
SYLABUS 
 
 

Nazwa przedmiotu Budżet partycypacyjny w JST 

 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 
Katedra Politologii 

 Kod przedmiotu - 

 Studia podyplomowe 

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów 

Menedżer w samorządzie 
terytorialnym 

- niestacjonarne 

 

 Rodzaj przedmiotu - 

 Rok i semestr studiów - 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu 

dr Anna Gąsior-Niemiec 

 Imię i nazwisko osoby prowadzącej 
( osób prowadzących) zajęcia z 
przedmiotu 

dr Anna Gąsior-Niemiec 
 

Cele zajęć z przedmiotu 

Zdobycie wiedzy dotyczącej idei, roli i zasad funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. 

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

 
 
 
 Efekty kształcenia 

 

 

 

Numer Efekty kształcenia 
po zaliczeniu przedmiotu 

student: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 

dla programu 

wiedza 

W01 wymienia formy współpracy z 
interesariuszami polityki lokalnej 
i określa możliwości ich 
wykorzystania 

SP_W03 

W02 wymienia instrumenty realizacji 
polityki lokalnej 

SP_W04 

W03 definiuje zasady prowadzenia 
polityki finansowej w 
jednostkach samorządu 
terytorialnego 

SP_W05 

umiejętności 

U01 analizuje i projektuje sieci 
współpracy na poziomie 
lokalnym 

SP_U03 

kompetencje społeczne 

K01 jest otwarty na innowacyjne 
rozwiązania 

SP_K04 

 



 Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin  

Ćwiczenia – 8 godzin 

 Treści programowe 

 

A. Problematyka ćwiczeń 

Treści merytoryczne Liczba godzin 

1. Budżet partycypacyjny: definicje, typologie, doświadczenia 
światowe 

2 

2. Budżet partycypacyjny jako instrument aktywizacji społeczności 
lokalnej  

1 

3. Budżet partycypacyjny jako instrument lokalnej polityki rozwoju  1 

4. Budżet partycypacyjny w dotychczasowej praktyce samorządu 
terytorialnego w Polsce  

1 

5. Budżet partycypacyjny w Polsce: uwarunkowania prawno-
instytucjonalne, społeczno-ekonomiczne i kulturowe   

1 

6. Budżet partycypacyjny w praktyce: konstruowanie i testowanie 
instrumentu 

2 

Suma godzin 8 

 
 

 Metody dydaktyczne Ćwiczenia, dyskusja, analiza studiów przypadku 

 Sposób(y) i forma(y) 
zaliczenia 

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną  
Forma zaliczenia: prezentacja pracy zaliczeniowej (projekt 
budżetu partycypacyjnego) 

 Metody i kryteria oceny  

Numer 
efektu 
kształcenia 

Sposób weryfikacji i oceniania 
efektu kształcenia 

wiedza 

W01 Ocena udziału w zajęciach 
Ocena projektu końcowego 

W02 Ocena udziału w zajęciach 
Ocena projektu końcowego 

W03 Ocena udziału w zajęciach 
Ocena projektu końcowego 

umiejętności 

U01 Ocena udziału w zajęciach 
Ocena projektu końcowego 

kompetencje społeczne 

K01 Ocena udziału w zajęciach 
Ocena projektu końcowego 

 
 

 Całkowity nakład pracy 
studenta potrzebny do 

 

Aktywność Liczba godzin/ 



osiągnięcia założonych 
efektów w godzinach oraz 
punktach ECTS 

nakład pracy 
studenta 

Ćwiczenia 8 

Przygotowanie do ćwiczeń 20 

Przygotowanie projektu 22 

Suma godzin 50 

Liczba punktów ECTS 2 

Liczba punktów ECTS w ramach 
zajęć wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczycieli i studentów 

- 

Liczbę punktów ECTS w ramach 
zajęć o charakterze praktycznym 

2 

 

 Język wykładowy polski 

Praktyki zawodowe w 
ramach przedmiotu 

brak 
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Brazil: Participatory Budgeting. Case Study, Reinhard 
Mohn Prize 2011, Bertesman Stiftung 
(http://www.bertelsmann-
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Raport,  red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu 
Społecznego, Warszawa 2013. 
 

Podpis koordynatora 
przedmiotu 

 

Podpis kierownika jednostki  

 
 
 


