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

MK_15

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauko Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Rok i semestr studiów

Rok III, semestr V

Rodzaj przedmiotu

Kierunkowy

Koordynator

Dr hab. Paweł Grata, prof. UR

Imię i nazwisko osoby
Dr hab. Paweł Grata, prof. UR
prowadzącej / osób
Dr Mira Malczyńska-Biały
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

30

-

-

-

-

-

Liczba pkt ECTS

-

5

1.3. Sposób realizacji zajęć
☐ 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 ustny
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Podstawowa wiedza z zakresu problemów współczesnego społeczeństwa, występujących w nim kwestii
społecznych oraz sposobów oddziaływania na nie przez władze publiczne.
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

Zdobycie umiejętności z zakresu analizy najistotniejszych problemów w realizacji polityki społecznej
państwa i samorządów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w związku z tym zachodzących.

C3

Identyfikowanie barier obecnych w rozwoju społecznym oraz poznanie sposobów ich usuwania.

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

Charakteryzuje
społeczne
i
społeczno-gospodarcze
uwarunkowania życia politycznego wynikające z zachodzących
procesów rozwojowych oraz kształtującej się w ich wyniku K1A_W02
polityki społecznej państwa
Identyfikuje podstawowe instytucje funkcjonujące w życiu
społecznym i oddziałujące na stosunki społeczne. Charakteryzuje
K1A_W14
ich specyfikę, zakres działania oraz wpływ na życie społeczne.

EK_02

EK_03

Definiuje wartości, cele i modele polityki społecznej, wskazuje
główne problemy społeczne w Polsce i na świecie.

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)

K1A_W17

EK_04

Korzysta z technik informacyjno-komunikacyjnych w celu K1A_U02
poszerzenia wiedzy i umiejętności

EK_05

Wyjaśnia rolę struktur społecznych we współczesnym państwie i
świecie, ich wpływ na życie gospodarcze, społeczne i polityczne,
znaczenie poszczególnych układów strukturalnych dla
funkcjonowania społeczeństwa i jednostki.

EK_06

EK_07

3.3

K1A_U05

Rozumie potrzebę rozwoju zawodowego i uczenia się przez całe
życie, niezbędnych w kontekście poznanych praw rządzących
życiem społecznym, prowadzonej przez państwo polityki
społecznej oraz wciąż zmieniających się stosunków na rynku
pracy.

K1A_K01

Szanuje rożne, subiektywne punkty widzenia determinowane
przez pozycję na rynku pracy, możliwości zaspokajania potrzeb
oraz sposób realizacji społecznych zadań państwa.

K1A_K03

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
Pojęcie i przedmiot polityki społecznej.
Polityka społeczna – geneza i rozwój.
Polska polityka społeczna w XX wieku – wybrane zagadnienia.
Współczesne modele polityki społecznej.
Demograficzne aspekty polityki społecznej.
Polityka zatrudnienia – uwarunkowania, cele i formy.
Polityka rodzinna państwa i samorządów.
Polityka ubezpieczeń społecznych.
Polityka ochrony zdrowia.
Problemy ubóstwa w polityce społecznej.
Pomoc społeczna – od prawa ubogich do nowoczesnych form
wsparcia.
Patologie społeczne jako wyzwanie polityki społecznej.
Polityka społeczna Unii Europejskiej.
Swoboda przepływu pracowników w ramach polityki społecznej UE.

Liczba
godzin
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
Podmioty polityki społecznej
Pomoc społeczna, jej organizacja i funkcjonowanie.
Lokalna polityka społeczna.
Prawa socjalne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Problemy bezrobocia w Polsce po 1989 roku.
Polityka rodzinna w ujęciu praktycznych rozwiązań lokalnych.
Polityka państwa wobec osób starszych.
Patologie społeczne – alkoholizm, narkomania, bezdomność.
Rola organizacji pozarządowych w polityce społecznej.
Kolokwium zaliczeniowe.

3.4

Liczba
godzin
4
4
4
2
2
2
2
6
2
2

METODY DYDAKTYCZNE

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
Wykład, wykład z prezentacją multimedialną, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, praca w grupach,
analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań.

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)
Kolokwium zaliczeniowe, egzamin ustny
Kolokwium zaliczeniowe, egzamin ustny
Kolokwium zaliczeniowe, egzamin ustny
Kolokwium zaliczeniowe, egzamin ustny
Kolokwium zaliczeniowe, egzamin ustny
Ocena indywidualnej pracy studenta w czasie zajęć,
egzamin ustny
Ocena indywidualnej pracy studenta w czasie zajęć,
egzamin ustny

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

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Udział w ćwiczeniach i wykładach, aktywna praca w trakcie ćwiczeń, zaliczenie kolokwium,
pozytywna ocena końcowa z ćwiczeń, pozytywna ocena z egzaminu ustnego
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

30

udział w konsultacjach

4

czas na napisanie referatu/eseju

15

przygotowanie do egzaminu

35

udział w egzaminie

1

Inne (jakie?)

-

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

145
5

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

-

7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002
Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, pod red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny,
Warszawa 2009
Wprowadzenie do polityki społecznej, pod red. R. Gabryszak, D. Magierek, Warszawa 2009
Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, pod red. L. Frąckiewicz, Katowice
2002
Literatura uzupełniająca:
Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003.
Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i na świecie, Warszawa 2011
Dziewięcka-Bokun L., Mielecki J., Wybrane problemy polityki społecznej, Wrocław 1998
Frąckiewicz L., Polityka społeczna, Katowice 1998
Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne,
Warszawa 1994
Księżopolski M., Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych,
Katowice 1999
Leksykon polityki społecznej, pod red. B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 2002
Muszalski W., Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004
Polityka społeczna, pod red. A. Kurzynowskiego, Warszawa 2006
Polityka społeczna. Teksty źródłowe, wybór i opracowanie L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska,
Wrocław 2003
Ratyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, t. I – II, Warszawa 2003
Samorządowa polityka społeczna, pod red. A. Frączkiewicz-Wronki, Warszawa 2002
Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa
2004.
Strony internetowe państwowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej oraz organizacji
pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania kwestii społecznych.

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

