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SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

2014-2017
(skrajne daty)

1.1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Polityka społeczna
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_15

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

studia I stopnia

Profil

akademicki

Forma studiów

studia stacjonarne

Rok i semestr studiów

rok III, semestr V

Rodzaj przedmiotu

kierunkowy

Koordynator

dr Bogusław Kotarba

Imię i nazwisko osoby
dr Bogusław Kotarba
prowadzącej / osób
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
30

Liczba pkt ECTS

30

5

1.3. Sposób realizacji zajęć
X zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
wykład - egzamin
ćwiczenia - zaliczenie z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Podstawowa wiedza o problemach współczesnego społeczeństwa, w tym o kwestiach społecznych, oraz o
sposobach oddziaływania władz publicznych na życie społeczno-gospodarcze.
3.

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1.
C1

Cele przedmiotu/modułu
Poznanie podstawowych pojęć, uwarunkowań, dziedzin i funkcji polityki społecznej

C2

Zdolność identyfikacji podstawowych kwestii społecznych zaburzających rozwój społeczny oraz
znajomość sposobów ich rozwiązywania

C3

Zdobycie umiejętności analizy najistotniejszych problemów w realizacji polityki społecznej państwa
i samorządów terytorialnych oraz towarzyszących im zjawisk społeczno-gospodarczych

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)
EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

Charakteryzuje wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych
na realizację polityki społecznej
Wymienia podmioty zaangażowane w realizację polityki
społecznej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym
Definiuje wartości, cele i modele polityki społecznej, wskazuje
główne problemy społeczne w Polsce
Korzysta z TIK w celu zdobycia informacji o możliwych formach
wsparcia osób potrzebujących
Wyjaśnia rolę struktur społecznych we współczesnym państwie i
świecie oraz ich wpływ na życie gospodarcze i społecznopolityczne
Rozumie potrzebę rozwoju zawodowego i uczenia się przez całe
życie dla wzmocnienia pozycji na rynku pracy i zwiększenia
możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych
Akceptuje różne poglądy na temat zakresu i sposobu udzielania
pomocy osobom potrzebującym

EK_02
EK_03
EK_04
EK_05

EK_06

EK_07

3.3

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K1A_W02
K1A_W14
K1A_W17
K1A_U02
K1A_U05

K1A_K01

K1A_K03

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Pojęcie i przedmiot polityki społecznej
Polityka społeczna – geneza i rozwój
Uwarunkowania polityki społecznej
Współczesne modele polityki społecznej
Instrumenty polityki społecznej
Problemy ubóstwa w polityce społecznej
Patologie społeczne jako wyzwanie polityki społecznej
Bezrobocie, rynek pracy, polityka zatrudnienia
Polityka rodzinna państwa i samorządów
Polityka ubezpieczeń społecznych
Polityka ochrony zdrowia
Pomoc społeczna
Aktywna polityka społeczna
Ekonomia społeczna i koprodukcja
Wpływ międzynarodowych form współpracy na polską politykę społeczną
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
Wyzwania wobec polityki społecznej w Polsce
Demograficzne aspekty polityki społecznej
Podmioty polityki społecznej
Lokalna polityka społeczna
Rola organizacji pozarządowych w polityce społecznej
Polityka oświatowa
Polityka kulturalna i sportowa

Mieszkalnictwo
Prawa socjalne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Organizacja i funkcjonowanie pomocy społecznej w Polsce
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Programy profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
3.4
METODY DYDAKTYCZNE
wykłady: wykład z prezentacją multimedialną
ćwiczenia:
 dyskusja moderowana
 analiza aktów prawnych, dokumentów i rozwiązań praktycznych dotyczących realizacji polityki
społecznej
 praca w grupach
Np.:
Wykład: wykład problemowy/wykład z prezentacją multimedialną/ metody kształcenia na odległość
Ćwiczenia: Analiza tekstów z dyskusją/ metoda projektów( projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny/
praca w grupach/rozwiązywanie zadań/ dyskusja/ metody kształcenia na odległość
Laboratorium: wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_ 01
EK_ 02
EK_03
EK_04
EK_05
EK_06
EK_07

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
na podstawie odpowiedzi podczas zajęć
egzamin
egzamin
na podstawie przygotowania do zajęć
na podstawie odpowiedzi podczas zajęć, egzamin
na podstawie obserwacji podczas zajęć
na podstawie obserwacji i wypowiedzi w czasie
dyskusji

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
ćw.
w, ćw.
w, ćw.
ćw.
w, ćw.
ćw.
ćw.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
ćwiczenia: aktywny udział w zajęciach
wykład: egzamin ustny
5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

60

przygotowanie do zajęć

45

udział w konsultacjach

2

czas na napisanie referatu/eseju

-

przygotowanie do zaliczenia/kolokwium

-

przygotowanie do egzaminu
udział w kolokwium

20
-

udział w egzaminie

1

Inne (jakie?)

-

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

128
5

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

-
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

