin pisemny,
projekt

U2
posługiwać się regułami i standardami systemów
zarządzania procesowego w celu projektowania
konkretnych rozwiązań i podejmowania decyzji

ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09

egzamin pisemny,
projekt

U3
identyfikować potrzeby zmian w instytucjach polityki
społecznej i opracowywać adekwatne plany
i programy działania

ZPS_K1_U08 projekt

U4 rozpoznawać uwarunkowania i ustalać kryteria
rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania ZPS_K1_U14 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści ZPS_K1_K03 egzamin pisemny,

projekt

K2
korzystania i integrowania wiedzy z różnorodnych
źródeł podczas samodzielnego rozwiązywania
problemów

ZPS_K1_K04 projekt

K3 działania w sposób innowacyjny i  przedsiębiorczy ZPS_K1_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie projektu 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
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Podstawy zarządzania procesowego: definicja procesu, wejścia/ wyjścia, modele,
różnice pomiędzy zarządzaniem opartym na strukturze funkcjonalnej a
zarządzaniem procesowym.

W1, W3, K1

2. Fundamenty teoretyczne podejścia procesowego. W1, W4, U1, U4, K1

3. Analiza procesowa organizacji. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

4. Zasady i metody analizy struktury procesów. W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, K1, K2

5. Modelowanie i projektowanie procesów. W1, W4, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

6. Projektowanie środowiska pracy dostosowanego do sprawnej realizacji procesów. W1, W2, U2, U3, U4, K1,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, projekt

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie wymaganej liczby punktów na
podstawie poprawnych odpowiedzi na różne formy pytań
sprawdzających opanowanie wiedzy z wykładów, ćwiczeń oraz
literatury obowiązkowej. Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest
przygotowanie i przedstawienie do oceny zadań indywidualnych i
zespołowych, które składają się na realizowany projekt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Socjologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cb0a0ed7e076.21

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Pokazanie powiązań między socjologią a zarządzaniem 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

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W2 pojęcia społeczeństwa i życia społecznego, makro
i mikrostruktur

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W3 podstawowe pojęcia i procesy organizacji życia
społecznego, zmiana społeczna ZPS_K1_W05 egzamin ustny, raport,

esej, prezentacja

W4 proces kształtowania się tożsamości, socjalizacja ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

W5 procesy i problemy zmiany społecznej, globalizacji
i nierówności

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować procesy społeczne i ich wpływ
na organizacje

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U09

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

U2 wykorzystać wiedzę socjologiczną dla rozumienia
rzeczywistości organizacyjnej

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U14

egzamin ustny, raport,
esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

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 15

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do egzaminu 25

rozwiązywanie zadań problemowych 5

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. Socjologia jako wiedza potoczna, jako nauka i jako typ wyobraźni. Źródła
socjologiii, główne fazy jej rozwoju. Teorie i paradygmaty W1, U2, K1

2. Życie społeczne i pojęcie społeczeństwa. Procesy społeczne. Człowiek jako istota
społeczna. Kontrola społeczna. Społeczeństwo - organizm czy mechanizm? W2, U1, K1

3. Tożsamość. Status i rola. Socjalizacja i reguły. W4, U1, K1

4. Struktura społeczna. Koncepcje stratyfikacji. Grupy, klasy, warstwy i życie
społeczne. W3, U1, K1

5. Organizacja życia zbiorowego. Organizacje i instytucje społeczne W2, U2, K1

6. Kultura. Pojęcia i definicje kultury. Kultura a cywilizacja. Typy kultur i typy
cywilizacji.Kultura jako system komunikacji społecznej. społeczna. W1, U2, K1

7. Globalizacja. Perspektywa globalna. Globalne systemy W5, U2, K1

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

9. Rola edukacji w rozwoju społecznym W2, W4, U2, K1

10. Nierówności jako problem rozwojowy W5, U1, U2, K1

11. Strategie rozwoju wobec wyzwań współczesności W5, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja nad oglądanymi filmami obrazującymi wybrany temat, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, wykład
konwencjonalny

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, czyli 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
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cac67c88f331.21

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
3.0

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 zarządzania podmiotami
polityki społecznej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06 egzamin pisemny

W2 zna i rozumie wyjścia dla kształtowania zarządzania
podmiotami polityki społecznej

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W13 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

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

egzamin pisemny

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

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12

egzamin pisemny

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

ZPS_K1_W04 egzamin pisemny

W6 zna i rozumie rolę przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji ZPS_K1_W08 egzamin pisemny

W7 zna i rozumie role i funkcje organizacyjne stosując
język psychologii społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi prawidłowo stosować podstawowe pojęcia
z zakresu psychologii społecznej ZPS_K1_U01 egzamin pisemny

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

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04

egzamin pisemny

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

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U18

egzamin pisemny

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

ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U14 egzamin pisemny

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

ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U21 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

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

egzamin pisemny

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

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02 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 15

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 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. Historia psychologii społecznej W1, W4, U1, K1

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

3. Rozumienie siebie i świata społecznego W3, U2, K2

4. Poznanie społeczne W2, W5, U3, U4, K2

5. Komunikacja interpersonalna W4, W6, U4, K1

6. Rozumienie siebie W4, W6, U1, U2, K2

7. Konformizm W7, U4, K2

8. Postawy społeczne W3, W4, U4, K1

9. Procesy grupowe W3, W4, W6, U4, U5, K1,
K2

10. Atrakcyjność interpersonalna W6, U4, K2

11. Zachowania prospołeczne W4, U2, K2

12. Agresja, Uprzedzenia i stereotypy W6, U4, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cd3d16b87f30.21

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: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

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

zagadnienia z zakresu demografii i zjawisk
ludnościowych; 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; podstawowe
zagadnienia polityki ludnościowej; - zna przyczyny
i następstwa procesów starzenia się społeczeństwa;
podstawy i zasady prowadzenia polityki senioralnej;
polski system aktywizacji i pomocy ludziom starszym.

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

poprawnie posługiwać się słownictwem
i podstawowymi metodami badań stosowanymi
w demografii; diagnozować uwarunkowania
i następstwa społecznych zjawisk i procesów
demograficznych; korzystać z danych
demograficznych w analizie różnych sfer polityki
społecznej; diagnozować zjawiska związane
z procesami starzenia się społeczeństwa

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U16

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ujmowania zjawisk społecznych i gospodarczych
z perspektywy zjawisk i procesów demograficznych;
kształtowania nowoczesnego światopoglądu
i budowania świadomości oraz wrażliwości społecznej;
jest świadomy społecznych, gospodarczych
i politycznych konsekwencji zjawisk demograficznych;
posiada społeczną wrażliwość na zjawiska związane
z procesami starzenia się i rozumie problemy polityki
senioralnej;

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

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.

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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Uzyskanie min. 51 proc. punktów

ćwiczenia zaliczenie pisemne Uzyskanie min. 51 proc. punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie instytucjami polityki społecznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.6037a1a7dbce9.21

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
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 oraz zarzadzaniem tymi instytucjami

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 rolę i i istotę funkcjonowania instytucji
we współczesnym świecie

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne

W2 specyfikę funkcjonowania instytucji w wybranych
obszarach polityki społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3 specyfikę zarządzania instytucjami polityki społecznej
ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12,
ZPS_K1_W14

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonywać obserwacji otaczającej rzeczywistości
społecznej

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

zaliczenie pisemne

U2
identyfikować problemy związane z funkcjonowaniem
instytucji polityki społecznej, poddawać je analizie,
proponować rozwiązania w obszarze funkcjonowania
instytucji polityki społecznej

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego podnoszenia wiedzy i krytycznej oceny
odbieranych informacji

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04 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 - ich rola i funkcjonowanie we współczesnym świecie. W1, U1, U2, K1

2. Instytucje polityki społecznej - wprowadzenie, podstawowe definicje, organizacja,
działalność, finansowanie W2, U1, U2, K1
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3. Zarządzanie instytucjami polityki społecznej – wybrane obszary polityki społecznej W2, W3, U1, U2, K1

4. Zarządzanie instytucjami polityki społecznej - wymiar globalny, międzynarodowy,
krajowy, regionalny i lokalny W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5ca75696652f3.21

Języki wykładowe
Polski

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 zarządzania
i polityki społecznej a innymi podmiotami tworzącymi
ich otoczenie w skali jednostek terytorialnych przy
użyciu wiedzy z zakresu ochrony własności
intelektualnej

ZPS_K1_W09 zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_W13 zaliczenie na ocenę

W3
podstawowe przepisy prawa regulujące
funkcjonowanie instytucji zarządzania i polityki
społecznej

ZPS_K1_W14 zaliczenie na ocenę

W4 podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną
własności intelektualnej ZPS_K1_W11 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

ZPS_K1_U04 zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_U06 zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_U12 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

ZPS_K1_U13 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym

ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07 zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K06 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
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analiza aktów normatywnych 20

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
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przepisów, analiza orzeczeń, analiza kazusów, konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Podstawy zarządzania publicznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cd3d16be7816.21

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

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:

W1 proces zarządzania w administracji publicznej i główne
modele zarządzania publicznego ZPS_K1_W02 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 korzystać z różnych źródeł informacji ZPS_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego zdobywania wiedzy ZPS_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

konsultacje 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 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.

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
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Metody nauczania:

metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, Metoda
sytuacyjna, analiza tekstów

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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Zarządzanie usługami społecznymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.6037a1a853c5d.21

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: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z problematyką usług społecznych, w szczególności ze specyfiką zarządzania tym typem
usług oraz podmiotów upoważnionych do ich świadczenia.

C2
Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej poprzez analizę systemów
i instrumentów zarządzania świadczeniem wybranych usług społecznych 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
wybrane polityki społeczne w odniesieniu do ich
powstawania, funkcjonowania, przekształcania
i rozwoju

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W14

raport, egzamin pisemny
/ ustny

W2 podstawową terminologię zarządzania, polityki
społecznej i innych nauk społecznych

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W13

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do projektowania usług z zakresu polityki
społecznej

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03 raport, wyniki badań

U2 dostrzegać potrzeby zmian w instytucjach polityki
społecznej i opracowywać plany zarządzania zmianami

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U04 raport, wyniki badań

U3 dokonać oceny proponowanych rozwiązań
i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji

ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09 raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim
samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej
oceny działań własnych, działań zespołów, którymi
kieruje, i organizacji, w których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03

raport, wyniki badań,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

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 raportu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 20

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
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1. Usługi publiczne i zarządzanie procesem ich świadczenia. Pojęcie i specyfika usług
publicznych. Klasyfikacja, cechy i zakres usług publicznych. W1, U1, K1

2. Usługi społeczne a usługi publiczne. Usługi społeczne w kontekście rozwoju
zrównoważonego i paradygmatów zarządzania publicznego. W1, U1, K1

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

W1, U1, K1

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. W2, U2, K1

6. Instrumenty zarządzania usługami społecznymi. W1, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń warunkuje przystąpienie do
egzaminu

ćwiczenia raport, wyniki badań, zaliczenie
ćwiczenia raport z przeprowadzonej analizy sposobu
zarządzania wybraną usługą społeczną, obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak



Sylabusy 74 / 249

Współdziałanie międzyorganizacyjne i międzysektorowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cd3d174ef1c8.21

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
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Omówienie jednego z istotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji - współdziałania.
Odniesienie m.in. do znaczenia współpracy, jak i jej wartości dla realizacji założonych celów i funkcji przez
organizacje.

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 współdziałania w systemie nauk. ZPS_K1_W02
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W2 podstawową terminologię współdziałania. ZPS_K1_W02
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W3 najważniejsze zagadnienia z zakresu współdziałania. ZPS_K1_W03
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W4 zasady kierowania ludźmi w organizacji. ZPS_K1_W12
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W5 złożone uwarunkowania i zależności współdziałania. ZPS_K1_W13
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
współdziałania międzysektorowego
i międzyorganizacyjnego.

ZPS_K1_U01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U2 wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do rozwiązywania problemów. ZPS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U3 identyfikować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
problemów organizacji i zarządzania. ZPS_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny działań własnych i zespołów,
w których pracuje. ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K2 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postep̨owania w środowisku pracy i poza nim. ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K3 działania na rzecz dobra wspólnego. ZPS_K1_K05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K4 postępowania w sposób etyczny. ZPS_K1_K07
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

konsultacje 10
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przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie do testu zaliczeniowego 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. Istota współdziałania. Współdziałanie w teorii. Wartość współdziałania. W1, W2, U1, U2

2. Warunki i formy współdziałania organizacji pozarządowych. W3, W4, U1, U2, U3, K3

3. Procesy współpracy międzysektorowej i międzyorganizacyjnej. W3, W4, U1, U2, U3, K3,
K4

4. Determinanty współdziałania organizacji pozarządowych. W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4

5. Efekty współpracy międzysektorowej i międzyorganizacyjnej. W3, W5, U1, U2, U3, K1,
K4

6. Współpraca międzysektorowa, a realizacja działań społecznych. W3, W5, U1, U2, U3, K3,
K4

7. Współpraca międzysektorowa, jako element polityki państwa. W3, W5, U1, U2, U3, K1,
K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie

aktywność podczas zajęć, pozytywny wynik
zaliczenia

ćwiczenia zaliczenie aktywność podczas zajęć, wykonywanie
ustalonych zadań
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Metody i narzędzia modelowania procesów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.6037a1a8a55cb.21

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: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i pojęciami z zakresu modelowania procesów

C2 Zapoznanie z narzędziami elektronicznymi wspomagających procesy modelowania i symulacji procesów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawowe koncepcje i idee modelowania
i symulacji procesów dyskretnych

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W07 projekt
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W2
Zna charakterystyki podstawowych programów
komputerowych wspomagających modelowanie
i symulacje procesów

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W07 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Identyfikować, modelować analizować i symulować
procesy dyskretne przy użyciu narzędzi
informatycznych

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze
i ich właściwego stosowania

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03 projekt

K2 zachowania ostrożności przy analizie danych ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

analiza i przygotowanie danych 20

przygotowanie do ćwiczeń 10

projektowanie 20

przygotowanie raportu 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. Metody identyfikacji i modelowania procesów W1, W2, U1, K1, K2

2. Systemy informatyczne wspomagające modelowanie i analizę procesów W1, W2, U1, K1, K2

3. Modele statyczne i dynamiczne procesów dyskretnych W1, W2, U1, K1, K2

4. Projektowanie i doskonalenie procesów W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt zdobycie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zanjomość podstaw obsługi komputera
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Filozofia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.120.5cac67d9e452a.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Znać i rozumieć idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych odnoszące się do sfery
społecznej

C2 Posługiwać się poprawnie podstawową terminologią filozoficzną

C3 Być w stanie syntetyzować różne idee i poglądy na wybrane zagadnienia filozoficzne, identyfikując ich kluczowe
tezy i założenia

C4 Konstruować krytyczne argumenty i uzasadniać swoje stanowisko

C5 Być gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

C6 Być gotowym do przestrzegania i propagowania etycznej postawy w sferze publicznej
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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 idee i argumenty wybranych klasycznych autorów
filozoficznych odnoszące się do sfery społecznej

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2 podstawową terminologię filozoficzną ZPS_K1_W02 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
syntetyzować różne idee i poglądy na wybrane
zagadnienia filozoficzne, identyfikując ich kluczowe
tezy i założenia

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U19,
ZPS_K1_U21

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2 konstruować krytyczne argumenty i uzasadniać swoje
stanowisko

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U19,
ZPS_K1_U21

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zmiany opinii w świetle dostępnych danych
i argumentów ZPS_K1_K03 zaliczenie ustne,

zaliczenie na ocenę

K2 przestrzegania i propagowania etycznej postawy
w zarządzaniu polityką społeczną

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Prawda: Skąd wiemy czym jest? W1, W2, K1

2. Rzeczywistość: Skąd wiemy to co wiemy? W1, W2, U1, U2, K1

3. Człowiek: Kim jestem? W1, W2, U1, U2, K1

4. Dobro: Jak nie zmarnować życia sobie i innym? W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Bóg: Jeśli istnieje, skąd zło? W1, W2, U1, U2, K1

6. Sens: Po co żyjemy? W1, W2, U1, U2, K1

7. Społeczeństwo: Jak je zorganizować, żeby dobrze się żyło? W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę Quizy w platformie Pegaz, odpowiedź ustna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Zarządzanie finansami publicznymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cd559c1b5595.21

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu
zarządzania finansami publicznymi. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój
zdolności kognitywnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 mechanizmy zarządzania finansami publicznymi
w ujęciu normatywnym i finansowym ZPS_K1_W14 egzamin
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
problemów organizacji i zarządzania ZPS_K1_U12 egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działania na rzecz dobra wspólnego ZPS_K1_K05 egzamin

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 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. Istota i koncepcje zarządzania finansami publicznymi W1

2. Zasady, funkcje zarządzania finansami publicznymi. Walory sprawności
zarządzania finansami publicznymi W1, U1, K1

3. Formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych a zarządzanie
finansami publicznymi W1, U1, K1

4. Planowanie budżetu oraz jego modyfikowanie. Źródła przychodów (dochodów) W1, U1, K1

5. Organizowanie i motywowanie w zarządzaniu finansami publicznymi W1, U1, K1

6. Zasady wykonywania budżetu w jednostkach sektora finansów publicznych W1, U1, K1

7. Kontrolowanie prawidłowości zarządzania finansami publicznymi W1, U1, K1

8. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zarządzaniu finansami publicznymi, w tym
korupcji, oszustwom i praniu pieniędzy W1, U1, K1

9. Gospodarka komunalna, zarządzanie nieruchomościami i partnerstwo publiczno-
prywatne a zarządzanie finansami publicznymi W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład egzamin

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte.
Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje
możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 51 % ogółu punktów możliwych do uzyskania z testu.
Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst
• 51-65 pkt. – ocena dst • 66-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena
db • 87-94 pkt. – ocena + db • 95-100 pkt. -ocena bdb II termin. Test z
zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie
jak w I terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość funkcjonowania państwa i jego instytucji 
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Metodologia badań w naukach o zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPS00S.140.6037a1a9e757b.21

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
zaliczenie

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

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 istotę problemu badawczego

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13,
ZPS_K1_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

W2 różne metody i techniki badań w naukach
o zarządzaniu

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykorzystać w praktyczny sposób poznane metody
badawcze, właściwe dla nauk o zarządzaniu oraz
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.

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U10,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06,
ZPS_K1_K07

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

analiza i przygotowanie danych 10

analiza problemu 5
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badania terenowe 10

pozyskanie danych 5

przeprowadzenie badań empirycznych 5

przeprowadzenie badań literaturowych 3

przygotowanie do testu zaliczeniowego 22

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.

Metodologia nauk o zarządzaniu - 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.

Metody i techniki badań w naukach o zarządzaniu (poszczególne zajęcia
przeznaczone zostaną na: badania terenowe, obserwacja, ankieta, wywiad
skategoryzowany, wywiad swobodny, wywiad grupowy- fokus, badania
monograficzne) – konstrukcja narzędzi badawczych, etapy przeprowadzania
badań, opracowywanie i prezentacja wyników.

W1, W2, U1, K1

3.
Przegląd wybranych metod badawczych z perspektywy zarządzania i polityki
społecznej (studiów przypadku, metody eksperymentalne, modele zachowań
konsumentów, triangulacja metod badawczych.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z
prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

ćwiczenia projekt, raport, wyniki badań,
prezentacja

Projekt wykorzystujący różne metody badawcze,
podlegający ocenie. Wymagana prezentacja wyników
badań w postaci raportu oraz prezentacji na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs z zarządzania
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Zarządzanie rynkiem pracy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.6037a1aa415f6.21

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem rynku pracy (kluczowe zjawiska, problemy
i wyzwania)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcie i istotę rynku pracy, jak również podstawowe
procesy zachodzące na tym rynku

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne
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W2 specyfikę polityki zatrudnienia (cele, instrumenty)
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonywać analizy i oceny zjawisk zachodzących
na rynku pracy, jak również proponować rozwiązania
w tym obszarze

ZPS_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego podnoszenia wiedzy i krytycznej oceny
odbieranych informacji ZPS_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

konsultacje 20

przygotowanie do egzaminu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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. Rynek pracy i jego specyfika W1, U1, K1

2. Siła robocza, kapitał ludzki W1, W2, K1

3. Bezrobocie (pojęcie, rodzaje, przyczyny, skutki, pomiar) W1, U1, K1

4. Instytucje i usługi rynku pracy W1, U1, K1

5. Polityka zatrudnienia  W2, K1

6. Migracje a rynek pracy W1, W2, U1, K1

7. Rewolucja cyfrowa a rynek pracy W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 93 / 249

Polityka społeczna wobec rodziny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cd3d16cb526b.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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
Opanowanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, celów i zakresu poszczególnych dziedzin polityki społecznej
wobec rodziny, stanu prawnego oraz kształtowanie aktywnej postawy przyszłego funkcjonariusza publicznego,
pracownika, działacza ngo, 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)

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W09

zaliczenie pisemne

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

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W14 zaliczenie pisemne

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

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W13 zaliczenie pisemne

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

ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W12 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U08 zaliczenie pisemne

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

ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U12 zaliczenie pisemne

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

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04 zaliczenie pisemne

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

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

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. rodzina jako podstawowa komórka społeczna kształtująca postawy społeczne W2, U2, K1, K2

2. różne rodzaje rodzin w „globalnej wiosce” i różne ich funkcje W1, W2, U3, K2

3. problemy związane z funkcjonowaniem współczesnej rodziny W3, W4, U2, U3, K1

4. działania na rzecz wsparcia rodziny W4, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne udział w zajęciach, esej, zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
ogólne informacje dotyczące polityki społecznej
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Prawo pracy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cab068460f55.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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, trwanie
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 zarządzania i polityki społecznej
w systemie nauk z uwzględnieniem prawa pracy ZPS_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2 podstawową terminologię zarządzania, polityki
społecznej i innych nauk społecznych ZPS_K1_W02 zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4 rolę przywództwa i negocjacji w procesach przemian
struktur i organizacji

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W12 zaliczenie na ocenę

W5 podstawowe pojęcia oraz zasady związane z prawem
pracy ZPS_K1_W14 zaliczenie na ocenę

W6 role i funkcje organizacyjne przy uwzględnieniu prawa
pracy ZPS_K1_W14 zaliczenie na ocenę

W7 znaczenie norm i standardów w poszczególnych
obszarach działalności organizacji ZPS_K1_W05 zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości ZPS_K1_U05 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

ZPS_K1_U19 zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U4 dokonać oceny proponowanych rozwiązań
i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji ZPS_K1_U09 zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_U07 zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_U14 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

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06,
ZPS_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K2 uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K3 przejmowania odpowiedzialności za powierzone
zadania, także związane z rolą przywódczą ZPS_K1_K01 zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_K06 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
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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

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK
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Komunikacja społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cc0345fb85cd.21

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 teorie, modele oraz rodzaje, typy i techniki
komunikowania społecznego ZPS_K1_W02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja, wystąpienie
w debacie oksfordzkiej
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystując odpowiednią terminologię,
komunikować się w wybranych sytuacjach
komunikacyjnych (np. wystąpienie, wypowiedź
pisemna, sprawozdanie z lektury, udział w dyskusji)

ZPS_K1_U01
esej, prezentacja,
wystąpienie w debacie
oksfordzkiej

U2 formułować argumenty ZPS_K1_U05
esej, prezentacja,
wystąpienie w debacie
oksfordzkiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystywania wiedzy eksperckiej z zakresu
komunikacji społecznej do rozwiązywania problemów ZPS_K1_K04

egzamin pisemny, 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

przygotowanie do ćwiczeń 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do testu zaliczeniowego 14

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

2. Wybrane modele komunikacji. W1

3. Typy komunikowania (komunikowanie informacyjne i perswazyjne). W1, U1, U2, K1

4. Rodzaje komunikacji (komunikacja werbalna i niewerbalna). W1, U1, K1

5. Negocjacje jako proces komunikacji – definicje pojęcia, fazy procesu negocjacji,
style negocjacji, wybrane techniki negocjacji. W1, K1
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6. Bariery w komunikacji. U1, K1

7. Komunikowanie masowe; techniki perswazyjne w komunikowaniu masowym. W1

8. Komunikowanie się w organizacjach. W1

9. Komunikowanie polityczne i publiczne – formy komunikowania publicznego,
nadawca i odbiorca w komunikowaniu publicznym. W1

10. Komunikowanie polityczne i publiczne – formy komunikowania publicznego,
nadawca i odbiorca w komunikowaniu publicznym. W1

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

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
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cd3d16ce0049.21

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: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przekazanie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego, nabycie zdolności
analizy umożliwiających analizowanie oraz 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:

W1 podstawową terminologię zarządzania, polityki
społecznej i innych nauk społecznych ZPS_K1_W06 egzamin pisemny,

zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do projektowania usług z zakresu polityki
społecznej

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03 egzamin pisemny

U2
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do rozwiązywania problemów działania
instytucji polityki społecznej

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04 zaliczenie

U3

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

ZPS_K1_U03 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postep̨owania w środowisku pracy i poza nim

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie projektu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

analiza i przygotowanie danych 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. Geneza zarządzania strategicznego W1

2. Przewaga konkurencyjna W1, U1

3. Podejście zasobowe W1, U1

4. Podejście systemowe W1, U1

5. Podejście sieciowe W1, U1

6. Strategia - definicje, rodzaje W1, U1, K1
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7. Modele biznesowe U1, U2, U3

8. Analiza makrootoczenia, analiza sektora, analiza konkurencji i grup interesów U1, U2, U3

9. Analiza potencjału organizacji U1, U2, U3

10. Łańcuch wartości, cykl życia produktu U1, U2, U3

11. Kluczowe czynniki sukcesu U1, U2, U3

12. Misja, wizja, wartości, cele strategiczne, formułowanie  strategii U1, U2, U3, K1

13. Implementacja i ocena strategii U1, U2, U3

14. Realizacja i aktualizacja strategii U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Forma zaliczenia wykładów: egzamin testowy.

ćwiczenia 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
Podstawowa wiedza za zakresu zarzania
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Ubezpieczenia społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cc2edf292a2a.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

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.

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł
informacji; zdobywać i analizować oraz prezentować
najnowsze informacje z zakresu ubezpieczeń
społecznych; praktycznie stosować przepisy prawa
związane z ubezpieczeniami społecznymi.

ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

ćwiczenia 15

analiza aktów normatywnych 15

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

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
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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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Uzyskanie min. 51 proc. punktów

ćwiczenia zaliczenie pisemne Uzyskanie min. 51 proc. punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych i społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.6037a1aab3a12.21

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie projektowania,
wdrażania i oceny systemów zarządzania jakością w organizacjach realizujących zadania z obszaru 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 idee TQM, podstawowe pojęcia i zasady oraz
znormalizowane systemy zarządzania jakością

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
projektować procesy oraz dokonywać oceny jakości
usług, pracować ze standardami w zakresie
zarządzania jakością.

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U07

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
nieustannego aktualizowania wiedzy, pracy
zespołowej nad projektami i studiami przypadków,
dyskusji.

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie projektu 45

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 TQM. W1, K1

2. Zasady zarządzania jakością. W1, K1

3. Projakościowe koncepcje zarządzania, w tym system zarządzania jakością wg
normy ISO 9001 i inne znormalizowane systemy zarządzania. W1, U1, K1

4. Projektowanie i wdrażanie SZJ. Dokumentacja SZJ. U1, K1

5. Ocena jakości. W1, U1, K1

6. Ocena skuteczności i efektywności wdrożenie projakościowych koncepcji
zarządzania, w tym modele doskonałości. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
projekt

Zaliczenie przedmiotu na podstawie cząstkowych ocen każdej
aktywności studenta, wg następujących zasad: 1.test końcowy max.
60 pkt. 2. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, w przypadku
nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego lub
zespołowego przygotowania wymaganych prac. 3. rozwiązywanie
zadań, studiów przypadków, przygotowywanie mini projektów na
zajęciach max. 40 pkt. Żeby otrzymać zaliczenie student musi
zgromadzić min. 60 pkt., przy czym każda aktywność musi być
zaliczona na minimalną liczbę punktów (podstawa do przyznania
punktów ECTS).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy zarządzania 
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Etyka w organizacjach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.140.5cd3d16e194cd.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych założeń etyki, w tym etyki globalnej oraz przedstawienie
roli etyki w działalności organizacji różnego typu; kształtowanie postaw etycznych, zwłaszcza w trudnych
sytuacjach; 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:

W1 terminologię z zakresu etyki ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W09 zaliczenie pisemne
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W2 rolę etyki w działalności organizacji różnego typu
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W11

zaliczenie pisemne

W3 rolę wartości w kształtowaniu się postaw ludzkich
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12,
ZPS_K1_W14

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać oceny zachowań nieetycznych
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne

U2 formułować argumenty oraz przedstawić swoje
stanowisko na temat etyki organizacji

ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia działań przeciwko nieetycznym zachowaniom
ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

przygotowanie eseju 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

analiza problemu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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. teorie etyczne i ich ewolucja W1, U1, K1

2. działanie różnych systemów wartości w relacjach międzyludzkich W3, U1, K1

3. zachowania etyczne w organizacji W2, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne esej, udział w zajęciach, zaliczenie pisemne
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Zarządzanie w administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6037a1abe207b.21

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
Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu organizacji
i zarządzania w administracji publicznej, roli administracji publicznej w życiu społeczno-gospodarczym 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

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

ZPS_K1_W14 egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 identyfikować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
problemów organizacji i zarządzania ZPS_K1_U14 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działania na rzecz dobra wspólnego ZPS_K1_K05 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 45

wykonanie ćwiczeń 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.
Pojęcie administracji publicznej, organu, aparatu pomocniczego. Zasady, funkcje
zarządzania w administracji publicznej. Walory sprawności zarządzania w
administracji publicznej

W1, U1, K1

2. Organizacja administracji publicznej. Sfery ingerencji administracji publicznej W1, U1, K1

3. Metody i techniki rozwiązywania problemów zarządzania w administracji
publicznej W1, U1, K1

4. Kontrola administracji publicznej W1, U1, K1

5. Kierunki przeciwdziałania nieprawidłowościom w zarządzaniu w administracji
publicznej W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Egzamin pisemny, zawiera pytania otwarte i zamknięte.
Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje
możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 51 % ogółu punktów możliwych do uzyskania z testu.
Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. – ocena ndst
• 51-65 pkt. – ocena dst • 66-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. – ocena
db • 87-94 pkt. – ocena + db • 95-100 pkt. -ocena bdb II termin. Test z
zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia testu takie
jak w I terminie.

ćwiczenia zaliczenie pisemne Obecność na zajęciach, prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie
zleconym przez prowadzącego, aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość funkcjonowania państwa i jego instytucji 
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Międzynarodowa polityka społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.5cd3d16d8e562.21

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z  wybranymi problemami polityki społecznej w obszarze międzynarodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 problemy i procesy zachodzące w obszarze
międzynarodowej polityki społecznej

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W03 egzamin ustny
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W2 działalność organizacji międzynarodowych w sferze
polityki społecznej oraz ich dorobek prawny

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W14

egzamin ustny

W3 działalność podmiotów międzynarodowej polityki
społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W14

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się metodami i  technikami badań
stosowanymi w międzynarodowej polityce społecznej

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U12

egzamin ustny

U2 wysnuwać wnioski z analiz poszczególnych modeli
międzynarodowej polityki społecznej

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05

egzamin ustny

U3 interpretować wybrane problemy międzynarodowej
polityki społecznej

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U21

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskursu na temat wybranych problemów globalnych
polityki społecznej

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 25

uczestnictwo w egzaminie 1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 14

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. Polityka społeczna i  i międzynarodowa polityka społeczna – opis wprowadzający,
siatka pojęciowa. W1, U1
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2. Modele międzynarodowej polityki społecznej W1, U2, K1

3. Główne problemy międzynarodowej polityki społecznej W1, U1, U3

4. Podmioty międzynarodowej polityki społecznej W1, W3

5. Formy współpracy w międzynarodowej polityce społecznej W1, W2, W3, U2, K1

6. Bieda i ubóstwo w międzynarodowej polityce społecznej W1, U3, K1

7. Nierówności społeczne w międzynarodowej polityce społecznej W1, W2, U3, K1

8. Proces globalizacji W1, W3, U3, K1

9. Problemy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska W1, W2, U1, U3, K1

10. Procesy migracyjne W1, U1, U3, K1

11. Działalność wybranych agend ONZ W2

12. Działaność Banku Światowego i MFW W2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny poprawne odpowiedzi na min 2 pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęc zwiazanych z polityka społeczną
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Zabezpieczenia społeczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6037a1ac4830a.21

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
zaliczenie

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie 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

rolę systemu zabezpieczeń społecznych w polityce
społecznej realizowanej na szczeblu lokalnym,
regionalnym oraz krajowym; techniki organizacyjno –
administracyjne (ubezpieczenie społeczne,
zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna) oraz
elementy składowe systemu zabezpieczeń
społecznych; wybrane koncepcje oraz doktryny
polityczne związane z zabezpieczeniem społecznym;
modele polityki społecznej w kontekście
zabezpieczenia społecznego.

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł
informacji; zdobywać, analizować oraz prezentować
najnowsze informacje z zakresu zabezpieczania
społecznego; stosować przepisy prawa z zakresu
zabezpieczeń społecznych w praktyce.

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

analiza aktów normatywnych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 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
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1.

Geneza i rozwój instytucji zabezpieczenia społecznego. 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. 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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Uzyskanie min. 51 proc. punktów

ćwiczenia zaliczenie pisemne Uzyskanie min. 51 proc. punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie zasobami ludzkimi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.5cb5947bd1696.21

Języki wykładowe
Polski

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 Zdobycie przez studenta wiedzy na temat metod zarządzania zespołami pracowniczymi w różnych organizacjach

C2 Zdobycie przez studenta umiejętności uczestniczenia w pracy zespołów pracowniczych oraz zarządzanie nimi

C3 Zdobycie przez studenta kompetencji w zakresie pracy grupowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 126 / 249

W1 Zna kryteria oceny metod zarządzania zespołem
pracowniczym. ZPS_K1_W12 egzamin ustny,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi uczestniczyć w pracy zespołów pracowniczych
oraz zastosować narzędzia zarządzania takimi
zespołami w różnych organizacjach.

ZPS_K1_U14 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest przygotowany do współdziałania i pracy w zespole
i nawiązywania kontaktów niezbędnych do realizacji
stawianych przed nim zadań.

ZPS_K1_K01 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

analiza i przygotowanie danych 25

analiza wymagań 15

analiza problemu 20

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 pracy zespołowej W1

2. Znaczenie kierownika zespołu pracowniczego W1

3. Podział zadań w zespole pracowniczym. Analiza możliwości zastosowania pracy
zespołowej U1, K1

4. Metody doboru członków zespołu pracowniczego W1, U1

5. Analiza mocnych i słabych stron zespołu pracowniczego U1, K1

6. Podejmowanie decyzji w zespole U1, K1

7. Motywowanie zespołu pracowniczego W1, U1, K1

8. Konflikty w zespołach pracowniczych W1, U1, K1

9. Analiza przyczyn i skutków konfliktów w zespołach pracowniczych W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny

1. Student zna kryteria oceny metod zarządzania zespołem
pracowniczym i je szczegółowo opisuje. 2. Student potrafi uczestniczyć w
pracy zespołów pracowniczych i zastosować narzędzia zarządzania takimi
zespołami. 3. Student jest gotów współdziałać i pracować w zespole i
nawiązywać kontakty niezbędne do realizacji stawianych przed nim
zadań.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę analiza case study

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z przedmiotów: Zarządzanie.
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Procesy informacyjne w zarządzaniu instytucjami polityki społecznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.5cd3d16dd33b4.21

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

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt

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

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
projekt

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:

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współpracy z zespołami specjalistów różnych dziedzin
nauki i techniki w zakresie planowania i zarządzania
procesami

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

Przygotowywanie projektów 20

przygotowanie do zajęć 15

projektowanie 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 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

2. Rola procesów w zarządzaniu W1, W2, U1, K1



Sylabusy 130 / 249

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:

ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Zdobycie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

ćwiczenia projekt Zdobycie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zanjomość podstaw pracy z komputerem
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Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6037a1aca168e.21

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, 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, jej roli
w polityce rynku pracy i zmniejszania bezrobocia oraz nabycie przez studentów umiejętności i wiedzy z zakresu
zarządzania wybranymi podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej.

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
ma wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania,
przekształcania i rozwoju podmiotów działających
w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej

ZPS_K1_W06
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

W2
zna podstawowe przepisy prawa regulujące
funkcjonowanie wybranych podmiotów działających
w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej

ZPS_K1_W14
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

ZPS_K1_W12
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

ma umiejętność dokonywania obserwacji otaczającej
rzeczywistości, pogłębiać i aktualizować wiedzę
z zakresu zarządzania wybranymi podmiotami
działającymi w obszarze ekonomii społecznej
i solidarnej

ZPS_K1_U05
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 posiada podstawowe kompetencje krytycznej oceny
działań własnych i zespołu, w których pracuje ZPS_K1_K01 projekt, esej,

prezentacja, zaliczenie

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 zajęć 15

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

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

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota, geneza i źródła starej i nowej ekonomii społecznej. W1

2. Funkcje i zadania ekonomii społecznej, przedsiębiorstw i przedsiębiorczości
społecznej W1, W2

3. Wykluczenie społeczna i sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy W1, W3, U1, K1

4. Przedsiębiorstwa społeczne - modele przedsiębiorstw, słabe i mocne strony W1, W2, W3, U1

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

6. Typologia spółdzielni. W1, W2

7. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej – uwarunkowania i bariery W1, W2, W3, U1

8. Źródła i instrumenty finansowania przedsiębiorstw społecznych. W1, W2, U1, K1

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

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, który może być przeprowadzony także w
formie zdalnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest
uzyskanie60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może
być podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów
w trakcie zajęć. Test pisemny 60% - dst 68% - dst plus 76% -
db84% - 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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Audyt w organizacjach społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6037a1acecb67.21

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu audytu
w organizacjach realizujących polityki publiczne państwa. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz
ogólny rozwój zdolności kognitywnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 sposób przygotowania i przeprowadzenia oraz zasady
audytu w organizacjach społecznych ZPS_K1_W14 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
problemów organizacji społecznych przy
wykorzystaniu audytu

ZPS_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działania na rzecz dobra wspólnego ZPS_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 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. Polityka społeczna, jednostki sektora finansów publicznych. Specyfika zarządzania
w sektorze publicznym W1, U1, K1

2. Audyt. Istota, cele, funkcje, zasady, rodzaje audytu, walory sprawności audytu,
dowody i ustalenia audytu, organizacja audytu w ujęciu normatywnym W1, U1, K1

3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu w organizacjach społecznych W1, U1, K1

4. Zarządzanie procesem audytu, w tym planowanie audytu W1, U1, K1

5. Dokumentowanie ustaleń, standardy audytu W1, U1, K1

6. Rola audytu w zwalczaniu patologii organizacyjnych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład zaliczenie na ocenę

Cykl wykładów kończy się zaliczeniem. Test pisemny, zawiera pytania
otwarte i zamknięte. Zamknięte są oceniane systemem 0-1. W pytaniach
otwartych istnieje możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie 51 % ogółu punktów możliwych do uzyskania z
testu. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50 pkt. –
ocena ndst • 51-65 pkt. – ocena dst • 66-75 pkt. – ocena + dst • 76-86
pkt. – ocena db • 87-94 pkt. – ocena + db • 95-100 pkt. -ocena bdb II
termin. Test z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki
zaliczenia testu takie jak w I terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość funkcjonowania państwa i jego instytucji
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Rachunkowość
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.5cac67c8867f0.21

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: 15, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z głównymi zagadnienia dotyczącymi rachunkowości oraz funkcjonowaniem systemu
ewidencyjno-sprawozdawczego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz non-profit.

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 Aspekty finansowe działalności podmiotu

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2 Terminologię używaną w rachunkowości oraz
standardy rachunkowości

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3 Zasady prowadzenia rachunkowości w różnych
formach organizacyjno-prawnych

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych
i organizacyjnych, przed którymi stają organizacje
sektora polityki społecznej oraz dobierać odpowiednie
metody i narzędzia ich rozwiązania, wykorzystując
dobór odpowiednich źródeł informacji

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U19

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2 planować i organizować pracę samodzielną oraz
w zespole

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U18

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3 posługiwać się specjalistyczną terminologią w trakcie
dyskusji

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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U4
wykorzystać wiedzę w procesie poszukiwania
optymalnych rozwiązań dylematów gospodarczych
i społecznych; formułować i analizować określone
problemy ewidencyjne

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U20

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U5
posługiwać się przepisami prawa oraz systemem
znormalizowanym (rachunkowości, podatkowym)
w celu uzasadnienia konkretnych działań.

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U17

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego obioru i analizy przedstawianych mu
treści

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05

zaliczenie

K2 rozwiązywania problemów poznawczych
i praktycznych

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K06

zaliczenie

K3 krytycznego odbioru i analizy informacji pochodzącej
z rachunkowości

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do egzaminu 15

przeprowadzenie badań literaturowych 5

przeprowadzenie badań empirycznych 5

przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do sprawdzianów 20

rozwiązywanie zadań 5

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.
Istota rachunkowości: Pojęcie, cele i zakres rachunkowości. Przedmiot i podmiot
rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Normy prawne rachunkowości.
Podstawy metodologiczne rachunkowości.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

2.
Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania. Klasyfikacja aktywów i pasywów.
Wycena aktywów i pasywów. Bilansowanie środków gospodarczych i źródeł ich
pochodzenia. Bilans. Równanie bilansowe. Wynik działalności - Rachunek
wyników.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

3.
Ewidencja operacji gospodarczych. Konta księgowe. Rodzaje operacji
gospodarczych. Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje. Zasady
funkcjonowania kont. Przykłady księgowań. Podział i łączenie kont

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

4.

Rodzaje i ewidencja aktywów trwałych. Amortyzacja a umorzenie. Wartości
niematerialne i prawne. Finansowy majątek trwały.

Ewidencja aktywów obrotowych. Zasady wyceny za-pasów. Ewidencja zapasów.
Pojęcie rozrachunków i ich ewidencja. Papiery wartościowe - rodzaje i ewidencja.

Ewidencja środków pieniężnych. Rodzaje środków pieniężnych. Formy rozliczeń
pieniężnych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

5.

Rachunek kosztów, przychodów i wyników. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja
kosztów. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem. Wynik działalności i jego
podział. Przychody i koszty operacyjne i pozaoperacyjne. Przychody i koszty
finansowe. Podatki związane z prowadzeniem działalności - rodzaje i ewidencja.

Metody ustalania wyniku finansowego. Formy sporządzania rachunku wyników.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

6.
Sprawozdania finansowe. Rachunek przypływów finansowych. Rachunek wyników
(podsumowanie). Bilans (podsumowanie). Analiza sprawozdań finansowych .
Metody wyceny aktywów i pasywów.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

7. Charakterystyka rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności
gospodarczej ( sektor publiczny, pozarządowy, społeczny).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z
prezentacją multimedialną, burza mózgów, Metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę Czynne uczestnictwo w zajęciach

ćwiczenia zaliczenie Czynne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs ekonomii lub zarządzania w podstawym zakresie 
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Praktyki zawodowe - praktyki indywidualne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6037a1ad4c717.21

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
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
ma wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania,
przekształcania i rozwoju podmiotów działających
w obszarze polityki społecznej

ZPS_K1_W06 zaliczenie

W2
zna i rozumie złożone uwarunkowania i zależności
prowadzonej działalności w zakresie zarządzania
polityką społeczną

ZPS_K1_W13 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ma umiejętność dokonywania obserwacji otaczającej
rzeczywistości, pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz
odpowiednio argumentować działania w prowadzonej
działalności w zakresie zarządzania polityką społeczną

ZPS_K1_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów
właściwego postępowania w środowisku pracy i poza
nim samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej
oceny działań własnych, działań zespołów, którymi
kieruje, i organizacji, w których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

ZPS_K1_K02 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 organizacji, aktywności
poszczególnych pracowników, z którymi student ma/może mieć kontakt, interakcji
przełożony - podwładny, procesów komunikowania interpersonalnego w
organizacji, 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
organizacji.

W1, W2, U1, K1

2. Współdziałanie z opiekunem praktyk w ramach powierzanych studentowi zadań. W1, W2, 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,

• dodatkowo możliwe konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania
obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, Metoda sytuacyjna

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
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.180.6037a1ad97a13.21

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
praktyki: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

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

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania,
przekształcania i rozwoju podmiotów działających
w obszarze polityki społecznej.

ZPS_K1_W06 raport, zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

ma umiejętność dokonywania obserwacji otaczającej
rzeczywistości, pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz
odpowiednio argumentować działania w prowadzonej
działalności w zakresie zarządzania polityką
społeczną.

ZPS_K1_U05 raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy
i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych.

ZPS_K1_K03 raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

praktyki 30

przygotowanie raportu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

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

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza konkretnych, rzeczywistych organizacji, procesów oraz problemów
dotyczących organizacji i zarządzania W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki raport, zaliczenie Zaliczenie wizyt następuje po oddaniu przez studenta zestawów raportów
z wizytowanych organizacji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie w edukacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.6037a1aed2d51.21

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
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Refleksja nad społecznym charakterem rzeczywistości społecznej i systemu edukacyjnego

C2 Znajomość koncepcji zarządzania na poziomie systemowym i organizacyjnym

C3 Rozumienie koncepcji i zasad polityki oświatowej

C4 Prowadzenie analiz polityk edukacyjnych

C5 Rozumienie znaczenia edukacji jako mechanizmu zmiany i rozwoju

C6 Zarządzanie, polityka i ideologie

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 Kontekst współczesnych systemów edukacyjnych ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W06

raport, wyniki badań,
prezentacja

W2 Mechanizmy tworzenia i analiz polityk edukacyjnych
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W13

raport, wyniki badań,
prezentacja

W3 Koncepcje i zasady zarządzania systemami
i organizacjami edukacyjnymi

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W08

raport, wyniki badań,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Zbierać i analizować dane oraz projektować strategie
zarządzania i polityki

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

raport, wyniki badań,
prezentacja

U2 Monitorować, prowadzić ewaluację i promować
odpowiednie strategie zarządzania i polityki

ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U14

raport, wyniki badań,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje
w różnych sytuacjach, zwłaszcza w rolach
przywódczych

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K05

raport, wyniki badań,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

analiza i przygotowanie danych 10

pozyskanie danych 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie ekspertyzy 15

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie raportu 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0



Sylabusy 149 / 249

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. Kontekst współczesnych systemów edukacyjnych W1

2. Tworzenie i prowadzenie polityki edukacyjnej W2

3. Zarządzanie systemami i organizacjami edukacyjnymi W3

4. Refleksja i zmiana W2, W3, U1

5. Analiza sposobów zarządzania i prowadzenia polity edukacyjnych U1, U2

6. Zarządzanie i polityka w perspektywie historycznej W3

7. Etapy tworzenia polityki edukacyjnej U1, U2, K1

8. Zbieranie i analiza danych U1, U2

9. Rynek i kapitał ludzki - podejście krytyczne W3, K1

10. Profesjonalizm i sprawiedliwość społeczna K1

11. Budowanie zdrowego systemu U1, U2, K1

12. Scenariusze przyszłości i nowy kontrakt społeczny W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład raport, wyniki badań Przeprowadzenie analizy wybranej polityki

ćwiczenia prezentacja Zaproponowanie rekomendacji zmiany

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie różnorodnością w organizacji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPS00S.1100.5cc0347f9f31f.21

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: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie i zrozumienie różnorodności w perspektywie zarządzania oraz jej znaczenia dla organizacji i otoczenia
zewnętrznego.

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 zarządzania
różnorodnością. ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie
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W2 najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania
różnorodnością. ZPS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W3 współczesne koncepcje przywództwa w zarządzaniu
różnorodnością. ZPS_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W4 zasady kierowania różnorodnością w organizacji. ZPS_K1_W12
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
zarządzania różnorodnością w organizacji. ZPS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U2
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania różnorodnością do rozwiązywania
problemów w organizacji.

ZPS_K1_U02
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U3
dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz odpowiednio
argumentować.

ZPS_K1_U05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U4 dostrzegać potrzeby zmian w organizacji. ZPS_K1_U08
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U5 dokonywać oceny opracowanych rozwiązań
i partycypować w podejmowaniu decyzji. ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postep̨owania w środowisku pracy i poza nim. ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K2 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści. ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K3 działania na rzecz dobra wspólnego. ZPS_K1_K05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K4 postępowania w sposób etyczny. ZPS_K1_K07
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 35

konsultacje 10
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przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

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. Rys historyczny zarządzania różnorodnością. W1, U1, K2

2. Współczesne koncepcje zarządzania różnorodnością. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K4

3. Istota i teoretyczne podstawy zarządzania różnorodnością. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K4

4. Implementacja zarządzania różnorodnością w organizacji: kultura organizacji i
komunikacja.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K4

5. Implementacja zarządzania różnorodnością w organizacji: zasoby ludzkie,
edukacja, szkolenia.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K4

6. Przywództwo, a zarządzanie różnorodnością. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

7. Motywy i korzyści zarządzania różnorodnością w organizacji. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

8. Bariery i wyzwania zarządzania różnorodnością w organizacji. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

9. Zarządzanie różnorodnością w świetle CSR.
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

10. Wpływ różnorodności na tworzenie nowych modeli organizacyjnych.
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

11. Zarządzanie rożnorodnością w polskich organizacjach. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K2, K3, K4

12. Zarządzanie różnorodnością - aspekty praktyczne.
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

13. Determinanty różnorodności zespołów pracowniczych. 
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

14. Innowacyjność, a zarządzanie rożnorodnością. 
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4

15. Wyzwania międzynarodowego rynku pracy. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3, K4
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie pozytywny wynik zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Zarządzanie e-usługami w administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.6037a1af3fa20.21

Języki wykładowe
Polski

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
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

C2 Zapoznanie z podstawowymi zasadami świadczenia usług w kanałach 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

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt

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

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07

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

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W06,
ZPS_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

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

projekt

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

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

projekt

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

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

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

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

analiza problemu 25

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie projektu 35

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do zajęć 15
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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. Pojęcie i istota usług elektronicznych W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2. Uwarunkowania prawne e-usług, W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3. Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo oparte na wiedzy wobec
usług elektronicznych.                  

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Uzyskanie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

ćwiczenia projekt Uzyskanie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Przywództwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.5cd3d16f4c3c6.21

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
5.0

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 i sposobów wspierania rozwoju pracowników

C7 Umiejętność współpracy w grupie i komunikacji
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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 wyzwania współczesnego świata i rolę przywództwa ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12

wyniki badań, esej,
prezentacja

W2 teorie i koncepcje dotyczące przywództwa
ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W08

wyniki badań, esej,
prezentacja

W3 teorie uczącej się organizacji ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W13

wyniki badań, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować style przywództwa i ich konsekwencje
ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U04

wyniki badań, esej,
prezentacja

U2 zaplanować działania dla rozwoju dyscyplin uczącej się
organizacji

ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U14

wyniki badań, esej,
prezentacja

U3 poddawać refleksji i analizie działania własne
i współpracowników dla poprawy ich jakości

ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U10 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współpracy w zróżnicowanej grupie ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

wyniki badań, esej,
prezentacja

K2 facylitacji pracy grupy ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03

wyniki badań, esej,
prezentacja

K3 brania odpowiedzialności za efekty pracy grupowe ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05

wyniki badań, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do zajęć 30

przeprowadzenie badań empirycznych 15

przygotowanie raportu 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie eseju 15
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analiza i przygotowanie danych 10

przygotowanie projektu 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

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. Współczesny świat kontekstem działania liderów. W1, U1, K1

2. Paradygmaty przywództwa. Przywództwo – perspektywy, założenia,
modele,koncepcje. W2, U1, K1

3. Typologie stylów przewodzenia. Rodzaje i style przywództwa. W2, U1, K3

4. Kompetencje i wyzwania przywódcy sektora publicznego. Stereotypy głównego
nurtu W1, W3, U2, K2

5. Przewodzenie w czasach niepewności. Lider zmiany. W3, U2, K3

6. Uczenie się przywództwa. Przywództwo edukacyjne W2, U2, K1

7. Ucząca się organizacja i jej dyscypliny W3, U2, U3, K2

8. Ograniczenia przywództwa charyzmatycznego W2, U1, U3, K1

9. Przywództwo kobiet U1, U3, K1

10. Wizja i etyka przywództwa. Empowerement W2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

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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Zarządzanie kapitałem społecznym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.6037a1afc942c.21

Języki wykładowe
Polski

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: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wprowadzenie do myślenia o zarządzaniu organizacją, którego centralną kategorią jest kapitał społeczny.
Usystematyzowanie zagadnień związanych z zaufaniem, normami społecznymi, sieciami, relacjami
w funkcjonowaniu 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
miejsce i znaczenie zarządzania i kapitału społecznego
w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej
i metodologicznej.

ZPS_K1_W01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W2 podstawową terminologię zarządzania, kapitału
społecznego. ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W3 najważniejsze zagadnienia z zakresu kapitału
społecznego. ZPS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W4 wiodac̨e współczesne teorie kapitału społecznego. ZPS_K1_W08
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk o polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii,
ekonomii i psychologii.

ZPS_K1_U01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U2
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania i kapitału społecznego do projektowania
zmian.

ZPS_K1_U02
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U3
dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz odpowiednio
argumentować.

ZPS_K1_U04
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U4 dostrzegać potrzeby zmian w zarządzaniu organizacją
i opracowywać plany zarządzania zmianami. ZPS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U5 dokonać oceny proponowanych rozwiązań
i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji. ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U6 identyfikować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
problemów organizacji i zarządzania. ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postep̨owania w środowisku pracy i poza nim. ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K2 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści. ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K3 działania na rzecz dobra wspólnego. ZPS_K1_K05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K4 postępowania w sposób etyczny. ZPS_K1_K07
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konsultacje 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

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. Koncepcje kapitału społecznego. W1, W2, W3, U1, U2, U6,
K2

2. Typy kapitału społecznego. W1, W2, W4, U1, U2, U6,
K2

3. Kapitał społeczny, a społeczeństwo. W1, W2, U1, U2, U3, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

4. Czynniki budujące kapitał społeczny w organizacji. W1, W2, W3, U3, U4, U5,
K2, K3, K4

5. Kapitał społeczny - diagnoza i pomiar. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U6, K1

6. Kapitał społeczny i kapitał intelektualny w organizacji. W1, W2, W3, U1, U2, U4,
U5, K1, K2, K3, K4

7. Relacje społeczne, moralne w kontekście kapitału społecznego. W1, W2, W3, U5, K1, K2,
K3, K4

8. Podmiotowość społeczna w świetle kapitału społecznego. W2, W3, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

9. Korzyści z kapitału społecznego. W2, W3, U4, K2, K3, K4

10. Prawidłowości funkcjonowania kapitału społecznego. W2, W3, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

11. Zaufanie organizacyjne. W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

12. Sieci społeczne w organizacjach. W2, W3, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

13. Networking i kapitał społeczny. W2, W3, U3, U4, U5, K1,
K2, K3, K4

14. Kapitał społeczny i relacje z klientami. W2, W3, U4, U5, K1, K2,
K3, K4

15. Wpływ kapitału społecznego na różne aspekty zarządzania. W2, W3, U1, U2, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie pozytywny wynik zaliczenia
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Wykluczenie i reintegracja społeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.5cd3d16f86b1f.21

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
wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kształtowanie postaw aktywnych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; podjęcie działań na rzecz
wzmacnianie osób wykluczonych społecznie; propagowanie idei wolontariatu i współpracy z organizacjami
działającymi na rzecz środowisk zagrożonymi, np. ATD-Czwarty Świat; 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

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe pojęcia z zakresu problematyki
wykluczenia i integracji społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13 zaliczenie pisemne

W2 potrzebę ochrony praw człowieka osób zagrożonych
wykluczeniem

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W14 zaliczenie pisemne

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

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W06 zaliczenie pisemne

W4 konieczność współpracy różnych instytucji w celu
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W11

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu reintegracji
społecznej

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne

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

ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U08 zaliczenie pisemne

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

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02 zaliczenie pisemne

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

ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

analiza aktów normatywnych 10

analiza orzecznictwa 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

przygotowanie projektu 15

przygotowanie raportu 10

badania terenowe 20

analiza problemu 10

pozyskanie danych 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

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. Podstawowe pojęcia związane z prawami człowieka, wykluczeniem społecznym i
reintegracją społeczną. W1, W2, U1, K2

2. Zadania różnych instytucji na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W3, U3, K1, K2

3. Aktywność obywatelska na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem. W4, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne badania i raport, zaliczenie ćwiczeń, obecność i aktywność na zajęciach
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Zarządzanie projektami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.5c810f42c2322.21

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
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami zarządzania projektami

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 168 / 249

W1

zna podstawowe pojęcia i terminy dotyczące
zarządzania projektem, nazywa i opisuje podstawowe
obszary i elementy zarządzania projektami • potrafi
omówić różnice między klasycznymi a zwinnymi
metodami zarządzania projektami • wymienia
i charakteryzuje kluczowe kompetencje kierownika
projektu

ZPS_K1_W08 zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

opracowuje strukturę podziału pracy (WBS) oraz kartę
projektu • właściwie rozpoznaje ograniczenia
wynikające z relacji pomiędzy stałą strukturą
organizacji a strukturami projektowymi. • opracowuje
harmonogram projektu z uwzględnieniem metody
ścieżki krytycznej (CPM) oraz plan zarządzania
komunikacją w projekcie • rozpoznaje i opisuje
miejsce i rolę zarządzania projektami w zarządzaniu
organizacją • potrafi przeprowadzić analizę
interesariuszy projektu • organizuje sprawną i
efektywną pracę zespołu projektowego, kieruje jego
pracą dobierając właściwy styl zarządzania •
organizuje proces zarządzania zmianami w projekcie •
działa zgodnie z zasadami zarządzania jakością w
projekcie

ZPS_K1_U03 zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 • Rozumie i akceptuje warunki pracy w projektach ZPS_K1_K01 zaliczenie pisemne,
projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 60

Przygotowanie prac pisemnych 60

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
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1.

• Zakres projektu, struktura podziału prac (WBS), harmonogram, ścieżka
krytyczna projektu
• Karta projektu – przygotowanie
• Praca zespołowa w projekcie i zarządzanie zespołem projektowym
• Zarządzanie interesariuszami projektu
• Zarządzanie komunikacją w projekcie
• Zarządzanie zmianą w projekcie
• Klasyczne i zwinne podejście do zarządzania projektami. Agile i SCRUM w
zarządzaniu projektami
• Budżetowanie projektów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Test wiedzy

ćwiczenia projekt Praca zaliczeniowa – opracowanie zbioru dokumentów wchodzących w
skład dokumentacji projektowej
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Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.5cd3d16fa8a47.21

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
5.0

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

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Umiejętności – Student potrafi:

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

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

analiza dokumentów programowych 20

analiza badań i sprawozdań 25

analiza i przygotowanie danych 25

przygotowanie do sprawdzianu 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

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. Pojęcie rozwoju W1

2. Rozwój w podsystemach terytorialnych W1, U1, K1

3. Zarządzanie rozwojem - teorie i koncepcje W1, U1

4. Instrumenty rozwoju regionalnego i lokalnego W1, U1, K1

5. Współpraca dla rozwoju W1, U1, K1
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6. Nowa polityka regionalna W1, K1

7. System zarządzania rozwojem Polski W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

warunkiem przestąpienia 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
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.5cc2edab1370f.21

Języki wykładowe
Polski

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
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ten kurs da uczestnikom możliwość wypracowania kompetencji międzykulturowych i organizacyjnych
w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami różnych kultur cudzoziemców zamieszkałych w Polsce. Studenci
będą mieli okazję zbadać normy, wartości i problemy grup społecznych odmiennych etnicznie, kulturowo
i religijnie. W oparciu o przeprowadzone badania, uczestnicy kursu będą umieli zaplanować priorytety dla polityki
integracyjnej i działania pozwalające na konstruktywne zarządzanie różnorodnością 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 podstawowe wymiary kultury i ich przejawy
w komunikacji interpersonalnej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13 zaliczenie pisemne

W2 najistotniejsze aspekty własnej kultury oraz wybranej
kultury mniejszościowej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13 zaliczenie pisemne

W3 kulturowe uwarunkowania skutecznego zarządzania
i przywództwa

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne

W4 współczesny kontekst ruchów migracyjnych ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zdiagnozować kulturę i potrzeby integracyjne
odmiennych grup społecznych

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U10,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18

zaliczenie ustne

U2 wyznaczyć priorytety dla polityki integracyjnej

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18

zaliczenie ustne

U3 podjąć działania pozwalające na konstruktywne
zarządzanie różnorodnością w organizacji

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U19

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 praktykowania i promowania postawy szacunku
względem odmienności

ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2 zawieszania krytycznego osądu w kontekście różnic
kulturowych

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

analiza i przygotowanie danych 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przeprowadzenie badań empirycznych 20

przygotowanie do ćwiczeń 20



Sylabusy 175 / 249

Przygotowanie do sprawdzianów 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

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.
Ruchy migracyjne w Polsce 

Wprowadzenie do wymiarów kultury
W1, W2, W4

2. Wymiary kultury - ujęcie Hofstede i GLOBE W1, W2, W3, K1, K2

3.
Kulturowe uwarunkowania skuteczności przywództwa

Charakterystyka badanej grupy docelowej
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4.

Szanse i wyzwania społeczeństwa wielokulturowego

Psychologia fundamentalizmu

 

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5.
Przeciwdziałanie stereotypom i dyskryminacji

Granice integracji
W1, W2, W3, W4, K1, K2

6. Porozumienie bez przemocy W1, U1, U2, U3, K1, K2

7. Prezentacja wyników badań potrzeb integracyjnych grup mniejszościowych U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne
Prezentacja indywidualna. Charakterystyka i opis
badanej grupy docelowej. Prezentacja raportu z badania.
Test końcowy.

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne
Prezentacja indywidualna. Charakterystyka i opis
badanej grupy docelowej. Prezentacja raportu z badania.
Test końcowy.
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Instrumenty finansowania polityki społecznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.5cd3d174590d5.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 5

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 Zapoznanie z finansowymi aspektami polityki społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
finansowe aspekty działania organizacji polityki
społecznej; główne fundusze finansujące politykę
społeczną

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
formułować i analizować problemy badawcze
wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych,
przed którymi staje polityka społeczna.

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego odbioru i analizy przedstawionych mu
treści.

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

przygotowanie do egzaminu 60

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.
Definicja, cele i podstawowe wartości polityki społecznej. Podmioty polityki
społecznej. Aspekty polityki społecznej. Polityka społeczna państwa. Strategia
polityki społecznej

W1, U1, K1

2. Finanse, Finanse publiczne. W1, U1, K1

3. Budżet jako instrument finansowania polityki społecznej. W1, U1, K1

4. Fundusze polityki społecznej. W1, U1, K1

5. Subwencja i dotacja jako narzędzia finansowania polityki społecznej. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

wykład zaliczenie pisemne minimum 50% pkt z egzaminu

ćwiczenia zaliczenie pisemne minimum 50% pkt z egzaminu

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

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1100.5cd3d16b10759.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

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 działania na rzecz przestrzegania praw człowieka jako celu i jako głównego gwaranta bezpieczeństwa 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

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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W2
podstawowe funkcje obowiązujących norm prawnych
(krajowych i międzynarodowych) dotyczących praw
i obowiązków człowieka w społeczeństwie (państwie)

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W07,
ZPS_K1_W14

zaliczenie pisemne

W3 potrzebę ochrony relacji międzyludzkich opartych
na prawach człowieka

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W08 zaliczenie

W4
zagrożenia spowodowane przestępstwem handlu
ludźmi dla bezpieczeństwa jednostek i społeczeństwa
lokalnego, regionalnego i globalnego

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać naruszenia praw człowieka ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U21 zaliczenie pisemne

U2 zastosować uzyskaną wiedzę na temat praw człowieka
w życiu codziennym

ZPS_K1_U10,
ZPS_K1_U13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

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

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U14

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia aktywności na rzecz ochrony praw człowieka
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

K2 przeciwdziałania handlowi ludźmi
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie eseju 25

analiza aktów normatywnych 10

rozwiązywanie kazusów 10

badania terenowe 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

analiza i przygotowanie danych 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

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. terminologia związana z tematyką praw człowieka i handlem ludźmi W1, U2, K1, K2

2. międzynarodowe i krajowe systemy ochrony praw człowieka W2, U1, K1

3. działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania handlowi
ludźmi W3, W4, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne esej, przystąpienie do zaliczenia pisemnego tylko po zaliczeniu ćwiczeń

ćwiczenia zaliczenie Aktywny udział w zajęciach, pisanie skargi na naruszenie praw człowieka,
zaliczenie kazusu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Seminarium dyplomowe "Zarządzanie wobec praktycznych aspektów
polityki społecznej"
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b0c074d.21

Języki wykładowe
Polski

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
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 Student powinien umieć zaprogramować i przeprowadzić analizę wybranego problemu społecznego wraz
z przedstawieniem odpowiednio udokumentowanymi wnioskami.
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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 źródła pozyskiwania danych i informacji na temat
problemów polityki społecznej

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W06

zaliczenie

W2 podstawowe metody badań społecznych
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 napisać pracę na temat wybranych praktycznych
aspektów polityki społecznej

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U18

zaliczenie

U2 zastosować podstawowe metody badań społecznych.
ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do analizy problemów społecznych oraz innych
aspektów polityki społecznej

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

seminarium 30

analiza badań i sprawozdań 5

analiza i przygotowanie danych 15

analiza problemu 5

konsultacje 10

pozyskanie danych 15

przygotowanie pracy dyplomowej 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
5.0
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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

pozyskanie danych 10

przygotowanie pracy dyplomowej 70

analiza badań i sprawozdań 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

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. Zapoznanie  z metodologią pisania pracy dyplomowej (m.in opracowanie
przypisów, bibliografii, strony tytułowej itd.) W1, W2, U2

2. Wskazanie wymogów formalnych związanych z przestrzeganiem praw autorskich. U1

3. Ustalenie koncepcji pracy dyplomowej, w tym w szczególności celu, jak również
sformułowanie tez i problemów badawczych. W2, U1, K1

4. Opracowanie konspektu oraz wstępnego planu pracy dyplomowej. U1, U2

5.
Zaprojektowanie narzędzi badawczych adekwatnych do obranego tematu.

 
W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

metody e-learningowe, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie złożenie rozdziału pracy dyplomowej
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Semestr 6

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie złożenie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student rozpoczynający ten przedmiot powinien posiadać podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte na
wcześniejszych latach studiów w zakresie  polskiej i międzynarodowej polityki społecznej, umożliwiające mu przygotowanie
 pracy dyplomowej .
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Seminarium dyplomowe "Organizacja i funkcjonowanie systemu
zabezpieczeń społecznych"

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b119e06.21

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
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.



Sylabusy 187 / 249

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 zarządzania oraz polityki społecznej; wybrane
obszary wiedzy wyznaczone przez temat
przygotowanej pracy oraz 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.

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W11

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk społecznych, w tym zarządzania i 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,

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U15,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U19

zaliczenie

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; ciągłego, samodzielnego zdobywania
wiedzy i podnoszenia umiejętności badawczych.

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04

zaliczenie

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

przygotowanie pracy dyplomowej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

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 40

przygotowanie pracy dyplomowej 80

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.

Treści programowe seminarium dyplomowego dotyczą organizacji i
funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie.

1. Organizacja i funcjonowanie systemu zabezpieczeń społeccznych.

2. Rola instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz sektora
prywatnego w realizacji celów polityki społecznej.

3. Ubezpieczeniowe oraz zaoparzeniowe elementy systemu zabezpieczeń
społecznych.

4. Organizacja i funkcjonowanie systemu pomocy społecznej.

5. Polityki publiczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przygotowanie min. jednego rozdziału pracy dyplomowej.

Semestr 6

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Przygotowanie całej pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Seminarium dyplomowe "Zarządzanie rozwojem terytorialnym"
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b165c0c.21

Języki wykładowe
Polski

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
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 nauk
o zarządzaniu i jakości oraz wybrane obszary wiedzy
oraz zjawisk wyznaczone przez temat przygotowanej
pracy

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk o zarządzaniu i jakości a także integrować
i poszerzać zdobytą wiedzę w procesie analizy
i badania zjawisk i organizacji

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U09

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

seminarium 30

pozyskanie danych 60

analiza i przygotowanie danych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

badania terenowe 30

przygotowanie pracy dyplomowej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
270

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6



Sylabusy 192 / 249

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

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

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. Metodyka pisania pracy licencjackiej W1, U1, K1

2. Pojęcie rozwoju i instrumentów zarządzania rozwojem W1, U1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

metody e-learningowe, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Sukcesywne przedstawianie postępów w opracowywaniu pracy
licencjackiej w wyznaczonych terminach

Semestr 6

Metody nauczania:

metody e-learningowe, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium Sukcesywne przedstawianie postępów w opracowywaniu pracy
licencjackiej w wyznaczonych terminach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Seminarium dyplomowe "System globalnego zarządzania"
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b1b1d52.21

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
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

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W07 zaliczenie na ocenę

W2
wybrane obszary wiedzy wyznaczone przez temat
przygotowanej pracy oraz ma wiedzę dotyczącą
zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W13

zaliczenie na ocenę

W3 teoretyczno-metodologiczne podstawy nauk
społecznych, potrzebne do realizacji tematu pracy ZPS_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W4
wybrane metody statystyczne oraz narzędzia
informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji
danych

ZPS_K1_W09 zaliczenie na ocenę

W5 podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną
własności intelektualnej

ZPS_K1_W11,
ZPS_K1_W14 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk społecznych, w tym polityki społecznej ZPS_K1_U01 zaliczenie na ocenę

U2
wykorzystać zdobytą dotychczas wiedzę w celu
gromadzenia i zarządzania informacjami uzyskanymi
w trakcie przygotowania do pisania pracy dyplomowej
na wybrany przez siebie temat

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U3 dokonać selekcji uzyskanego materiału ZPS_K1_U17 zaliczenie na ocenę

U4 zaprezentować efekty swojej pracy ZPS_K1_U09 zaliczenie na ocenę

U5
wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat procesów
społecznych i politycznych w różnych sytuacjach,
w tym, analizować i komentować wydarzenia bieżącej
polityki

ZPS_K1_U07,
ZPS_K1_U12 zaliczenie na ocenę

U6 korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł
informacji ZPS_K1_U18 zaliczenie na ocenę

U7
tworzyć, redagować, opatrywać przypisami i edytować
teksty z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych
i zróżnicowanych źródeł

ZPS_K1_U15 zaliczenie na ocenę

U8 uczyć się, współdziałać w procesie zdobywania
informacji oraz prezentacji wyników badań ZPS_K1_U16 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
dotrzymywania ustalonych terminów oraz
przyjmowania odpowiedzialność za powierzone
zadania

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K07 zaliczenie na ocenę

K2 wykazywania kreatywności, rzetelności i wytrwałości
w pracy ZPS_K1_K06 zaliczenie na ocenę

K3 efektywnego komunikowania się i współpracy ZPS_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K4 ciągłego, samodzielnego zdobywania wiedzy
i podnoszenia umiejętności badawczych

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04 zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

seminarium 30

analiza aktów normatywnych 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

analiza źródeł historycznych 10

konsultacje 10

Przygotowanie prac pisemnych 20

wykonanie ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

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

pozyskanie danych 20

przygotowanie pracy dyplomowej 50

przygotowanie raportu 10

analiza problemu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
5.0

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. podstawowa widza z zakresu metodologii i badań naukowych W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, U7, K1

2. Treści programowe seminarium dyplomowego zależą od specjalności naukowej
prowadzącego oraz obszaru badawczego każdego studenta

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie rozdziału pracy dyplomowej

Semestr 6

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, analiza tekstów

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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Seminarium dyplomowe "Ekonomiczne aspekty polityki społecznej"
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b20921a.21

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

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;

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W09

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

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U15,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U19,
ZPS_K1_U21

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dotrzymywania ustalonych terminów oraz
przyjmowania odpowiedzialność za powierzone
zadania; -wykazywania kreatywności, rzetelności
i wytrwałości w pracy; - efektywnego komunikowania
się i współpracowania; - potrzeby ciągłego,
samodzielnego zdobywania wiedzy i podnoszenia
umiejętności badawczych.

ZPS_K1_K03,
ZPS_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:

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

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:

konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Seminarium dyplomowe "Zarządzanie ekopolityką społeczną"
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b257ed2.21

Języki wykładowe
Polski

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
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 przygotowanie i wsparcie studentów w realizacji projektu badawczego w postaci rozprawy
licencjackiej na temat zarządzania polityką społeczną w dobie kryzysu ekologicznego. Uczestnicy kursu będą
mieli możliwość poznać warsztat badacza w dziedzinie nauk społecznych oraz rozwinąć własne umiejętności
badawcze poprzez przygotowanie i obronienie pracy licencjackiej. Studenci nauczą się tworzyć przegląd
literatury, formułować cele i pytania badawcze, projektować badania naukowe i zrozumiale przedstawiać wyniki
badań szerszej publiczności.
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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 kontekst wyzwań dla cywilizacji w dobie kryzysu
ekologicznego

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13

zaliczenie

W2 proces formułowania pytań badawczych
i projektowania badań naukowych

ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
opisywać, analizować i interpretować podstawowe
zjawiska i procesy społeczne warunkujące apatię
wobec zagrożeń środowiskowych

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18

zaliczenie

U2 analizować zależności pomiędzy polityką ekologiczną
i społeczną

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18

zaliczenie

U3
wyszukiwać i krytycznie oceniać literaturę naukową
w obszarze polityki społecznej oraz socjologii, filozofii,
politologii lub nauki o systemie Ziemi

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U10,
ZPS_K1_U15,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U20

zaliczenie

U4 dobrać oraz sformułować problem badawczy i pytania
badawcze ZPS_K1_U12 zaliczenie

U5 dobrać metody odpowiednie dla problemu
badawczego

ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U15 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia działania na rzecz rozumianego globalnie
dobra wspólnego

ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 40

analiza problemu 20
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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 literaturowych 20

przeprowadzenie badań empirycznych 70

przygotowanie pracy dyplomowej 70

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
190

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.
Kontekst kryzysu ekologicznego i cywilizacyjnego 

Tożsamość badacza
W1

2. Projektowanie badań naukowych W2, U1, U2, U3, U4, U5

3. Technika pracy naukowo-badawczej W2, U1, U2, U3, U4, U5,
K1

4.
Poszukiwanie wiarygodnych źródeł

Przeszukiwanie akademickich baz danych
W2, U3, U4, U5, K1

5.
Metody organizowania danych bibliograficznych 

Styl cytowania
W2, U3, U4, U5, K1

6.
Formułowanie problemu badawczego

Problem udokumentowany źródłowo
W2, U3, U4, U5, K1

7.
Rola teorii

Akademicki styl pisania
W2, U3, U4, U5, K1

8. Przegląd literatury i bibliografia W2, U4, U5, K1

9. Operacjonalizacja, czyli jak przełożyć pytania badawcze na metodologię U4, U5
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10. Prezentacja "Kryzys dla Prawej Półkuli" W1, U1, U2, K1

11. Rówieśnicza recenzja problemu badawczego W2, U2, U4, U5

12. Indywidualne i grupowe konsultacje prac studentów W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Problem badawczy, Prezentacja koncepcji i metodologii pracy, Rozdział 1.

Semestr 6

Metody nauczania:

konsultacje, udział w badaniach, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Prezentacja na zajęciach, oddawanie w terminie kolejnych etapów pracy,
całość pracy licencjackiej.
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Seminarium dyplomowe "Zarządzanie zaufaniem w instytucjach polityki
społecznej; Rachunkowość w sektorze publicznym i pozarządowym"

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b2a3bae.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

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 szczególności nauk o zarządzaniu
i jakości; - 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;

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W13 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

-prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu
i jakości; -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 sytuacji społeczno-gospodarczej;
- 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,

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U10,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U13,
ZPS_K1_U14,
ZPS_K1_U15,
ZPS_K1_U16,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U19,
ZPS_K1_U21

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- dotrzymywania ustalonych terminów oraz
przyjmowania odpowiedzialność za powierzone
zadania; -wykazywania kreatywności, rzetelności
i wytrwałości w pracy; - efektywnego komunikowania
się i współpracy; - potrzeby ciągłego, samodzielnego
zdobywania wiedzy i podnoszenia umiejętności
badawczych.

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06,
ZPS_K1_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

seminarium 30

analiza aktów normatywnych 5
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analiza badań i sprawozdań 10

analiza i przygotowanie danych 10

analiza problemu 15

konsultacje 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przeprowadzenie badań literaturowych 60

przygotowanie pracy dyplomowej 60

przygotowanie raportu 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 20

zapoznanie się z e-podręcznikiem 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
245

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

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

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 tematu i zakresu
przygotowywanej pracy przez studenta W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Semestr 5

Metody nauczania:

udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, seminarium, metoda projektów,
analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Napisanie rozdziału pracy licencjackiej

Semestr 6

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, Metoda sytuacyjna, seminarium, metoda projektów,
analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Napisanie pracy licencjakiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs rachunkowości, zarządzania .
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Seminarium dyplomowe "Komunikowanie się w organizacjach publicznych
i pozarządowych"

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1300.6037a1b2f121e.21

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
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

- teorię dotyczącą wybranych obszarów wiedzy
wyznaczonej przez temat przygotowanej 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;

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W11

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

-prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu
i jakości; integrować i poszerzać wiedzę zdobytą
na różnych etapach dotychczasowego kształcenia,
wykorzystywać zdobytą wiedzę, korzystać
z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji;
tworzyć, redagować, opatrywać przypisami i edytować
teksty z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych
i zróżnicowanych źródeł;

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U15,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U19

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dotrzymywania ustalonych terminów oraz
przyjmowania odpowiedzialność za powierzone
zadania; wykazywania rzetelności i wytrwałości
w pracy; efektywnego komunikowania się
i współpracy; postępowania w sposób etyczny

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K07 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

seminarium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 50

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie pracy dyplomowej 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 6

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

seminarium 30

pozyskanie danych 20

przygotowanie pracy dyplomowej 100

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. Przegląd literatury przedmiotu. W1, U1

2. Podstawy metodologii badań społecznych. W1, U1

3. Przygotowanie projektu badania. W1, U1, K1

4. Struktura i język pracy licencjackiej. W1, U1, K1

5. Analiza danych zebranych i wnioskowanie. W1, U1, K1

6. Podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną własności intelektualnej W1, U1, K1

7. Redakcja tekstu; stosowanie odsyłaczy; przygotowanie bibliografii. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

udział w badaniach, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie jednego rozdziału pracy
licencjackiej

Semestr 6

Metody nauczania:

konsultacje, udział w badaniach, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza
tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie ukończonej pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Zarządzanie mieszkalnictwem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.6037a1b42d5e1.21

Języki wykładowe
Polski

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: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką mieszkalnictwa oraz zasadami i instrumentami
polityki mieszkaniowej państwa oraz zarządzania procesami programowania i realizacji projektów w zakresie
mieszkalnictwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 złożone uwarunkowania i zależności prowadzonej
działalności w zakresie mieszkalnictwa

ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do projektowania usług z zakresu polityki
mieszkaniowej i mieszkalnictwa

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w zakresie realizacji celów
mieszkaniowych państwa i samorządów terytorialnych
oraz do samodzielnego podejmowania decyzji,
krytycznej oceny działań w których uczestniczy,

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

analiza badań i sprawozdań 20

analiza dokumentów programowych 25

analiza i przygotowanie danych 25

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. Prawo do mieszkania i społeczne cele mieszkalnictwa W1, K1

2. Mieszkalnictwo jako instrument zarządzania publicznego, w szczególności
integracji społecznej W1, U1, K1

3. Polityka mieszkaniowa na poziomie kraju – programowanie i wdrażanie W1, U1, K1

4. Polityka mieszkaniowa samorządów terytorialnych – programowanie i wdrażanie W1, U1, K1

5. Zarządzanie projektami w zakresie mieszkalnictwa W1, U1

6. Współpraca wewnątrz- i międzysektorowa w realizacji celów polityki
mieszkaniowej W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.5cd3d1708c0a0.21

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: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z systemem organizacji międzynarodowych tworzących system 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 zna najważniejsze organizacje tworzące
system globalnego rządzenia. Rozumie obowiązujące
nasz kraj normy traktatowe.

ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wskazać normy międzynarodowe
regulujące poszczególne sfery życia w Polsce. Potrafi
określić najważniejsze procedury obowiązujące
w organizacjach międzynarodowych. Rozpoznaje
szanse i zagrożenia wynikające z systemu światowego
rządzenia.

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U07

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest przygotowany do analizy polityk
publicznych w kontekście ładu międzynarodowego. ZPS_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza aktów normatywnych 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 35

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
126

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
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1.

Teorie handlu zagranicznego i polityki handlowej.

Proces GATT/WTO - światowy proces liberalizacji handlu.

System waszyngtoński i uniwersalne instytucje finansowe.

ONZ i organizacje afiliowane.

Organizacje światowych liderów - G7, G20, OECD, komitet bazylejski. 

Unia Europejska i proces integracji europejskiej.

Pozostałe organizacje integracyjne o charakterze regionalnym.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne pozytywna ocena z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone kursy ekonomii i systemu politycznego
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Partnerstwo w realizacji zadań publicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.5cd3d170a95a3.21

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
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zasadami i metodami współpracy wewnątrz- i międzysektorowej
w realizacji zadań publicznych oraz zarządzania przedsięwzięciami realizowanymi w partnerstwie
międzyorganizacyjnym

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
złożone uwarunkowania i zależności prowadzonej
działalności w zakresie zarządzania polityką społeczną
w tym rodzaje i charakter współpracy
międzyorganizacyjnej i międzysektorowej

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do projektowania usług z zakresu polityki
społecznej w partnerstwie

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, wyniki
badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
etycznego funkcjonowania kultywowania
i upowszechniania wzorów, właściwego postępowania
w organizacji i w ramach współpracy partnerskiej

ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

analiza badań i sprawozdań 20

analiza dokumentów programowych 25

pozyskanie danych 25

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. Formy współdziałania organizacji, współpraca a partnerstwo W1, U1, K1

2. Zadania publiczne a możliwość współpracy partnerskiej W1, U1, K1

3. Partnerstwo publiczno-społeczne W1, U1, K1

4. Partnerstwo publiczno-prywatne W1, U1, K1

5. Ryzyka w realizacji projektów międzysektorowych W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę przystąpienie uwarunkowane jest zaliczeniem
ćwiczeń

ćwiczenia projekt, raport, wyniki badań obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Narzędzia informatyczne w instytucjach polityki publicznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.5cd3d170c7352.21

Języki wykładowe
Polski

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
5.0

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 ZPS_K1_W02 projekt, zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie dobierać oceniać przydatność
informatycznych systemów zarządzania

ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystywania w pracy współczesnych,
elektronicznych narzędzi kształtowania relacji
komunikacji

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

analiza problemu 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie projektu 35

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

przygotowanie do zajęć 25

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. 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

4. Implementacja systemów  informatycznych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie zdobycie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

ćwiczenia projekt zdobycie minimum 60% maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Wielopoziomowe zarządzanie migracjami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPS00S.1200.6037a1b490607.21

Języki wykładowe
Polski

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu problematyki polityki migracyjnej wraz z odniesieniem do jej praktycznych
zastosowań.

C2 Uświadomienie słuchaczom problemów sytuacji życiowej imigrantów.

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
problemy migracji międzynarodowych zachodzących
w skali globalnej, w Europie i Polsce - przyczyny
i uwarunkowania.

ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06

zaliczenie ustne

W2
podstawowe mechanizmy i interesariuszy polityki
migracyjnej oraz praktyczna aspekty zarządzania
procesami migracyjnymi

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W08

zaliczenie ustne

W3 wyzwania migracyjne we współczesnym świecie.
ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W09

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
scharakteryzować uwarunkowania migracji
międzynarodowych w różnych regionach świata
i państwach.

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U07

zaliczenie ustne

U2 analizować polityki migracyjne.
ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U05

zaliczenie ustne

U3
analizować dane w obszarze migracji
międzynarodowych i na tej podstawie formułować
wnioski.

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U12

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zrozumienia wielowymiarowości procesów migracji
międzynarodowych

ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

analiza i przygotowanie danych 10

analiza problemu 10

e-wykład 20

przygotowanie do egzaminu 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia  z zakresu migracji międzynarodowych. W1, W2, W3, K1

2. Przedstawienie migracji jako wielowymiarowego problemu badawczego. W1, W2, W3, U2, U3, K1

3. Trendy migracji we współczesnym świecie - przyczyny i uwarunkowania migracji. W1, W2, W3, U1, U3, K1

4. Polityka migracyjna Unii Europejskiej. W1, U1, K1

5. Metody  i techniki zarządzania migracjami W3, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne minimum 1 pytanie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaowych pojęć socjologicznych i politologicznych z obszaru polityki społecznej.
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Zarządzanie publicznym systemem ochrony zdrowia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.6037a1b4dd637.21

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
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia,
w tym: podstawowe uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i czynników warunkujących
podejmowanie decyzji menedżerskich na różnych poziomach organizacyjnych, zasady dystrybucji środków
w systemie ochrony zdrowia.

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
ma wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania,
przekształcania i rozwoju podmiotów działających
w obszarze systemu ochrony zdrowia

ZPS_K1_W06
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

W2 zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania
ludźmi w podmiotach systemu ochrony zdrowia ZPS_K1_W12

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

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ma umiejętność dokonywania obserwacji otaczającej
rzeczywistości, pogłębiać i aktualizować wiedzę
z zakresu zarządzania wybranymi podmiotami
systemu ochrony zdrowia

ZPS_K1_U05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 posiada podstawowe kompetencje krytycznej oceny
działań własnych i zespołu, w których pracuje ZPS_K1_K01

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

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 zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

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. System ochrony zdrowia w Polsce. Uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia W1
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2. Formy organizacyjno -prawne działalności w ochronie zdrowia W1, W2

3.
Podmioty działalności leczniczej. Rodzaje i zakresy świadczeń zdrowotnych ze
szczególnym uwzględnieniem: opieki szpitalnej, poz, ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, opieki długoterminowej.

W1, U1, K1

4. Pacjent w systemie ochrony zdrowia. Personel medyczny systemu ochrony
zdrowia. W1, W2, U1

5. Zarządzanie systemem opieki zdrowotnej. Zarządzanie strategiczne, operacyjne,
biznesplan i analiza SWOT. W1, W2

6. Instrumenty zarządzania. Style zarządzania. Struktury organizacyjne. Kultura
organizacji. W1, W2

7.
Istota i znaczenie jakości usług medycznych. Główne instrumenty pomiaru jakości
usług medycznych. Standardy. Akredytacja. Monitorowanie jakości w opiece
zdrowotnej.

W1, W2, U1

8. Strategia marketingowa podmiotów świadczących usługi medyczne. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Cykl wykładów kończy się zaliczeniem w formie testu
jednokrotnego/wielokrotnego wyboru lub przedstawieniem pracy
pisemnej na wskazany temat zgodny z programem kształcenia.
Zaliczenie pisemne jest w formie testu zawierającego pytania
otwarte i zamknięte, który może być przeprowadzony także w
formie zdalnej. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest
zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia 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% - db84%
- 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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Prawo administracyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.5cac67c8a85ab.21

Języki wykładowe
Polski

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
5.0

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 zarządzania i polityki społecznej
w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej
i metodologicznej

ZPS_K1_W01 zaliczenie na ocenę
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W2
podstawową terminologię zarządzania i polityki
społecznej i innych nauk społecznych
z uwzględnieniem prawa administracyjnego

ZPS_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W3 zakres funkcjonowania administracji publicznej
szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego ZPS_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W4
pojęcie wspólnot lokalnych oraz usług świadczonych
na ich rzecz przez instytucje zarządzania I polityki
społecznej oraz zastosowanie przepisów prawa
administracyjnego w tym zakresie

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W5
wybrane relacje pomiędzy instytucjami zarządzania
i polityki społecznej a innymi podmiotami tworzącymi
ich otoczenie w skali jednostek terytorialnych

ZPS_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W6 normy i reguły kształtowania organizacji struktur
społecznych, politycznych i ekonomicznych ZPS_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W7 role i funkcje organizacyjne ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12 zaliczenie na ocenę

W8 struktur organizacyjnych oraz dokumentów
formalizujących organizację ZPS_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębia i aktualizuje wiedzę ZPS_K1_U05 zaliczenie na ocenę

U2
prawidłowo rozróżnić stanowiska wobec problemów
zarządzania polityką społeczną oraz charakteryzuje je,
a także prezentuje własny pogląd na ich temat

ZPS_K1_U21 zaliczenie na ocenę

U3
identyfikować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
problemów organizacji przy zastosowaniu przepisów
prawa administracyjnego

ZPS_K1_U07 zaliczenie na ocenę

U4 dokonać oceny proponowanych rozwiązań
i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji ZPS_K1_U09 zaliczenie na ocenę

U5
posługiwać się przepisami prawa oraz standardami
systemów zarządzania w celu uzasadniania
konkretnych działań i rozwiązań

ZPS_K1_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
organizowania i kierowania pracą organizacji,
instytucji zarządzania i polityki społecznej,
wykorzystując przy tym wiedzę z prawa
administracyjnego

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02 zaliczenie na ocenę

K2 uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze
społecznym

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K3 przejmowania odpowiedzialności za powierzone
zadania, także związane z rolą przywódczą

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K04

zaliczenie na ocenę

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

ZPS_K1_K06 zaliczenie na ocenę

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do zajęć 10

analiza aktów normatywnych 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

rozwiązywanie zadań problemowych 10

konsultacje 2

przeprowadzenie badań literaturowych 12

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

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. 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
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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, W5,
W6, W7, W8, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2

8. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego, postępowanie przed sądami
administracyjnymi.

W1, W2, W3, W4, W6,
W7, W8, U1, U2, U5, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

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
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.5cd3d17119912.21

Języki wykładowe
Polski

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: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wdrożenie w problematykę polityki ukierunkowanej na osoby niepełnosprawne.

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
i niepełnosprawności w systemie nauk oraz jej
specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

ZPS_K1_W01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie
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W2 podstawową terminologię polityki społecznej i innych
nauk społecznych. ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

W3 złożone uwarunkowania i zależności polityki społecznej
wobec niepełnosprawności. ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk o polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii,
ekonomii i psychologii.

ZPS_K1_U01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U2
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do rozwiązywania problemów działania
instytucji polityki społecznej.

ZPS_K1_U02
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

U3

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

ZPS_K1_U04
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

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

ZPS_K1_U13
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postep̨owania w środowisku pracy i poza nim. ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K2 działania na rzecz dobra wspólnego. ZPS_K1_K05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

K3 postępowania w sposób etyczny. ZPS_K1_K07
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

konsultacje 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 55

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

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. Niepełnosprawność - zarys problematyki. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

2. Typy niepełnosprawności. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

3. Prawny wymiar niepełnosprawności w Polsce. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

4. Polityczny wymiar niepełnosprawności w Polsce. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

5. Modele polityki społecznej w odniesieniu do niepełnosprawności. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

6. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

7. Usługi publiczne, a osoby niepełnosprawne. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

8. Niepełnosprawni obywatele w Polsce. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

9. Integracja osób z niepełnosprawnościami. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

10. Aktywizacja osób niepełnosprawnych. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

11. Stosunek społeczeństwa polskiego wobec osób niepełnosprawnych. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

12. Technologia a niepełnosprawność. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

13. Działania wspierające osoby niepełnosprawne. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

14. Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

15. Zasady udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie pozytywny wynik zaliczenia
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Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.5cd3d1713c5e6.21

Języki wykładowe
Polski

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
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie studentów w świat funkcjonowania organizacji pozarządowych w świetle zarządzania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię zarządzania i innych nauk
społecznych. ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie
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W2
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
na temat prawnych i finansowych aspektów działania
organizacji.

ZPS_K1_W03
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

W3
wiodac̨e współczesne koncepcje przywództwa
i zarzad̨zania organizacjami z perspektywy nauk
społecznych i humanistycznych.

ZPS_K1_W08
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

W4 zasady kierowania ludźmi w organizacji. ZPS_K1_W12
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
prawidłowo stosować podstawowe pojęcia z zakresu
nauk o polityce, nauk o zarządzaniu, socjologii,
ekonomii i psychologii.

ZPS_K1_U01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U2
wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu
zarządzania do rozwiązywania problemów działania
instytucji polityki społecznej.

ZPS_K1_U02
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U3
dokonać obserwacji otaczającej rzeczywistości,
pogłębiać i aktualizować wiedzę oraz odpowiednio
argumentować.

ZPS_K1_U05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U4
posługiwać się przepisami prawa oraz standardami
systemów zarządzania w celu uzasadniania
konkretnych działań i rozwiązań.

ZPS_K1_U07
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U5 identyfikować uwarunkowania i kryteria rozwiązywania
problemów organizacji i zarządzania. ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

U6
współdziałać w procesie zdobywania informacji,
prezentacji wyników badań, organizować pracę
zespołową.

ZPS_K1_U16
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny działań własnych i zespołów,
w których pracuje. ZPS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

K2 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postep̨owania w środowisku pracy i poza nim. ZPS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

K3 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści. ZPS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

K4 działania na rzecz dobra wspólnego. ZPS_K1_K05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

K5 postępowania w sposób etyczny. ZPS_K1_K07
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 15

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 60

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

konsultacje 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. Idee we współczesnym świecie. W1, W2, U3, U4, U5, K3

2. Organizacje pozarządowe - geneza. Prawne aspekty organizacji pozarządowych.
Zaangażowanie społeczne Polaków.

W1, W3, W4, U6, K1, K2,
K3

3. Strategia w organizacjach pozarządowych. W1, W2, W3, U6, K1, K2,
K3

4. Współpraca organizacji pozarządowych. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K3, K4

5. Zasoby organizacji pozarządowych. W1, W2, W3, W4, U3, U4,
U5, K1, K2, K3

6. Człowiek w organizacji pozarządowej - koncepcje psychologiczne. W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

7. Zachowania w organziacjach pozarządowych: przywództwo, komunikacja, kultura
organizacyjna, etyka.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2, K3,
K4, K5

8. Budowanie wizerunku i promocja organizacji pozarządowych.
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4,
K5

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną,
inscenizacja, metoda projektów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, zaliczenie pozytywny wynik zaliczenia

ćwiczenia prezentacja, zaliczenie aktywność podczas zajęć, wykonywanie
ustalonych zadań
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Zarządzanie zmianą
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.5cd3d1715ac37.21

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
5.0

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

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
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

ZPS_K1_W02
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3
zna i rozumie obszary funkcjonalne organizacji oraz
podstawowe relacje pomiędzy tymi obszarami
w procesach zmiany

ZPS_K1_W05
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4 zna i rozumie główne role i funkcje organizacyjne
w procesie zarządzania zmianą ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
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

ZPS_K1_W13
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W6
zna i rozumie wybrane modele zamian
organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji
w procesach przemian struktur i organizacji

ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W7
zna i rozumie rolę procesów cywilizacyjnych a także
kultury, etyki i postępu techniczno-technologicznego
w procesach przemian współczesnych organizacji

ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W09

zaliczenie pisemne,
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

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2 potrafi analizować i prognozować poziom zmian
wybranych wielkości i mierników osiągnięć organizacji

ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3
potrafi umiejętnie identyfikować uwarunkowania
i kryteria rozwiązywania typowych problemów
organizacji w procesie zmiany

ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U4
potrafi dokonywać oceny wybranych rozwiązań
i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych
decyzji w toku zmian organizacyjnych

ZPS_K1_U09
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U5
potrafi uczestniczyć w przeprowadzeniu audytu
wybranych obszarów działalności organizacji ważnych
z punktu widzenia procesów zmiany

ZPS_K1_U04,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U6
potrafi dostrzegać (w wybranych typowych
okolicznościach) potrzeby zmian w organizacji i ma
podstawowe umiejętności opracowywania planu
zarządzania zmianami

ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U09,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U7
potrafi kierować (szczególnie poziom operacyjny)
i współdziałać w projektach wprowadzających
określone zmiany w organizacji

ZPS_K1_U12,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne,
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

ZPS_K1_K02,
ZPS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
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

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3
jest gotów do adaptacji i działania w nowych
warunkach i sytuacjach, np. związanych
z odmiennością kulturową grupy

ZPS_K1_K04,
ZPS_K1_K05

zaliczenie pisemne,
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 20

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

przygotowanie do zajęć 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

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rola zmiany w organizacji; teoretyczne podejścia do zmiany organizacyjnej W1, W2, U1, K2

2. Definicje zmiany w organizacji W1, W3, U2, K1

3. Rola promotora zmiany; umiejętności wprowadzania zmian U2, U4, K2, K3

4. Reakcje ludzi w sytuacji zmiany W5, U7, K2

5. Opór wobec zmiany W5, W6, U3, U6, K3

6. Rozwiązywanie problemów w procesie wprowadzania zmiany W4, U3, U5, K1, K2

7. Planowanie zmiany W6, W7, U2, K2

8. Techniki planowania zmiany W5, W7, U3, U4, K1

9. Ocena przebiegu wprowadzania zmiany W1, W4, U4, U5, K1
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10. Analiza zmian organizacyjnych W3, W5, U4, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, 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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Zarządzanie zaufaniem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie polityką społeczną

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WZZPSS.1200.6037a1b553cfb.21

Języki wykładowe
Polski

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
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć będzie przedstawienie pojęć związanych z zarządzeniem zaufaniem. Zaufanie będzie analizowane
zarówno jako proces, w wyniku którego dana jednostka osiąga zaufanie innych jednostek, jak i jako umiejętności
oceny wiarygodności innych jednostek dokonywanej przez daną jednostkę. Zostaną przedstawione determinanty
zaufania w powiązaniu z tworzeniem kapitału społecznego. Blok zajęć teoretycznych zostanie uzupełniony
o analizę praktycznych przypadków badania zaufania wobec różnych jednostek w perspektywie 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 pojęcie zaufania

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W02,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W10,
ZPS_K1_W12,
ZPS_K1_W13

zaliczenie pisemne,
wyniki badań, esej,
prezentacja

W2 warunki istnienie zaufania we współczesnym świecie

ZPS_K1_W01,
ZPS_K1_W03,
ZPS_K1_W04,
ZPS_K1_W05,
ZPS_K1_W06,
ZPS_K1_W08,
ZPS_K1_W09,
ZPS_K1_W13,
ZPS_K1_W14

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić czynniki kształtowania zaufania do wybranych
podmiotów oraz poszczególnych osób

ZPS_K1_U01,
ZPS_K1_U02,
ZPS_K1_U03,
ZPS_K1_U05,
ZPS_K1_U06,
ZPS_K1_U08,
ZPS_K1_U11,
ZPS_K1_U17,
ZPS_K1_U18,
ZPS_K1_U21

zaliczenie pisemne,
wyniki badań, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 budowania (wprowadzania) strategii opartych
na zaufaniu.

ZPS_K1_K01,
ZPS_K1_K03,
ZPS_K1_K05,
ZPS_K1_K06,
ZPS_K1_K07

zaliczenie pisemne,
wyniki badań, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 15

ćwiczenia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przeprowadzenie badań empirycznych 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

przygotowanie do zajęć 5
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analiza i przygotowanie danych 5

przygotowanie referatu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie eseju 10

przygotowanie raportu 2

analiza problemu 10

wykonanie ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
127

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. Zaufanie jako element życia społecznego i gospodarczego – wprowadzenie do
zagadnienia badania zaufania. W1, W2, U1, K1

2. Determinanty zaufania społecznego (definicje zaufania, analiza czynników
wpływających na zaufanie, płaszczyzny analizy zaufania) W1, W2, U1, K1

3.
Zaufanie jako podstawa budowania kapitału społecznego (pojęcie kapitału
społecznego, determinanty kształtowania kapitału społecznego, zasady jego
budowania).

W1, W2, U1, K1

4. Determinanty zarządzania zaufaniem – ryzyko a zaufanie, odmiany zaufania, filary
zaufania, funkcje zaufania) W1, W2, U1, K1

5. Kultura zaufania – analiza struktury społecznej sprzyjającej tworzeniu zaufania.
Aspekty zaufania w obszarze nauk o zarzadzaniu. W1, W2, U1, K1

6.
Poziom zaufania wobec różnych instytucji polityki społecznej w Polsce – analiza
przypadków. Metody badania zaufania jako podstawa tworzeni zaufania do
różnych organizacji działających w sektorze polityki społecznej.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra
dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, Metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza
tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład wyniki badań, esej
Ciągłe sprawdzanie nabytej wiedzy poprzez rozwiązywanie
ćwiczeń na zajęciach. Przygotowanie pracy (eseju) nt.
zaufania do wybranej jednostki.

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
prezentacja

Czynne uczestnictwo w zajęciach. Czytanie zalecanych
artykułów i czynny udział w dyskusji. Ocena końcowa
uzależniona od obecności na zajęciach i oceny pracy
zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs zarządzania w podstawowych zakresie. Ukończony kurs socjologii w podstawowych zakresie. 


