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1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Regionalna i lokalna polityka społeczna
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_18

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

studia II stopnia

Profil

ogólnoakademicki

Forma studiów

studia stacjonarne

Rok i semestr studiów

rok II, semestr IV

Rodzaj przedmiotu

specjalnościowy, do wyboru

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
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)
zaliczenie z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Podstawowa wiedza z zakresu polityki gospodarczej i społecznej, znajomość zasad funkcjonowania
samorządu terytorialnego; orientacja we współczesnych problemach wynikających z nowoczesnej kwestii
socjalnej.
3.
3.1.
C1
C2

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
Rozumienie podstawowych pojęć, uwarunkowań, dziedzin, kompetencji oraz funkcji regionalnej i
lokalnej polityki społecznej.
Umiejętność analizy najistotniejszych problemów realizacji polityki społecznej na szczeblu
regionalnym i lokalnym oraz zachodzących w związku z tym zjawisk społeczno-gospodarczych.

C3

Zdolność identyfikacji podstawowych kwestii społecznych zaburzających rozwój społeczności
lokalnych oraz znajomość sposobów ich rozwiązywania.

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

Opisuje relacje w obszarze polityki społecznej pomiędzy
mieszkańcami a administracją rządową oraz regionalnymi i
lokalnymi samorządami
Charakteryzuje podmioty zaangażowane w realizację polityki
społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym
Dobiera możliwe sposoby łagodzenia problemów społecznych na
poziomie powiatu i gminy
Stosuje właściwe normy prawne i etyczne do rozwiązywania
zidentyfikowanych problemów społecznych na poziomie gminy
Jest zorientowany na obserwację swojego otoczenia i reagowanie
w sytuacjach kryzysowych

EK_02
EK_03
EK_04
EK_05

3.3

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K2A_W08

K2A_W13
K2A_U05
K2A_U07
K2A_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
Polityka społeczna – geneza i rozwój, współczesne modele rozwiązywania
kwestii społecznej
Wyzwania wobec polityki społecznej w Polsce
Pojęcie i przedmiot regionalnej/lokalnej polityki społecznej
Podmioty regionalnej i lokalnej polityki społecznej w Polsce
Pomoc społeczna, jej organizacja i funkcjonowanie
Polityka zatrudnienia w wymiarze regionalnym/lokalnym
Polityka rodzinna samorządów
Zadania gmin, powiatów i województw w zakresie polityki edukacyjnej
Władze samorządowe a polityka ochrony zdrowia
Polityka kulturalna, sport i turystyka
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rola organizacji pozarządowych w polityce społecznej
Ekonomia społeczna

3.4 METODY DYDAKTYCZNE
− wykład z prezentacją multimedialną
− dyskusja moderowana
− analiza aktów prawnych i rozwiązań praktycznych w samorządach terytorialnych
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

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
test pisemny
test pisemny

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

na podstawie odpowiedzi podczas zajęć
na podstawie odpowiedzi podczas zajęć
W oparciu o obserwację studenta podczas zajęć
(wypowiedzi, zaangażowanie, kreatywność)

konw.
konw.
konw.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
aktywny udział w zajęciach, test pisemny wielokrotnego wyboru (MCQ), wielokrotnej odpowiedzi
(MRQ), wyboru (T/F) oraz uzupełniania odpowiedzi
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

30

przygotowanie do zajęć

50

udział w konsultacjach

5

czas na napisanie referatu/eseju

-

przygotowanie do zaliczenia/kolokwium

40

przygotowanie do egzaminu

-

udział w kolokwium

1

udział w egzaminie

-

Inne (jakie?)

-

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

126
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

