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1. Krótki opis zasad wyboru seminarium licencjackiego
Po dokonaniu rejestracji w USOS i uzyskaniu potwierdzenia zapisu na dane
seminarium NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY DECYZJI O WYBORZE
SEMINARIUM LICENCJACKIEGO.
Seminarium licencjackie jest uruchomiane, jeżeli zgłosi swój udział w nim co
najmniej 10 osób.
Na dane seminarium może zapisać się maksymalnie 12 osób.
Dana osoba może wpisać się tylko na JEDNO SEMINARIUM.
Osoby, które nie dokonają wyboru seminarium w wyznaczonym przez ISP UJ
terminie – zostaną wpisane decyzją Dyrekcji ISP UJ na wolne miejsca, bez
możliwości zmiany.
W oferowanych seminariach mogą uczestniczyć tylko studenci kierunku: polityka
społeczna
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2. Rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych
Należy :
a. zalogować się do systemu USOSweb
b. kl iknąć na ikonę z napisem „POMOC”, następnie kliknąć na
„REJESTRACJE NA ZAJĘCIA”
c. UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ zwracając szczególną uwagę
na następujące punkty:

gdzie szukać rejestracji
gdzie szukać przedmiotów, na które można się zarejestrować
jak sprawdzić, czy mogę zarejestrować się na przedmiot

PRZYPOMINAMY, ŻE REJESTRACJA NA SEMINARIA
ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
POPRZEZ
REJESTRACJĘ BEZPOŚREDNIĄ
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3. Termin rejestracji

Początek zapisów:
14 maja 2019 r. (wtorek) od godziny 21:00.
Koniec zapisów:
15 maja 2019 r. (środa) do godziny 23:59.
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4. Propozycje seminariów licencjackich

Imię i nazwisko
promotora

dr Andrzej Kurkiewicz

Tytuł seminarium

Praktyczne aspekty funkcjonowania polityki społecznej

liczba studentów
przyjmowanych na
seminarium

zakres tematyczny
seminarium

przykładowe tytuły
prac, w tym
zrealizowane w latach
ubiegłych

Minimalna liczba 10, maksymalna: 12
Przedmiotem rozważań
prac licencjackich powinno być
funkcjonowanie instytucji, polityk publicznych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego, wybrane „dobre praktyki”
realizowane w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej.
Ciekawym elementem tematyki prac mogą być różnego rodzaju
problemy społeczne i metody ich rozwiązywania, w oparciu o
przykłady. W ramach seminarium zapoznajemy się z metodami
przygotowania rozprawy naukowej, która ma silne zakorzenienie w
praktyce działalności instytucji publicznych.
"Działanie i rola organizacji pozarządowych w zakresie polityki
społecznej miasta Nowy Sącz"
"Aktywizacja osób starszych
uniwersytetów trzeciego wieku"

na

przykładzie

działalności

"Rola projektów edukacyjnych finansowanych z Funduszy
Europejskich w realizacji zadań oświatowych przez miasto Kraków"
"Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy jako przykład
instytucji realizującej usługi społeczne"
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Imię i nazwisko
promotora

dr Halszka Kurleto

Tytuł seminarium

Wpływ rozwiązań prawnych na zarządzanie
organizacjami

liczba studentów
przyjmowanych na
seminarium

Minimalna liczba 10, maksymalna: 12
Po ustaleniu głównych i szczegółowych celów (założeń) pracy oraz badania
w trakcie seminarium przystąpimy do analizy, która pozwoli na opracowanie
indywidualnych kryteriów realizacji pracy, takich jak wskazanie obszarów
objętych badaniem czy też zakresu tematycznego.

zakres tematyczny
seminarium

Szczegółową tematyka badań określona w ramach poszczególnych obszarów
obejmuje min.:
- formy organizacyjno-prawne, w tym ich wpływ na funkcjonowanie
organizacji;
- cykl życia organizacji;
- konkurencyjność a możliwość współpracy;
- przedsiębiorczość, obejmująca min. analizę charakterystykę sektora lokalnej
przedsiębiorczości, czy też określenie kondycji przedsiębiorstwa.
Wszystkie wskazane powyżej czynniki można skorelować wewnątrz
badanego obszaru, jak też poza nim, z innymi obszarami badawczymi i
profilem społeczno-demograficznym badanych populacji.
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie Stowarzyszenia “Budujemy
Nadzieję;
2. Porównanie systemów zarządzania jakością w instytucjach sektora
publicznego i przedsiębiorstwach komercyjnych;
3. Rola menadżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie małego
przedsiębiorstwa;
4. Efektywne zarządzanie czasem pracy;

przykładowe tytuły
prac, w tym
zrealizowane w latach
ubiegłych

5. Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie koncernu motoryzacyjnego
„Honda";
6. E-administracja jako czynnik poprawiający jakość urzędów i instytucji
publicznych w Polsce na przykładzie Miasta Kraków;
7. System wspomagania sektora małych i średnich przedsiębiorstw na
przykładzie województwa łódzkiego;
8. Zarządzanie wiedzą – nowy wymiar zarządzania przedsiębiorstwem;
9. Zarządzanie w miejskiej spółce sportowej na przykładzie Korona Kielce
SA.
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Imię i nazwisko
promotora

dr Marta Shaw

Tytuł seminarium

Polityka społeczna a szczęście obywateli

liczba studentów
przyjmowanych na
seminarium

Minimalna liczba 10, maksymalna: 12

zakres tematyczny
seminarium

Co sprawia, że obywatel jest szczęśliwy? Jak szczęście przejawia się w
różnych kulturach? Celem seminarium jest przygotowanie i wsparcie
studentów w realizacji projektu badawczego w postaci rozprawy
licencjackiej na temat zależności pomiędzy polityką społeczną, kulturą
i poczuciem szczęścia obywateli. Uczestnicy kursu będą mieli
możliwość poznać warsztat badacza w dziedzinie nauk społecznych
oraz rozwinąć własne umiejętności badawcze poprzez przygotowanie i
obronienie pracy licencjackiej. Studenci nauczą się tworzyć przegląd
literatury, formułować cele i pytania badawcze, projektować badania
naukowe i zrozumiale przedstawiać wyniki badań szerszej
publiczności.
Wpływ współczynnika unikania niepewności na tworzenie planów
strategicznych miast z trzech byłych zaborów polski: Krakowa,
Poznania i Warszawy.

przykładowe tytuły
prac, w tym
zrealizowane w latach
ubiegłych

Porównanie determinantów wyboru studiów w ISP UJ w badaniach
ilościowych i jakościowych.
Zastosowanie postmodernistycznej koncepcji władzy Michela Foucault
w zarządzaniu zasobami ludzkimi w więziennictwie.
Postrzeganie kobiety w polityce i na rynku pracy w Niemczech i
Turcji.
Polski obraz porażki francuskiego modelu zarządzana
wielokulturowością
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Imię i nazwisko
promotora
Tytuł seminarium
liczba studentów
przyjmowanych na
seminarium

zakres tematyczny
seminarium

dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Państwo a system zabezpieczenia społecznego

Minimalna liczba 10, maksymalna: 12

1. System zabezpieczenia społecznego w Polsce i na świecie
Zabezpieczenie społeczne w ustawodawstwie krajowym i
międzynarodowym. Zmiany w systemie zabezpieczenia
społecznego w Polsce w okresie transformacji. Reformy.
Współczesne problemy polskiego systemu zabezpieczenia
społecznego.
Koordynacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego w Unii Europejskiej.
2. Ubezpieczeniowe
elementy
systemu
zabezpieczenia
społecznego
Ubezpieczenia społeczne w Polsce po I i II wojnie światowej,
w okresie Polski Ludowej oraz po reformie w roku 1998.
Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe.
Kapitałowe formy oszczędzania na emeryturę. Ubezpieczenia
zdrowotne.
Świadczenia zaopatrzeniowe w polskim systemie
zabezpieczenia społecznego Świadczenia prorodzinne.
Rehabilitacja
osób
niepełnosprawnych.
Świadczenia
alimentacyjne. Zaopatrzenie społeczne służb mundurowych.
3. Pomoc społeczna
Świadczenia z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania.
Organizacja i finansowanie pomocy społecznej.
4. Usługi społeczne w Polsce
Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług
społecznych. Gmina, powiat, województwo, jako podmioty
świadczące usługi społeczne.
5. Władza wobec realizacji celów polityki społecznej
System sprawowania władzy w Polsce. System wyborczy.
Wybory do sejmu, senatu, do PE, na urząd prezydenta oraz
organów samorządu terytorialnego.
6. Non profit marketing
Marketing polityczny. Polskie kampanie wyborcze. Wizerunek
osób publicznych. Promocja instytucji, przedsiębiorstw i
organizacji.
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1. Rola polityki rodzinnej w polskim systemie zabezpieczeń
społecznych.
2. Reklama społeczna jako narzędzie walki z przemocą w rodzinie.
3. Rola przedsiębiorstw społecznych w rozwiązywaniu problemów osób
niepełnosprawnych.
4. Polskie i austriackie świadczenia pomocy społecznej skierowanej do
obcokrajowców.
5. Program "Rodzina 500 plus" jako element systemu zabezpieczeń
społecznych w Polsce.
6. Wpływ wykorzystania środków unijnych na usługi publiczne w
Gminie Połaniec.
7. Motywowanie wolontariuszy w organizacjach publicznych i
pozarządowych.
8. Wizerunek policji w Polsce.

przykładowe tytuły
prac, w tym
zrealizowane w latach
ubiegłych

9. Odwrócone kredyty hipoteczne jako forma zabezpieczenia
społecznego osób starszych.
10. Rola menedżera w kreowaniu wizerunku organizacji non-profit.
11. Filozofia polityczna wobec systemów zabezpieczeń społecznych.
12. Budżet obywatelski jako forma demokracji partycypacyjnej.
13. III filar jako forma dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego.
14. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w systemie prawa
polskiego.
15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja zaufania
publicznego.
16. Rodzina usamodzielniona. Rola pracy asystenta rodziny.
17. Specyfika postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń
społecznych.
18. Kampanie społeczne w tureckich mediach masowych.
19. System zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach Azji
Wschodniej.
20. Ubóstwo emerytów w Polsce jako problem społeczny.

