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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr IV 

Wymagania wstępne Makroekonomia 

Egzamin (TAK/NIE) Tak 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

20   15  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma elementarną wiedzę o podmiotach polityki społecz-
nej, celach polityki społecznej oraz jej zakresie przed-
miotowym. 

EKO1_W09 
 

W02 

Ma podstawową wiedzę nt. kluczowych problemów spo-
łecznych w zakresie ochrony zdrowia, bezrobocia, ubó-
stwa i wykluczenia społecznego, dyskryminacji oraz 
funkcjonowania rodziny. Zna instrumenty polityki spo-
łecznej wykorzystywane w rozwiązywaniu tych proble-
mów. 

EKO1_W09 
 

W03 

Zna podstawowe regulacje prawne w zakresie polityki 
społecznej UE. Rozumie kierunki przemian zachodzące 
w Europejskim Modelu Społecznym. Ma wiedzę o roli 
kapitału społecznego  w zakresie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego.    

EKO1_W09 
 

Umiejętności 

U01 
Dokonuje obserwacji procesów i zmian społecznych oraz 
wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylema-
tów społecznych 

EKO1_U05 

U02 
Analizuje problemy społeczne oraz identyfikuje odpo-
wiednie rozstrzygnięcia w postaci instrumentów realizacji 
polityki społecznej 

EKO1_U01 

U03 
Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska 
społeczne z użyciem typowych dla nauk społecznych 
metod badawczych. 

EKO1_U04 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Rozumie potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy z 
polityki społecznej, szczególnie w kontekście zmieniają-
cych się uwarunkowań i instrumentów. 

EKO1_K01 

K02 
Współdziała w grupie oraz skutecznie komunikuje się, 
analizując złożone przyczyny i skutki kluczowych pro-
blemów społecznych. 

EKO1_K03 
EKO1_K06 

K03 
Zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione w za-
kresie przygotowywanych prac projektowych. 

EKO1_K07 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

1. Wprowadzenie do polityki społecznej - geneza, podmioty polityki społecznej, za-
kres przedmiotowy, instrumenty. 

2. Wyzwania dla polityki społecznej w świetle międzynarodowych, krajowych i regio-
nalnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. 

4. Ochrona zdrowia w polityce społecznej. 

5. Polityka rodzinna w Polsce – stan i kierunki przemian. 

6. Polityka społeczna w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

7. Dyskryminacja a równouprawnienie w kontekście polityki społecznej. 

8. Rozwój ekonomii społecznej szansą na inkluzję osób defaworyzowanych na rynku 
pracy.  

9. Kapitał społeczny podstawą społeczeństwa obywatelskiego 

10. Polityka społeczna Unii Europejskiej – wybrane aspekty 

projekt 

1-2. Przygotowywanie planu i kluczowych założeń do projektów. 

3.Zmiany w zakresie funkcjonowania polskich rodzin i polityce prorodzinnej  - prezen-
tacja projektu i dyskusja. 

4. Przeciwdziałanie ubóstwu w Polsce - zasięg zjawiska i instrumenty pomocy 
najuboższym - prezentacja projektu i dyskusja 
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5. Dylematy reformowania  ochrony zdrowia w Polsce - prezentacja projektu i dysku-
sja. 

6. Polityka społeczna wobec niepełnosprawności - prezentacja projektu i dyskusja 

7-8. Polityka edukacyjna - pomiędzy kształceniem a wychowaniem. Dylematy reform 
w edukacji - prezentacja projektu i dyskusja. 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01 X      

W02 X      

W03 X      

U01    X   

U02    X   

U03    X   

K01    X   

K02    X   

K03    X   

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin 
Egzamin ustny -  udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na co 
najmniej jedno z trzech problemowych pytań. 

projekt zaliczenie z oceną 

Obserwacja studentów w trakcie prac tzw. małych grup oraz 
prezentacji opracowanego projektu. Ocena uwzględnia 
zgodność treści prezentacji z przydzieloną  tematyką, jej 
zawartość merytoryczną oraz umiejętność jej zaprezento-
wania na forum grupy.   

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
20   15  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

41 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

1,6 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 34 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,4 ECTS 
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7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

32 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,3 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 
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