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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

polityka społeczna

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

praktyczny

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

4,166%

Ekonomia i ﬁnanse

3,333%

Nauki o polityce i administracji

66,7%

Nauki o zarządzaniu i jakości

15,0%

Nauki socjologiczne

7,5%

Historia

3,3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek polityka społeczna w Instytucie Spraw Publicznych WZiKS UJ wyróżnia się interdyscyplinarnym podejściem do
omawianych zjawisk społeczno-ekonomicznych. Ponadto realizowane w procesie dydaktycznym treści merytoryczne łączące
zagadnienia z zakresu zarządzania oraz nauk o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej dają podstawy
do tego, by twierdzić, iż jest to kierunek unikatowy. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu
polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Studia te
kształcą menadżerów dla instytucji kształtujących i realizujących politykę społeczną, pozwalają poszerzyć wiedzę o
zaawansowane metody i techniki zarządzania, wprowadzają przyszłych zarządzających do funkcjonowania w realiach Unii
Europejskiej, a także wzbogacają o niezbędne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działalnością
instytucji pomocy społecznej. Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w
instytucjach sfery publicznej wszystkich szczebli.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku polityka społeczna odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Misją UJ jest „wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji i wolności w dziedzinie badań
oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra”. Zadaniem Uniwersytetu jest także ochrona
podstawowych wartości ludzkich przed zagrożeniami współczesnego świata.
Kierunek polityka społeczna należy do grupy kierunków strategicznych z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego
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kraju, w szczególności mając na uwadze sytuację społeczno – demograﬁczną w kraju. Koncepcja kształcenia na kierunku
polityka społeczna realizowana jest w duchu fundamentalnych zasad, do których należą: wolność nauczania, swoboda
głoszenia poglądów, poszukiwanie prawdy i przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom.
Podstawę programu stanowi proces dydaktyczny oraz prowadzenie badań naukowych przy współpracy z krajowymi i
zagranicznymi ośrodkami akademickimi, kołami eksperckimi, partnerami biznesowymi, jednostkami sektora publicznego i
organizacjami non – proﬁt.
Studia na kierunku polityka społeczna kształcą ludzi profesjonalnych, odpowiedzialnych, mających szerokie horyzonty
intelektualne oraz przestrzegających zasad moralnych.

Cele kształcenia
dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych
rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu polityki społecznej i
zarządzania w instytucjach społecznych funkcjonujących na wszystkich szczeblach administracji publicznej, a także w
organizacjach pozarządowych
dostarczenie podstaw teoretycznych i metodycznych do kształcenia w szkołach doktorskich

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Instytut Spraw Publicznych UJ prowadzący od 2009 r. studia na kierunku: polityka społeczna - zdecydował się na
przekształcenie proﬁlu studiów „polityka społeczna”. Przechodzenie w kierunku kształcenia praktycznego od akademickiego
jest reakcją na aktualne potrzeby rynku pracy, jednocześnie gwarantując zapewnienie studentom otrzymanie bogatej wiedzy
stosowanej i możliwość zdobycia szerokich umiejętności praktycznych

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Absolwent studiów na kierunku polityka społeczna jest przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki
społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Studia te kształcą
menadżerów dla instytucji kształtujących i realizujących politykę społeczną, pozwalają poszerzyć wiedzę o zaawansowane
metody i techniki zarządzania, wprowadzają przyszłych zarządzających do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej, a
także wzbogacają o niezbędne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji pomocy
społecznej. Program studiów umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w instytucjach
sfery publicznej wszystkich szczebli
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
ISP prowadzi badania w zakresie organizacji i zadań polityk publicznych: celem badania jest między innymi zasadniczy ogląd
wybranych aspektów polityk publicznych, rozumianych jako nadawanie kierunku i realizacja długofalowych działań przez
organizacje publiczne i pozarządowe na rzecz zaspokojenia potrzeb poprzez identyﬁkowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie
problemów społecznych i publicznych. Badania pozwalają na ustalenie prawidłowości występujących w ramach
następujących szczegółowych aspektów realizacji polity publicznych (w tym dotyczących zjawisk, działań, procesów,
stosowanych metod i narzędzi. W wymiarze praktycznym wiedza posłuży do sformułowania wskazań dla praktyki (w tym
zwiększenia sprawności kształtowania i realizacji polityk publicznych) oraz rozwoju kształcenia w badanym obszarze.
W ostatnich latach badania są realizowane w szczególności, w zakresie:
• włączenia perspektywy organizacyjnej zaufania publicznego,
• humanistycznych aspektów współpracy wewnątrzorganizacyjnej i między organizacjami oraz między sektorami społecznogospodarczymi,
• organizacyjnych i marketingowych aspektów zarządzania publicznego,
• rozpoznania cech i znaczenia dialogu obywatelskiego jako form współpracy organizacji publicznych i pozarządowych,
• współpracy jako czynnika usprawniania zarządzania publicznego,
• innowacji społecznych i organizacyjnych.
W ramach badań opracowano m. in. uwskazano najważniejsze elementy zaufania kompetencyjnego w budowaniu zaufania
do organizacji; stworzono model kompetencyjny dla badanych urzędów gmin; zaproponowano nowe podejście do
analizowania potencjału pracowników samorządowych oraz korpusu służby cywilnej; wykazano związek koncepcji wartości
publicznej z założeniami na temat funkcji użyteczności oraz pomiędzy analizowanym paradygmatem a jego ukrytymi
założeniami ekonomicznymi.
Jednostka prowadzi także projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki, projekty w ramach programu Erasmus, jak
również granty wdrożeniowe. Dodatkowo realizuje projekty dydaktyczno-naukowe, w których badania prowadzą studenci i
doktoranci, we współpracy z partnerami Instytutu.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Prowadzone w ISP badania naukowe bepośrednio związane są z treściami poruszanymi w ramach przedmiotów
realizowanych na kierunku polityka społeczna. Wyniki prowadzonych badań zarówno literaturowych jak i empirycznych
wykorzystywane są w ramach dydaktyki do pogłębia wiedzy i poszerzania horyzontów podczas przekazu wykładowców.
Podnoszone w wyniku realizacji badań wiedza i kompetencje metodologiczne i statystyczne pracowników ISP
wykorzystywane są także w ramach prowadzonych seminariów dyplomowych i innych przedmiotów.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Oddany w lutym 2009 r., budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej zlokalizowany jest w Kampusie 600-lecia
Odnowienia UJ, w rejonie dzielnic Ruczaj i Pychowice. Cały Kampus, położony na terenach powojskowych, obejmuje m.in.
tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny”. Okolice Kampusu należą do najszybciej
rozwijających się terenów w Krakowie. Powstają tu nowe zespoły zabudowy, z natury będące zapleczem mieszkaniowym
studentów i pracowników UJ.
Program funkcjonalny Wydziału został opracowany na podstawie analiz rozwojowych, wykonywanych przez jednostki
organizacyjne: instytuty i zakłady. Koncepcja budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej została wyłoniona w
konkursie zorganizowanym przez uczelnię i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Zrealizowany projekt architektoniczny jest
dziełem Agencji Projektowej Architektury s.c. EKSPO, której głównym projektantem jest arch. Krzysztof Kiendra.
Czteropiętrowy budynek, o powierzchni użytkowej ok. 23 700 m2, jest obiektem nowoczesnym w sensie rozwiązań
funkcjonalnych oraz przestrzennych. Obiekt może obsłużyć jednocześnie ok. 2200 studentów. Na program użytkowy
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budynku składają się sale wykładowe, seminaryjne i ćwiczeniowe, a także pracownie komputerowe i biblioteka.
Specyﬁcznym elementem programu funkcjonalnego jest studio telewizyjne. Celom naukowym i dydaktycznym służą też
laboratoria specjalistyczne, w których zainstalowano unikalną aparaturę badawczą, m.in. do badania mózgu. Pomieszczenia
dydaktyczne wyposażono w sprzęt audiowizualny umożliwiający różne formy prezentacji wiedzy i komunikację ze
studentami. W obiekcie zaprojektowano też miejsca pracy dla ok. 450 pracowników naukowych. Pomieszczeniom
pracowniczym towarzyszą salki konferencyjne i seminaryjne, pośrednio uzupełniające funkcje dydaktyczne. Pomieszczenia
towarzyszące obejmują niewielki barek, punkt handlowy oraz usług kserograﬁczne. W podziemiu budynku (ok. 2200 m2)
zlokalizowano: hol, szatnie, sanitariaty ogólne, centrale wentylatorowe, pomieszczenia techniczne i teletechniczne oraz
przyłącza. Na parterze (ok. 7 000 m2) mieszczą się: hole wejściowy i rekreacyjne, infoportiernia, pomieszczenia ochrony,
sale dydaktyczne, sale audytoryjne, biblioteka, administracja budynku, pracownie komputerowe, zespół studia TV, bufet,
pokoje gościnne, stacja trafo, pom. pomocnicze i techniczne. Na piętrze 1. (ok. 5 100 m2) znajdują się: hole rekreacyjne, sale
i pracownie dydaktyczne, pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pom. pomocnicze i
techniczne oraz antresola biblioteki. Piętro 2. (ok. 4 600 m2) oraz 3. (ok. 4700 m2) mieszczą: hole rekreacyjne, sale i
pracownie dydaktyczne, pomieszczenia pracowników naukowych, władz instytutów, sanitariaty ogólne, pomieszczenia
pomocnicze i techniczne.
W sensie przestrzennym obiekt składa się z trzech charakterystycznych części. Pierwszy, poprzedzony dziedzińcem segment
budynku obejmuje reprezentacyjny, wielokondygnacyjny hol wejściowy i rekreacyjny, obudowany największymi salami
wykładowymi. Segment kolejny – to charakterystyczna bryła biblioteki w kształcie rotundy. W trzecim, podłużnym segmencie
mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne oraz pokoje pracowników. Budynek dostępny jest z ul. prof. Stanisława
Łojasiewicza i wyposażony w parkingi o pow. ok. 2900 m2 dla 222 samochodów osobowych. Obiekt Wydziału otaczają
atrakcyjne tereny zielone (ok. 9 500 m2), stanowiące przy tym ekrany akustyczne, chroniące przed hałasem ruchu
drogowego. Wewnętrzny dziedziniec zdobi fontanna.
Budynek jest użytkowany od czterech lat i dzięki jego realizacji – w opinii pracowników i studentów – znacznie podniosła się
na Wydziale jakość studiowania, uczenia i organizowania pracy naukowej. Nowe możliwości badań stworzonych poprzez
laboratoria i studio telewizyjne ujawnią się niebawem w publikacjach.
Do dyspozycji studentów jest Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, która powstała w
wyniku połączenia zbiorów instytutów naukowych Wydziału. W nowym obiekcie znajdują się nowoczesne, funkcjonalnie
umeblowanie pomieszczenia i bardzo dobre warunki techniczne (klimatyzacja, monitoring, winda), które zapewniają
czytelnikom komfortowe warunki do pracy. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym i technicznym budynku z Biblioteki mogą
korzystać osoby niepełnosprawne. Biblioteka oferuje ponadto:
 dogodne godziny udostępniania (poniedziałek-sobota: 9-19, niedziela: 9-15),
 wolny dostęp do książek i czasopism bieżących,
 katalog online,
 ksero,
 skanery,
 kabiny do pracy indywidualnej,
 kabiny multimedialne (TV, DVD),
 kabinę tyﬂologiczną (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 komputery,
 otwarty dostęp do Internetu bezprzewodowego.
Z Biblioteki może korzystać jednocześnie ok. 300 użytkowników. Wypożyczalnia w Bibliotece funkcjonuje w oparciu o system
kontroli wypożyczeń VIRTUA/VTLS.
Całość zbiorów Biblioteki obejmuje około 100 000 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych. W prenumeracie znajduje się
119 czasopism polskich oraz 20 zagranicznych. Od roku 1998 Biblioteka Wydziałowa WZiKS UJ współuczestniczy wraz z
Biblioteką Jagiellońską w dostępie do Katalogu Komputerowego UJ w systemie VIRTUA/ VTLS).
Biblioteka oferuje swoim użytkownikom szereg usług: bibliotecznych, informacyjnych, dydaktyczno-szkoleniowych.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0923

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz
uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi
lub zaliczeniu. Na drugim roku student uczestniczy w zajęciach fakultatywnych. Na drugim roku przygotowuje pracę
dyplomową w ramach seminarium magisterskiego.Studenci wybierają dziewięć przedmiotów fakultatywnych do realizacji w
semestrze III i IV realizowane na II roku studiów II stopnia. Student ma w planie zajęć przewidzianą realizację 120 godzin
praktyk zawodowych.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

100

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

35

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

10

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 900

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Celem praktyk jest zapoznanie Studentów z funkcjonowaniem wybranych Instytucji w szczególności poprzez:
- poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania wybranych Instytucji,
- poznanie procesów realizacji zadań publicznych przez wybrane Instytucje,
- poznanie specyﬁki pracy na różnych stanowiskach w wybranych Instytucjach,
- poznanie metod i technik zarządzania wybranymi Instytucjami,
- weryﬁkację wiedzy teoretycznej w praktyce, polegającą na wykształceniu umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej
zdobytej w toku studiów w praktycznym funkcjonowaniu organizacji,
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- poznanie własnych możliwości i umiejętności na rynku pracy,
- dokonanie ocen i sformułowania wniosków na temat poznanej pracy,
- nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej oraz
poszukiwania pracy.
Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej zgodnie z programem studiów w wymiarze nie mniejszym niż trzy
miesiące do końca IV semestru studiów (60 godzin w semestrze III i 60 godzin w semestrze IV).
Praktyki powinny być realizowane w organizacjach publicznych i obywatelskich.
W ramach praktyk zawodowych – praktyk indywidualnych w wymiarze 120 godzin Student Instytutu Spraw Publicznych UJ
może wybrać jedną z trzech możliwości odbycia praktyki zawodowej:
a. praktyki w samodzielnie wybranej (-ych) przez studenta Instytucji (-ach),
b. praktyki mentorskie realizowane w Instytucjach wskazanych przez Koordynatorów Praktyk,
c. zaliczenie w poczet praktyk wykonywanej przez studenta pracy lub odbytego stażu, w wymiarze co najmniej 120 godzin.
Student może odbyć praktykę także w Instytucji innej niż wymienione jednakże musi uprzednio uzyskać zgodę właściwego
Koordynatora Praktyk.
Zaliczenie w poczet praktyk następuje za zgodą Dyrektora ds. studiów ISP UJ.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zdanie egzaminu dyplomowego. Warunek powyższy jest spełniony wówczas,
gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest
jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania (uwzględnia aspekty praktyczne).
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Nazwa

PRK

POS_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla polityki
społecznej oraz kierunki jej rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań.

P7S_WG

POS_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk
społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk.

P7S_WG

POS_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy kultury
i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania.

P7S_WG

POS_K2_W04

Absolwent zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej.

P7S_WK

POS_K2_W05

Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

P7S_WK

POS_K2_W06

Absolwent zna i rozumie przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i
kulturowe rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym.

P7S_WG

POS_K2_W07

Absolwent zna i rozumie na poziomie zaawansowanym metody badań naukowych i
zasady tworzenia wybranych instrumentów badawczych.

P7S_WG

POS_K2_W08

Absolwent zna i rozumie istotę i dynamikę głównych współczesnych systemów
społecznych, gospodarczych i politycznych.

P7S_WK

POS_K2_W09

Absolwent zna i rozumie prawne i ﬁnansowe aspekty działania organizacji.

P7S_WK

POS_K2_W10

Absolwent zna i rozumie wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności
między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami, różnorodne, złożone
uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności w zakresie polityki
społecznej.

P7U_W

Kod

Nazwa

PRK

POS_K2_U01

Absolwent potraﬁ identyﬁkować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy
społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych
właściwych dla polityki społecznej.

P7S_UW

POS_K2_U02

Absolwent potraﬁ prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich
praktyczne skutki z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi dyscyplin
naukowych właściwych dla polityki społecznej.

P7S_UW

POS_K2_U03

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy
rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla
polityki społecznej.

P7S_UW

POS_K2_U04

Absolwent potraﬁ formułować i analizować problemy badawcze wynikające z
omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i
organizacyjnych, przed którymi staje polityka społeczna oraz dobierać odpowiednie
metody i narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór odpowiednich źródeł
informacji.

P7S_UW

POS_K2_U05

Absolwent potraﬁ wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu polityki społecznej
wytworzoną na gruncie nauk społecznych syntetyzować różne idee i poglądy.

P7S_UW

POS_K2_U06

Absolwent potraﬁ uczestniczyć w różnych formach partycypacji społecznej,
prowadzenia debaty i prezentowania własnego punktu widzenia.

P7S_UK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Nazwa

PRK

POS_K2_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w
międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

P7S_UK

POS_K2_U08

Absolwent potraﬁ planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole.

P7S_UO

POS_K2_U09

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i organizować proces własnego uczenia się i
P7S_UU
rozwoju.

POS_K2_U10

Absolwent potraﬁ wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin.

P7U_U

POS_K2_U11

Absolwent potraﬁ dobrać oraz stosować właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

P7U_U

POS_K2_U12

Absolwent potraﬁ komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
odpowiednio uzasadniać stanowiska.

P7U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Nazwa

PRK

POS_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznego odbioru i analizy przedstawionych mu treści.

P7S_KK

POS_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznania znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych.

P7S_KK

POS_K2_K03

Absolwent jest gotów do podejmowania działania i inspirowania innych do działania
na rzecz lokalnych społeczności i interesu publicznego.

P7S_KO

POS_K2_K04

Absolwent jest gotów do przedsiębiorczego działania.

P7S_KO

POS_K2_K05

Absolwent jest gotów do respektowania zasad publicznej własności wyników badań
naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

P7S_KR

POS_K2_K06

Absolwent jest gotów do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w
środowisku pracy i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz
zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia
odpowiedzialności za nią.

P7U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia społeczna i gospodarcza

30

4,0

egzamin

O

Komunikacja interpersonalna

30

4,0

zaliczenie

O

Teoria polityki społecznej

30

4,0

egzamin

O

Ustroje polityczne państw współczesnych

30

4,0

zaliczenie

O

Strategie rozwoju społecznego

30

4,0

egzamin

O

międzynarodowa polityka społeczna

30

3,0

egzamin

O

Język angielski B2+

30

-

zaliczenie

O

Etyka w polityce społecznej

30

2,0

zaliczenie

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Badania w działaniu

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewaluacja w polityce społecznej

30

3,0

zaliczenie

O

Polityka gospodarcza

30

4,0

egzamin

O

Kwestie społeczne

30

4,0

egzamin

O

Lokalna i regionalna polityka społeczna

30

4,0

egzamin

O

Język angielski B2+

30

2,0

egzamin

O

Organisational change

30

3,0

egzamin

O

Instrumenty ﬁnansowania polityki społecznej

30

4,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie

F

Metodologia nauk społecznych

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyka zawodowa

60

5,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Należy wybrać do realizacji w semestrze 3 i 4 łącznie 7 przedmiotów fakultatywnych po 5 ECTS (oprócz praktyk
zawodowych i seminariów dyplomowych).
Zarządzanie partycypacyjne

30

5,0

zaliczenie

F

Współdziałanie międzyorganizacyjne i międzysektorowe

30

5,0

zaliczenie

F

Międzynarodowe zabezpieczenia społeczne

30

5,0

zaliczenie

F

Public relations, promocja, reklama w instytucjach polityki
społecznej

30

5,0

zaliczenie

F

Marketing społeczny

30

5,0

zaliczenie

F

Komunikacja interkulturowa

30

5,0

zaliczenie

F

Strategiczne zarządzanie projektami

30

5,0

zaliczenie

F

Diagnoza w polityce społecznej

30

5,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium dyplomowe

30

10,0

zaliczenie

F

Praktyka zawodowa

60

5,0

zaliczenie

F

Semestr 4
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

Należy wybrać do realizacji w semestrze 3 i 4 łącznie 7 przedmiotów fakultatywnych po 5 ECTS (oprócz praktyk
zawodowych i seminariów dyplomowych).
Zaufanie w polityce społecznej

30

5,0

zaliczenie

F

Zarządzanie kadrami w organizacjach publicznych i obywatelskich 30

5,0

zaliczenie

F

Zarządzanie programami i portfelami projektów

30

5,0

zaliczenie

F

Programy i projekty wspierające rozwiązywanie problemów
społecznych

30

5,0

zaliczenie

F

Polityka równościowa

30

5,0

zaliczenie

F

Kierowanie zmianą w instytucjach polityki społecznej

30

5,0

zaliczenie

F

Prewencja i proﬁlaktyka społeczna

30

5,0

zaliczenie

F

Rewitalizacja w przestrzeni publicznej

30

5,0

zaliczenie

F

Audyt w organizacjach publicznych

30

5,0

zaliczenie

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia społeczna i gospodarcza
Nazwa przedmiotu
Historia społeczna i gospodarcza
Klasyﬁkacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 1

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zrozumienie wielkich procesów historycznych: rozwoju systemu kapitalistycznego, powstania i dynamiki państwa
nowożytnego, współzależności współczesnych społeczeństw

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student posiada elementarną wiedzę o dynamice systemu
kapitalistycznego i genezie współczesnego systemu społecznego
i politycznego.

POS_K2_W06, POS_K2_W08,
POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić wydarzenia gospodarcze i polityczne w kontekście wielkich
procesów społecznych.

POS_K2_U01, POS_K2_U05, POS_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student nabywa gotowość uczestnictwa w debacie publicznej.

Sylabusy

POS_K2_K01, POS_K2_K02, POS_K2_K03
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Społeczeństwo przedkapitalistyczne - procesy demograﬁczne. 2. Społeczeństwo
przedkapitalistyczne - porządek społeczny i religia. 3. Społeczeństwo
przedkapitalistyczne - państwo i prawo. 4. Powstanie systemu kapitalistycznego "rewolucja przemysłowa" i "rewolucja naukowa". 5. Powstanie systemu
kapitalistycznego - ekspansja Europy i powstanie systemu handlu światowego. 6.
Dynamika systemu kapitalistycznego - od leseferyzmu do państwa dobrobytu. 7.
Dynamika systemu kapitalistycznego - od społeczeństwa stanowego do liberalnej
demokracji. 8. Dynamika systemu kapitalistycznego - od hegemonii europejskiej
do zbiorowej hegemonii mocarstw. 9. Dynamika systemu kapitalistycznego od państwa narodowego do rządzenia światowego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test pisemny

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

70

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Komunikacja interpersonalna
Nazwa przedmiotu
Komunikacja interpersonalna
Klasyﬁkacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 1

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą wybranych aspektów komunikacji
interpersonalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane podejścia teoretyczne i modele oraz terminologię w obszarze komunikacji
interpersonalnej.

POS_K2_W03

W2

wybrane zagadnienia dotyczące rodzajów, typów, stylów, technik, barier,
kompetencji w komunikacji interpersonalnej.

POS_K2_W03

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować wiedzę teoretyczną do samokształcenia, doskonalenia kompetencji
w obszarze komunikacji interpersonalnej.

POS_K2_U09

U2

komunikować się z różnych kontekstach i radzić sobie z podstawowymi problemami
w wybranych sytuacjach komunikacyjnych.

POS_K2_U06,
POS_K2_U10,
POS_K2_U12

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest przygotowany do właściwego komunikowania się z ludźmi w miejscu
pracy i poza nim.

K1

POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja komunikacji interpersonalnej; komunikacja interpersonalna a komunikacja
społeczna; proces komunikacji i jego elementy; cechy komunikacji interpersonalnej;
poziomy komunikacji interpersonalnej; funkcje komunikacji. Znaczenie kontekstu
w komunikacji interpersonalnej. Umiejętności komunikacyjne a kontekst.

W1

2.

Wybrane teorie komunikacji interpersonalnej i modele komunikacji.

W1

3.

Percepcja społeczna a komunikowanie się ludzi. Rola stereotypów w komunikacji.

W2, U1, U2, K1

4.

Komunikacja perswazyjna – reguły i techniki wpływu społecznego; teoria
argumentacji.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Komunikacja perswazyjna a negocjacje; style negocjowania, postawy wobec
negocjacji; fazy negocjacji; negocjacje społeczne a negocjacje handlowe; wybrane
techniki w negocjacjach.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Kłamstwo i manipulacja w komunikacji interpersonalnej.

W2, U2, K1

7.

Rodzaje komunikacji: komunikacja werbalna i niewerbalna. Język mówiony a język
pisany w komunikacji interpersonalnej. Język jako narzędzie komunikacji. Funkcje
komunikacji niewerbalnej. Różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej.

W2, U1, U2, K1

8.

Bariery w komunikacji interpersonalnej i radzenie sobie z nimi. Rodzaje barier.
Maksymy konwersacyjne P.Grice’a. Reguły tekstowe i interpersonalne – G. Leech.

W1, W2, U2, K1

9.

Informacja zwrotna - cechy informacji zwrotnej, kompetencje w zakresie
przekazywania i odbierania informacji zwrotnej.

W2, U1, U2, K1

10.

Komunikacja interpersonalna w Internecie. Media społecznościowe. Kompetencja
w komunikacji internetowej.

W2, U1, U2, K1

11.

Język kobiet i język mężczyzn.

W1, W2, K1

12.

Komunikacja międzypokoleniowa.

W2, K1

13.

Style komunikowania się.

W1, U1

14.

Komunikowanie się interpersonalne, ustne i pisemne, w organizacjach; komunikacja
interpersonalna między członkami organizacji a jej interesariuszami.

W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie pisemne

ćwiczenia

zaliczenie ustne

Sylabusy

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

zaliczenie ustne

W1

x

x

W2

x

x

U1

x

U2

x

K1

Sylabusy

x

x
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Teoria polityki społecznej
Nazwa przedmiotu
Teoria polityki społecznej
Klasyﬁkacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 1

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką i doktrynami teorii polityki społecznej, ze współczesnymi problemami
polityki społecznej i podstawami teoretycznymi ich rozwiązywania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe kierunki teoretyczne w zakresie polityki społecznej oraz ich
podstawy ﬁlozoﬁczne.

POS_K2_W01, POS_K2_W08,
POS_K2_W10

W2

podstawowe nurty historycznych i współczesnych dyskursów teoretycznych
w ramach polityki społecznej.

POS_K2_W01, POS_K2_W06,
POS_K2_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznaje założenia i elementy teorii polityki społecznej w stosowanych
systemach polityki społecznej.

POS_K2_U01, POS_K2_U05,
POS_K2_U06

U2

potraﬁ korzystać z dorobku teoretycznego polityki społecznej w praktyce
zarządzania tą dziedziną.

POS_K2_U04, POS_K2_U05,
POS_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

rozumie znaczenie wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu problemów
w zakresie polityki społecznej.

POS_K2_K02

K2

potraﬁ w sposób analityczny i krytyczny podchodzić do różnych przejawów
praktyki w zakresie polityki społecznej.

POS_K2_K01

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota i geneza polityki społecznej, polityka społeczna jako nauka społeczna.

W1, U1, K2

2.

Kwestie społeczne jako przedmiot polityki społecznej.

W1, U2, K1

3.

Wartości w polityce społecznej.

W2, U1, K2

4.

Koncepcja sprawiedliwości społecznej jako podstawa polityki społecznej.

W1, W2, K2

5.

klasyczne doktryny teoretyczne polityki społecznej, doktryna neoliberalna, doktryna
socjaldemokratyczna, doktryna społecznej gospodarki rynkowej.

W1, W2, U1, K2

6.

Współczesne nurty teoretyczne w polityce społecznej, feministyczna koncepcja
polityki społecznej, postmodernistyczne koncepcje polityki społecznej, koncepcje
polityki społecznej nurtu radykalnej lewicy.

W1, W2, U2, K2

7.

Współczesne problemy i dyskursy teoretyczne w teorii polityki społecznej. Polityka
społeczna a efektywność gospodarcza, idea państwa opiekuńczego, globalizacja
a polityka społeczna.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Testowy egzamin pisemny.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

22

analiza aktów normatywnych

5

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza orzecznictwa

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

W1

x

W2

x

U1

x

U2

x

K1

x

K2

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ustroje polityczne państw współczesnych
Nazwa przedmiotu
Ustroje polityczne państw współczesnych
Klasyﬁkacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 1

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zrozumienie funkcjonowania współczesnego systemu politycznego na poziomie państwowym i ponadnarodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student rozumie funkcjonowanie współczesnych systemów
politycznych na różnych poziomach rządzenia. Zna podstawowe
zasady ustrojowe krajów demokratycznych.

POS_K2_W01, POS_K2_W06, POS_K2_W08,
POS_K2_W09, POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować funkcjonowanie systemu politycznego. Student nabywa
umiejętność rozumienia norm prawnych i analizowania procesu
podejmowania decyzji politycznych.

POS_K2_U01, POS_K2_U02, POS_K2_U03,
POS_K2_U04, POS_K2_U05, POS_K2_U06,
POS_K2_U10, POS_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest przygotowany do debaty publicznej w zakresie analizy
procesu politycznego.

Sylabusy

POS_K2_K01, POS_K2_K02, POS_K2_K03,
POS_K2_K06
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Współczesne systemy polityczne- klasyﬁkacja. 2. Liberalna demokracja i jej geneza.
3. Klasyczny system parlamentarny - konstytucja brytyjska. 4. Klasyczny system
prezydencki - konstytucja USA. 5. System semiprezydencki - konstytucja francuska. 6.
W1, U1, K1
Systemy konstytucyjne państw europejskich: Niemcy, Włochy, Szwajcaria. 7. Polski
porządek konstytucyjny. 8. Kwestie federalizmu i związki państw: USA, Unia
Europejska, Niemcy, Szwajcaria. 9. Ustrój administracji publicznej. 10. Pozycja
ustrojowa partii politycznych i grup nacisku.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
test pisemny

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

analiza aktów normatywnych

30

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Strategie rozwoju społecznego
Nazwa przedmiotu
Strategie rozwoju społecznego
Klasyﬁkacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 1

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą rozwoju społecznego i zasadach jego strategicznego
ukierunkowywania

C2

Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej poprzez analizę wybranych
dokumentów strategicznych o różnej skali i przewidzianych w nich instrumentów do praktyki zarządczej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie podstawową terminologię dotyczącą rozwoju społecznego i roli
sektora publicznego oraz jego stymulowanie

POS_K2_W01

W2

zna i rozumie problematykę współczesnych wyzwań społecznych w kontekście
polityk publicznych i zarządzania

POS_K2_W01,
POS_K2_W02

W3

zna i rozumie rolę planowania strategicznego w zakresie spraw społecznych
w polityce społecznej realizowanej na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz
krajowym, a także ponad narodowym

POS_K2_W06,
POS_K2_W10

Sylabusy
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zna i rozumie problematykę dotyczącą możliwości pomiaru i ewaluacji działań
na rzecz rozwoju społecznego.

W4

POS_K2_W01,
POS_K2_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ praktycznie zastosować wiedzę teoretyczną poprzez analizę wybranych
dokumentów strategicznych i programowych

POS_K2_U02, POS_K2_U04

U2

potraﬁ korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji

POS_K2_U02, POS_K2_U03

U3

potraﬁ tworzyć i redagować teksty z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł

POS_K2_U10, POS_K2_U11

U4

potraﬁ zdobywać informacje od przedstawicieli instytucji publicznych

POS_K2_U05, POS_K2_U12

U5

potraﬁ zdobywać, analizować, prezentować oraz oceniać najnowsze informacje
z zakresu polityk społecznych

POS_K2_U02, POS_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w budowaniu projektów o charakterze społecznym

POS_K2_K02, POS_K2_K03

K2

jest gotów do ciągłego oraz samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy,
a także podnoszenia umiejętności profesjonalnych

POS_K2_K02

K3

jest gotów do przyjęcia odpowiedzialność za powierzone zadania

POS_K2_K04, POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

próba zdeﬁniowania rozwoju społecznego i możliwości jego strategicznego
ukierunkowania - rozwój zrównoważony, rozwój odpowiedzialny, rozwój inkluzywny

W1, U1, K2

2.

rozwój społeczny a rozwój gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy

W4, U5, K2

3.

wskaźniki rozwoju społecznego

W2, U5, K3

4.

strategiczne planowanie rozwoju

W3, U4, K1

5.

globalne strategie rozwoju

W3, U1, U3, K2

6.

ponadnarodowe strategie rozwoju

W3, U1, K1

7.

Krajowe strategie rozwoju

W1, W4, U2, U3

8.

Regionalne strategie rozwoju

W3, U4, K2

9.

Instrumenty rozwoju społecznego

W1, U2, U5, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy
zaliczenia
egzamin
pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedmiot zakończony egzaminem pisemnym z pytaniami problemowymi
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Formy
zaliczenia

Rodzaj zajęć

ćwiczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca nad analizą przypadków i dokumentów strategicznych, zaliczenie
sukcesywne elementów pracy, obecność na zajęciach; przy braku obecności
- kolokwium ustne

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

analiza badań i sprawozdań

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

zaliczenie

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

W4

x

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

U4

x

x

U5

x

x

K1

x

x

K2

x

x

K3

x

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

międzynarodowa polityka społeczna
Nazwa przedmiotu
międzynarodowa polityka społeczna
Klasyﬁkacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 1

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowych pojęć i trendów zakresu polityki społecznej

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy przez studentów z zakresu wybranych problemów międzynarodowej polityki społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

procesy zachodzące w międzynarodowej polityki społecznej

POS_K2_W01, POS_K2_W02, POS_K2_W08,
POS_K2_W10

W2

podmioty i problemy międzynarodowej polityki społecznej

POS_K2_W01, POS_K2_W02, POS_K2_W08,
POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować elementy i relacje zachodzące pomiędzy podmiotami
i procesami międzynarodowej polityki społecznej

POS_K2_U01, POS_K2_U02, POS_K2_U04

U2

interpretować wybrane zagadnienia związane z międzynarodową
polityką społeczną

POS_K2_U01, POS_K2_U02, POS_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeprowadzenia rozbudowanych analiz międzynarodowego
otoczenia społecznego

Sylabusy

POS_K2_K01, POS_K2_K02
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Modele międzynarodowej polityki społecznej

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Główne problemy międzynarodowej polityki społecznej

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Podmioty międzynarodowej polityki społecznej.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Formy współpracy w międzynarodowe polityce społecznej.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Bieda i ubóstwo w międzynarodowej polityce społecznej

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Nierówności społecznych w międzynarodowej polityce społecznej

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Procesy migracyjne

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Proces globalizacji

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Problemy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Działalność wybranych agend ONZ

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Bank Światowy i MFW

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
dwa pytania

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

31 / 119

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin ustny

W1

x

W2

x

U1

x

U2

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Etyka w polityce społecznej
Nazwa przedmiotu
Etyka w polityce społecznej
Klasyﬁkacja ISCED
0223 Filozoﬁa i etyka

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 1

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych założeń etyki (opisowej, normatywnej, metaetyki) oraz
przedstawienie roli etyki w polityce społecznej

C2

Kształtowanie postaw etycznych pracowników polityki społecznej

C3

Aktywizowanie do reagowanie na nieetyczne zachowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię z zakresu etyki

POS_K2_W02, POS_K2_W06

W2

rolę wartości w kształtowaniu się postaw ludzkich

POS_K2_W03, POS_K2_W08

W3

rolę etyki w polityce społecznej

POS_K2_W05, POS_K2_W09, POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać oceny zachowań nieetycznych

POS_K2_U01, POS_K2_U04, POS_K2_U12

U2

formułować argumenty oraz przedstawić swoje
stanowisko na temat etyki w polityce społecznej

POS_K2_U03, POS_K2_U04, POS_K2_U05,
POS_K2_U06, POS_K2_U11, POS_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia działań przeciwko nieetycznym zachowaniom
w polityce społecznej

Sylabusy

POS_K2_K01, POS_K2_K02, POS_K2_K03, POS_K2_K06
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

zaznaczenie obszarów etycznych w polityce społecznej

W1, W3, U1, U2

2.

funkcjonowanie różnych systemów wartości w relacjach międzyludzkich

W2, U1, K1

3.

zachowanie etyczne pracowników, m.in. pracowników pomocy społecznej

W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
kazus, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w wykładach; przygotowanie i obrona eseju;
umiejętność rozwiązywania kazusów etycznych metodą "za i
przeciw"

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

15

rozwiązywanie kazusów

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę kazus esej

W1

x

W2

x

W3

x

x

x

U1

x

x

x

U2

x

x

K1

x

x

Sylabusy

x
x
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x

Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Badania w działaniu
Nazwa przedmiotu
Badania w działaniu
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 1

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie możliwości wpływania na rzeczywistość przez łączenie teorii z praktyką

C2

Identyﬁkacja wyzwań współczesnego świata

C3

Doskonalenie się w stosowaniu badań w działaniu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

problemy współczesnego świata

POS_K2_W02

W2

sposoby rozumienia i zasady badań w działaniu

POS_K2_W07

W3

rolę badacza w modelu badań w działaniu

POS_K2_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zaplanować, przygotować i przeprowadzić projekt badań
w działaniu

POS_K2_U04, POS_K2_U08

U2

potraﬁ dokonać analizy i interpretacji danych

POS_K2_U04

Sylabusy
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U3

potraﬁ zdeﬁniować ważne problemy społeczne

POS_K2_U01, POS_K2_U06, POS_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpraca i komunikacja w zróżnicowanej grupie

POS_K2_K03, POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do badań w działaniu (action research). Współczesny świat jako
kontekst działania.

W1, W2

2.

Badacz jako źródło zmiany. Komu i dlaczego potrzebne są badania w działaniu?
Specyﬁka i zasady tych badań. Deﬁnicja (wspólnego) badania przez działanie
(collaborative action research).

W3, U1

3.

Problem badawczy (poszukiwanie i formułowanie). Sposoby i ramy poznawania
świata. Jak informacja pomaga w wprowadzaniu zmiany? W jaki sposób zbierać dane?
Co uznać za dane?

U1, K1

4.

Planowanie projektu badawczego. Identyﬁkacja źródeł danych. Metody ilościowe
i metody jakościowe. Triangulacja. Obserwacja i fotograﬁa jako przykłady.

U1, U3

5.

Zadawanie właściwych pytań. Projektowanie narzędzi. Proces zbierania
(rejestrowania) danych. Wiarygodność.

W2, U1, U3

6.

Człowiek w teatrze życia codziennego. Kodowanie i analiza danych. Interpretacja.
Czyja to historia?

U2, U3, K1

7.

Wnioski. Redagowanie. Raportowanie. Zasady przedstawiania rezultatów. Reﬂeksja,
symbole, metafory.

U2, U3, K1

8.

Historia i ewolucja badań w działaniu. Teoria krytyczna. Naukowość. Badania
w budowaniu kultury profesjonalizmu.

W1, W2

9.

Prezentacje danych i planowanie zmiany. Kto ma władzę?

U3, K1

10.

Wykorzystywanie badań przez działanie: wykorzystanie danych dla aktywizacji
społeczności, wprowadzanie wniosków w życie, rozwiązywanie problemów.
Odpowiedzialność i przywództwo.

W3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w
badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przeprowadzenie projektu badań w działaniu według ustaleń z
prowadzącym

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przeprowadzenie badań empirycznych

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
projekt

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

U3

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ewaluacja w polityce społecznej
Nazwa przedmiotu
Ewaluacja w polityce społecznej
Klasyﬁkacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 2

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z teorią ewaluacji

C2

Przekazanie wiedzy na temat projektowania i prowadzenia badania ewaluacyjnego w obszarze polityki społecznej

C3

Zapoznanie studentów ze sposobami konstruowania raportów z badań ewaluacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawowe deﬁnicje, podejścia, rodzaje ewaluacji.

POS_K2_W01

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaplanować, zaprojektować, przeprowadzić badanie ewaluacyjne.

POS_K2_U04

U2

analizować i interpretować zebrane dane, wyciągnąć wnioski końcowe
i sformułować rekomendacje.

POS_K2_U04

U3

sporządzić raport z ewaluacji.

POS_K2_U12

U4

zaprezentować raport z ewaluacji.

POS_K2_U12

Sylabusy
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U5

współpracować w zespole badawczym.

POS_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uznawania znaczenia badań w rozwiązywaniu problemów społecznych.

POS_K2_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ewaluacja – deﬁnicje, podejścia, generacje ewaluacji, rodzaje ewaluacji.

W1

2.

Ewaluacja jako forma demokratycznej partycypacji.

W1

3.

Ewaluacja w sektorze publicznym. Ewaluacja a rozliczalność władz publicznych.
Ewaluacja różnych problemów i obszarów polityk społecznych (edukacja, pomoc
społeczna, rozwój regionalny i inne).

W1

4.

Rola ewaluacji w podejmowaniu decyzji (na podstawie danych) o kierunkach polityk
społecznych. Ewaluacja jako narzędzie doskonalenia organizacji.

W1

5.

Potencjał ewaluacji. Instytucjonalizacja ewaluacji i rozwój kultury ewaluacyjnej.

W1

6.

Podstawy metodologiczne prowadzenia badań ewaluacyjnych. Znaczenie kryteriów
ewaluacji.

U1

7.

Konceptualizacja ewaluacji i prowadzenie badań.

U1, U5

8.

Analiza danych zebranych.

U2, U5

9.

Raport z ewaluacji – struktura; prezentacja danych w raporcie.

U3, U5, K1

10.

Prezentacja wyników i wniosków z ewaluacji.

U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy
zaliczenia
raport,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opracowanie raportu z ewaluacji oraz
prezentacja wyników i wniosków z badania. Na uzyskanie zaliczenia wpływ ma
terminowość wykonania tych zadań oraz dostosowanie się do wymagań
dotyczących sposobu ich wykonania.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie raportu

20

Sylabusy
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przeprowadzenie badań empirycznych

10

przygotowanie do zajęć

2

analiza i przygotowanie danych

10

projektowanie

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
raport

prezentacja

W1

x

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

U5

x

x

K1

x

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Polityka gospodarcza
Nazwa przedmiotu
Polityka gospodarcza
Klasyﬁkacja ISCED
0311 Ekonomia

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 2

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zrozumienie celów i narzędzi polityki gospodarczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawowe teorie regulacji i rozumie znaczenie
głównych środków polityki gospodarczej na poziomie
mikroekonomicznym.

POS_K2_W01, POS_K2_W02, POS_K2_W03,
POS_K2_W05, POS_K2_W06, POS_K2_W08,
POS_K2_W09, POS_K2_W10

W2

główne teorie makroekonomiczne, rozumie naturę i skutki polityki
gospodarczej o charakterze makroekonomicznym.

POS_K2_W01, POS_K2_W02, POS_K2_W03,
POS_K2_W06, POS_K2_W08, POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować skutki działań władz publicznych na poziomie
mikroekonomicznym i makroekonomicznym. Potraﬁ przewidzieć
najważniejsze efekty przyjętej polityki.

POS_K2_U01, POS_K2_U02, POS_K2_U04,
POS_K2_U05, POS_K2_U06, POS_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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student jest przygotowany do analiz sytuacji w istotnych
kwestiach polityki społecznej na różnych poziomach życia
społecznego.

K1

POS_K2_K01, POS_K2_K03, POS_K2_K05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Systemy gospodarcze i rodzaje alokacji. 2. Niesprawność rynku - podstawowe
teorie. 3. Kwestie monopolu i polityki antymonopolowej. 4. Problemy zarządzania
monopolem naturalnym. 5. Efekty zewnętrzne i metody rozwiązywania problemów
z tym związanych. 6. Dobra publiczne, dobra wspólne i ich problemy ekonomiczne. 7.
Problemy ubezpieczeń społecznych i systemy emerytalne. 8. Polityka zdrowia
publicznego i system opieki zdrowotnej. . 9. Polityka edukacyjna. 10. Podstawowe
teorie makroekonomiczne. 11. Polityka ﬁskalna w nowoczesnym państwie. 12.
Polityka pieniężna, jej narzędzia i efekty. 13. Ewolucja rynku pracy, podział dochodów
oraz polityka płac i dochodów. 14. Integracja gospodarcza we współczesnym świecie.
15. Problematyka unii walutowej i optymalnego obszaru walutowego, kwestia strefy
euro.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test pisemny

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny / ustny

W1

x

W2

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kwestie społeczne
Nazwa przedmiotu
Kwestie społeczne
Klasyﬁkacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 2

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów ze sposobami rozumienia oraz identyﬁkowania problemów i kwestii społecznych

C2

rozwój umiejętności identyﬁkowania problemów i kwestii społecznych

C3

omawianie i uwrażliwianie na istotę problemów i kwestii społecznych

C4

poznanie zróżnicowanych źródeł wiedzy na temat problemów i kwestii społecznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna sposoby rozumienia i identyﬁkowania problemów społecznych i kwestii
społecznych; zna zróżnicowane źródła wiedzy nt. problemów i kwestii
społecznych

POS_K2_W01

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ identyﬁkować problemy i kwestie społeczne; potraﬁ zaprezentować
wyniki pracy indywidualnej i zespołowej

POS_K2_U01, POS_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest wrażliwy na istotę i zróżnicowane rozwiązania problemów i kwestii
społecznych

Sylabusy

POS_K2_K01, POS_K2_K02
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria kwestii i problemów społecznych. Tradycje myślenia o kwestiach społecznych
i opcje w interpretacji. Kwestie społeczne a problemy społeczne

W1, K1

2.

Problemy społeczne jako przedmiot badań: mechanizmy i identyﬁkacja

W1, K1

3.

Wykluczenie społeczne i marginalizacja – przykłady manifestacji problemu

W1, K1

4.

Wybrane zagadnienia z obszaru kwestii społecznych - teoria i praktyka działania

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy
zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt, raport,
prezentacja

Ocena z ćwiczeń stanowi ocenę końcową z kursu: kwestie społeczne
(obejmuje: obecność i aktywność na zajęciach, opracowanie projektu /wg
ustalonego schematu/, raport z jego realizacji, prezentację wyników w
ramach ćwiczeń).

ćwiczenia

zaliczenie na
ocenę, projekt,
raport,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność i aktywność na zajęciach;
wykazanie w ramach prezentacji na ćwiczeniach rozumienia kwestii i
problemów społecznych, sposobów ich identyﬁkacji, proponowanych
rozwiązań.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

analiza i przygotowanie danych

15

przygotowanie raportu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
W1

Metoda sprawdzenia
projekt raport prezentacja zaliczenie na ocenę
x

U1
K1

Sylabusy

x
x

x

x

x

x
x
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Lokalna i regionalna polityka społeczna
Nazwa przedmiotu
Lokalna i regionalna polityka społeczna
Klasyﬁkacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 2

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z polityką społeczną na poziomie lokalnym i regionalnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę samorządu lokalnego w polityce społecznej.

POS_K2_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować, interpretować i wyjaśniać działanie lokalnego samorządu
z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla polityki
społecznej.

POS_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania działania na rzecz lokalnych społeczności.

Sylabusy

POS_K2_K03
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka społeczna i jej typy. Samorząd i jego szczeble.

W1, U1, K1

2.

Cele i ograniczenia lokalnych polityk społecznych. Współzależności między lokalną
i centralną polityką społeczną.

W1, U1, K1

3.

Finansowy aspekt lokalnych polityk społecznych. Subsydia jako narzędzie lokalnej
polityki społecznej.

W1, U1, K1

4.

Ekonomiczne i prawne aspekty lokalnej polityki społecznej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

zaliczenie pisemne

W1

x

x

U1

x

x

K1

x

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Organisational change
Nazwa przedmiotu
Organisational change
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Organisational change
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 2

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego poziom B2

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Zapoznanie uczestników zajęć z problematyką z zakresu zarządzania zmianą w różnego typu organizacjach oraz
przygotowanie studentów do wykorzystania wiedzy w przyszłej pracy zawodowej przy na przykład
przeprowadzenia procesu zmian organizacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju organizacji oraz jej podziału

POS_K2_W03, POS_K2_W06,
POS_K2_W10

W2

zna i rozumie teorie zmian organizacyjnych

POS_K2_W06, POS_K2_W08,
POS_K2_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ stosować w swojej pracy wiedzę z dziedziny nauk społecznych.

POS_K2_U01, POS_K2_U05

U2

potraﬁ projektować zmiany organizacyjne i zarządzać nimi

POS_K2_U02, POS_K2_U08,
POS_K2_U10

Sylabusy
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potraﬁ wypowiadać się oraz analizować teksty naukowe w języku
angielskim na poziomie B2+ z zakresu zmian organizacyjnych

U3

POS_K2_U07, POS_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do prowadzenia debat, negocjacji w języku angielskim w celu
osiągnięcia celów organizacyjnych w kontekście zmiany organizacyjnej

POS_K2_K03, POS_K2_K06

K2

jest gotów do podejmowania niezależnych decyzji w procesie zmiany
organizacyjnej

POS_K2_K02, POS_K2_K04

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Paradygmaty zmian organizacyjnych

W2, U2, U3, K1

2.

zmiany organizacyjne i kultura organizacyjna

W2, U1, U3, K2

3.

Zmiana jako proces

W1, U1, U2, K1

4.

Ludzie i zmiany

W2, U2, K2

5.

Odporność na zmiany i ich źródła

W2, U2, K2

6.

Postępowanie z odpornością - formy i metody

W2, U2, K1, K2

7.

Style i strategie wdrażania zmian organizacyjnych

W2, U1, U2, K1

8.

metody planowania zmian organizacyjnych

W2, U1, K1

9.

Kreatywność i zmiana

W2, U1, K1

10.

Ocena zmian organizacyjnych

W2, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

obecność na wykładach, egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie

aktywny udział w ćwiczeniach

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

18

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

zaliczenie

W1

x

x

W2

x

x

U1

x

x

U2

x

x

U3

x

x

K1

x

x

K2

x

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Instrumenty ﬁnansowania polityki
społecznej
Nazwa przedmiotu
Instrumenty ﬁnansowania polityki społecznej
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 2

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z ﬁnansowymi aspektami polityki społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ﬁnansowe aspekty działania organizacji.

POS_K2_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

formułować i analizować problemy badawcze wynikające z omawianych
zjawisk ekonomicznych, przed którymi staje polityka społeczna.

POS_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odbioru i analizy przedstawionych mu treści.

Sylabusy

POS_K2_K01
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja, cele i podstawowe wartości polityki społecznej. Podmioty polityki
społecznej. Aspekty polityki społecznej. Polityka społeczna państwa. Strategia polityki
społecznej.

W1, U1, K1

2.

Finanse, Finanse publiczne.

W1, U1, K1

3.

Budżet jako instrument ﬁnansowania polityki społecznej.

W1, U1, K1

4.

Fundusze polityki społecznej.

W1, U1, K1

5.

Subwencja i dotacja jako narzędzia ﬁnansowania polityki społecznej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie pisemne

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Metodologia nauk społecznych
Nazwa przedmiotu
Metodologia nauk społecznych
Klasyﬁkacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 2

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest poznanie i rozumienie procesu projektowania i realizacji badań jakościowych, ilościowych
i mieszanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metodologię badań społecznych.

POS_K2_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: sformułować problem badawczy i dobrać do niego odpowiednią metodę badawczą,
wykorzystać w praktyczny sposób poznane metody badawcze, – potraﬁ przygotować
narzędzia badawcze, dobrać próbę badawczą oraz przeprowadzić badania, wykonać
podstawową analizę jakościową lub ilościową zebranego materiału badawczego
i sporządzić raport z badań, zaprezentować wyniki swoich badań.

POS_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy samodzielnej oraz w grupie.

Sylabusy

POS_K2_K02,
POS_K2_K06
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie w naukach społecznych - paradygmaty, epistemologie i kluczowe
metodologie, podstawowe problemy badawcze; podstawy przeprowadzania badań
naukowych i konstrukcji teorii: dedukcja, indukcja, wyjaśnianie nomotetyczne
i idiograﬁczne, podejście jakościowe, ilościowe i mieszane, metody badawcze.

W1, U1, K1

2.

Formułowanie problemów badawczych i pytań badawczych, hipotez badawczych.
Strategie badawcze. Projektowanie badania. Dobór próby badawczej. Dokonywanie
przeglądu literatury przedmiotu

W1, U1, K1

3.

Metody i techniki badań społecznych (poszczególne zajęcia przeznaczone na: badania
terenowe, obserwacja, ankieta, wywiad skategoryzowany, wywiad swobodny, wywiad
grupowy- fokus, analiza dokumentów zastanych, analiza dokumentów wizualnych
i audiowizualnych) – konstrukcja narzędzi badawczych i prowadzenie badań.

W1, U1, K1

4.

Analiza i interpretacja pozyskanego materiału badawczego. Opis wyników badania
i jego prezentacja. Etyka prowadzania badań naukowych i rola i wartości badacza.
Jakość w badaniach ilościowych i jakościowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Formy
zaliczenia

Rodzaj zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie
pisemne

Studenci podczas zaliczenia pisemnego wykonują w ramach grup
metodologiczne studia przypadków.

ćwiczenia

projekt

Projekt trzyczęściowy, wykorzystujący trzy metody badawcze, podlegający
ocenie. Ocenę otrzymuje jedna grupa badawcza.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

przeprowadzenie badań empirycznych

15

przygotowanie do egzaminu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

projekt

W1

x

x

U1

x

x

K1

x

x

Sylabusy

59 / 119

Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium dyplomowe
Nazwa przedmiotu
Seminarium dyplomowe
Klasyﬁkacja ISCED
0923 Praca socjalna i doradztwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć
Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

seminarium

30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

seminarium

30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

seminarium

30

Liczba
punktów ECTS
5.00

Liczba
punktów ECTS
5.00

Liczba
punktów ECTS
10.00

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest rozwój wiedzy i kompetencji związanych z pisaną praca magisterska. W szczególności
celem seminarium jest rozwój krytycznego rozwiązywania problemów w polityce społecznej. Cel ten realizowany
będzie poprzez projektowanie i przeprowadzanie badań, analizę i interpretację pozyskanych danych oraz
wskazanie rekomendacji lub zaprojektowanie rozwiązania dla wybranego problemu społecznego (w szczególności
w organizacjach i instytucjach polityki społecznej). Produktem jest praca magisterska, która oparta jest
na przeprowadzonym procesie badawczym i analizie literatury przedmiotu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod

Kierunkowe
efekty uczenia
się

Efekty w zakresie

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia wybranych instrumentów
badawczych; w pogłębionym stopniu teorie z zakresu problematyki prowadzonych badań
do pracy dyplomowej oraz zaawansowaną metodologię (w przypadku niektórych seminariów
także terminologię z zakresu badań w działaniu i partycypacyjnych badań w działaniu);
w pogłębionym stopniu zasady działania organizacji/instytucji i sfery polityki społecznej,
w których prowadzi badania.

POS_K2_W01,
POS_K2_W04,
POS_K2_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

-dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów
polityki społecznej oraz oceny skuteczności wprowadzanych rozwiązań - sformułować
problem badawczy pracy dyplomowej, dobrać adekwatne metody i narzędzia badawcze (
w tym w przypadku niektórych seminariów korzystając z metodologii badań w działaniu) projektować zmiany w wybranych obszarach i organizacjach oraz instytucjach polityki
społecznej, -dokonać diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów
rozwoju/doskonalenia wybranych obszarach i organizacjach oraz instytucjach polityki
społecznej,

POS_K2_U03,
POS_K2_U04,
POS_K2_U09,
POS_K2_U10,
POS_K2_U11,
POS_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

-pozyskiwania wiedzy i rozumienia organizacji w kontaktach interpersonalnych, samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia badań naukowych
z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji, - przestrzegania i propagowania etycznej
postawy i wrażliwości społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych
i społecznych

POS_K2_K01,
POS_K2_K02,
POS_K2_K03,
POS_K2_K05

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe seminarium dyplomowego zależą od specjalności naukowej
prowadzącego. W ramach wybranych seminariów realizuje się prace magisterskie
z wykorzystaniem action research.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy
zaliczenia
zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, wymagana jest aktywność,
w tym lektura tekstów. Warunkiem pozwalającym na zaliczenie I semestru jest
przedłożenie konspektu pracy ze wstępnym przeglądem literatury. Szczegółowe,
dodatkowe warunki zależą od prowadzącego konkretne seminarium.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy
zaliczenia
zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, wymagana jest aktywność,
w tym lektura tekstów. Warunkiem pozwalającym na zaliczenie II semestru jest
jest złożenie części teoretycznej pracy. Szczegółowe, dodatkowe warunki zależą
od prowadzącego konkretne seminarium.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy
zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, wymagana jest
zaliczenie na aktywność, w tym lektura tekstów. Warunkiem zaliczenia III semestru jest
ocenę
złożenie kompletnej pracy magisterskiej. Szczegółowe, dodatkowe warunki
zależą od prowadzącego konkretne seminarium.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

100

analiza problemu

50

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
180
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań empirycznych

100

analiza i przygotowanie danych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
190

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
230

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyka zawodowa
Nazwa przedmiotu
Praktyka zawodowa
Klasyﬁkacja ISCED
0923 Praca socjalna i doradztwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Formy prowadzenia zajęć
Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

praktyki

60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

praktyki

60

Liczba
punktów ECTS
5.00

Liczba
punktów ECTS
5.00

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Praktyka zawodowa pozwala na skonfrontowanie wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć w Uczelni ze stanem
rzeczywistym funkcjonowania instytucji wykonujących zadania publiczne. Daje możliwość sprawdzenia
uzyskanych do tej pory umiejętności i nabycia nowych. Pozwala także na rozwinięcie takich kompetencji
społecznych, jak: praca w zespole, wykonywanie w zespole różnych zadań, nabycie i ugruntowanie świadomości
znaczenia zachowań profesjonalnych i znaczenia stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Praktyka odbywa
się w urzędach organów administracji publicznej oraz instytucjach wykonujących zadania publiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Sylabusy

Kierunkowe efekty
uczenia się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
zna obszary funkcjonalne organizacji oraz podstawowe relacje pomiędzy tymi
obszarami

W1

POS_K2_W08,
POS_K2_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:
ma elementarne umiejętności dokonywania oceny wybranych rozwiązań
i uczestniczenia w procesach podejmowania typowych decyzji

U1

POS_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz
przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji

K1

POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się ze specyﬁką organizacji, w którym praktyka jest odbywana.
Obserwowanie: codziennego rytmu i stylu pracy przedsiębiorstwa, aktywności
poszczególnych pracowników, z którymi student ma/ może mieć kontakt, interakcji
przełożony - podwładny, procesów komunikowania interpersonalnego
w przedsiębiorstwie, ich prawidłowości i zakłóceń, czynności podejmowanych przez
opiekuna praktyk, dynamiki grupy, ról pełnionych przez różnych pracowników
w poszczególnych działach/ grupach pracowniczych, działań podejmowanych przez
opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia studentowi wejścia w funkcjonowanie ﬁrmy.

W1, U1, K1

2.

Współdziałanie z opiekunem praktyk w ramach powierzanych studentowi zadań.

W1, U1, K1

3.

Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń
z życia zawodowego, w tym: • prowadzenie dokumentacji praktyki, • konfrontowanie
wiedzy teoretycznej z praktyką, • ocena własnego funkcjonowania w toku
realizowania zadań, • ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji
zamierzonych celów, • konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania
obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy
zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sprawozdanie studenta z odbytej praktyki w postaci wypełnionego dziennika
praktyk Karta oceny studenta wypełniona przez opiekuna praktyki w organizacji
Karta hospitacji praktyk zawodowych lub indywidualna rozmowa podsumowująca
praktykę

Semestr 4
Metody nauczania:
Metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

praktyki

Formy
zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sprawozdanie studenta z odbytej praktyki w postaci wypełnionego dziennika
praktyk Karta oceny studenta wypełniona przez opiekuna praktyki w organizacji
Karta hospitacji praktyk zawodowych lub indywidualna rozmowa podsumowująca
praktykę

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

60

przygotowanie dokumentacji

15

analiza problemu

20

konsultacje

5

analiza aktów normatywnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

60

przygotowanie dokumentacji

30

analiza problemu

20

konsultacje

5

analiza aktów normatywnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zarządzanie partycypacyjne
Nazwa przedmiotu
Zarządzanie partycypacyjne
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zrozumienie przydatności metod i narzędzi zarządzania partycypacyjnego w zarządzaniu
w sektorze publicznym (ale także prywatnym) oraz wyposażenie absolwentów ISP w wiedzę i umiejętność
wdrażania partycypacyjnych narzędzi zarządzania w instytucjach sektora publicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

: - genezę włączania różnych grup interesariuszy w zarządzania - współczesne
koncepcje zarządzania partycypacyjnego - znaczenie teorii interesariuszy dla
zarządzania - instrumentarium zarządzania partycypacyjnego

POS_K2_W01,
POS_K2_W06,
POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: - diagnozować i analizować sytuację zarządczą pod kątem uczestnictwa różnych
podmiotów w zarządzaniu - analizować organizację wykorzystując analizę
interesariuszy i otoczenia organizacji - wskazać właściwe instrumenty partycypacyjne
w odniesieniu do konkretnej interwencji zarządczej

POS_K2_U01,
POS_K2_U02,
POS_K2_U06,
POS_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

68 / 119

: - uczestnictwa w działaniach organizacji i zespołów, - inicjowania działań organizacji
- współpracy zespołowej oraz międzyorganizacyjnej

K1

POS_K2_K03, POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Partycypacja publiczna jako zasada państwa demokratycznego i realizacja praw
obywatelskich.

W1

2.

Partycypacja we współczesnych koncepcjach zarządzania w sektorze publicznym.

W1

3.

Zarządzanie partycypacyjne jako metoda zarządzania w sektorze prywatnym
i publicznym – podobieństwa i różnice.

W1, U1

4.

Partycypacyjne instrumenty zarządzania w sektorze publicznym:

W1, U1

5.

Partycypacja interesariuszy jako przedmiot planowania w organizacji.

W1, U1, K1

6.

ICT i nowe media w zarządzaniu partycypacyjnym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Formy
zaliczenia

Rodzaj zajęć

wykład

zaliczenie
ustne,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci realizują projekt zaliczeniowy polegający na przygotowaniu planu
wdrożenia interwencji zarządczej z wykorzystaniem metod i narzędzi
zarządzania partycypacyjnej. Studenci, którzy nie zaliczą zajęć w formie projektu
będą mogli uzyskać zaliczenie na ustnym kolokwium zaliczeniowym. Obecność
za zajęciach

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

30

konsultacje

20

analiza badań i sprawozdań

20

badania terenowe

20

analiza dokumentów programowych

20

Sylabusy
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie ustne

projekt

W1

x

x

U1

x

x

K1

x

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Współdziałanie międzyorganizacyjne i
międzysektorowe
Nazwa przedmiotu
Współdziałanie międzyorganizacyjne i międzysektorowe
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursów: podstawy zarządzania i/lub nauka o organizacji, obecność na ćwiczeniach

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyczne i teoretyczne zapoznanie studentów z zagadnieniami współdziałania międzysektorowego
i międzyorganizacyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znajomość specyﬁki i dynamiki relacji sektorów w kontekście współdziałania
organizacji

POS_K2_W08

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planować własną naukę

POS_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetencje w zakresie współdziałania i dialogu

Sylabusy

POS_K2_K02
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki współdziałania międzyorganizacyjnego
i międzysektorowego. Współdziałanie w modelu biznesowym przedsiębiorstw,
organizacji publicznych i organizacji społecznych. Modele i formy współdziałania
w praktyce działania organizacji i w teorii naukowej. Uwarunkowania i narzędzia
współdziałania. Design-thinking jako narzędzie współpracy. Współdziałanie
międzysektorowe i międzyorganizacyjne na przykładzie Sektora kosmicznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

uzyskanie wymaganej liczby punktów

ćwiczenia

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

aktywne uczestnictwo na ćwiczeniach oraz wykonanie projektu
grupowego i jego prezentacja

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

Sylabusy

72 / 119

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie zaliczenie ustne projekt prezentacja

W1

x

U1

x

K1

Sylabusy

x
x

x

x

x
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Międzynarodowe zabezpieczenia
społeczne
Nazwa przedmiotu
Międzynarodowe zabezpieczenia społeczne
Klasyﬁkacja ISCED
0923 Praca socjalna i doradztwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedmiot ma na celu zapoznać studentów z aspektami prawnymi i społecznymi międzynarodowych rozwiązań
zabezpieczenia społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

po ukończeniu zajęć student ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwiązań
międzynarodowych zabezpieczenia społecznego, zna zasady i regulacje prawne
z tego zakresu. Rozpoznaje ich charakter, zakres. Z podziałem na pochodzące
z MOP.RE.UE.

POS_K2_W02, POS_K2_W06,
POS_K2_W08, POS_K2_W09,
POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie samodzielnie analizować, oceniać poszczególne rozwiązania
z zakresu zabezpieczenia społecznego. Potraﬁ wskazać świadczenia społeczne,
warunki ich przyznania osobom uprawnionym.

POS_K2_U01, POS_K2_U03,
POS_K2_U04, POS_K2_U05,
POS_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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student umie uczestniczyć w procesie oceny funkcjonowania systemu
zabezpieczenia społecznego w wymiarze indywidualnym i społecznym. Umie
ocenić system krajowy z wykorzystaniem rozwiązań międzynarodowych. Jest
gotów do uczestnictwa w badaniach z tego zakresu.

K1

POS_K2_K01, POS_K2_K02,
POS_K2_K03, POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zabezpieczenie społeczne w ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym.
Konwencje i Zalecenia MOP z zakresu zabezpieczenia społecznego. Rozwój norm MOP
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Standardy zabezpieczenia społecznego
MOP uchwalone współcześnie . System ubezpieczeń społecznych – analiza prawna
(pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego, zakres ochrony prawnej) Zabezpieczenie
społeczne w polskich konstytucjach. Konstytucje państw europejskich
a zabezpieczenie społeczne. Współczesne problemy polskiego systemu
zabezpieczenia społecznego. Sytuacja Polski na tle UE. Koordynacja zabezpieczenia
społecznego w Unii Europejskiej. Pojęcie i podstawowe zasady wspólnotowej
koordynacji zabezpieczenia społecznego. Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
Systemy świadczeń wyłączone z zakresu wspólnotowej koordynacji. Zabezpieczenie
społeczne w wybranych krajach świata (m.in.: Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja,
Francja, Holandia, Austria, Dania, Stany Zjednoczone, Kanada).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

zaliczenie na ocenę

ćwiczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

analiza aktów normatywnych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
W1

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

zaliczenie

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Public relations, promocja, reklama w
instytucjach polityki społecznej
Nazwa przedmiotu
Public relations, promocja, reklama w instytucjach polityki społecznej
Klasyﬁkacja ISCED
0414 Marketing i reklama

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat wybranych aspektów dotyczących promocji.

C2

Uświadomienie studentom różnic między public relations a reklamą.

C3

Przekazanie wiedzy na temat sposobów wykorzystania różnych rodzajów promocji w instytucjach polityki
społecznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę, cechy, funkcje, rodzaje, instrumentarium reklamy, public relations, promocji
dodatkowej, sprzedaży osobistej.

POS_K2_W10

W2

sposoby perswazyjnego oddziaływania na odbiorcę w komunikacji marketingowej.

POS_K2_W06,
POS_K2_W10

W3

student zna sposoby i rozumie powody wykorzystywania reklamy i public relations
w instytucjach polityki społecznej.

POS_K2_W06,
POS_K2_W10

Sylabusy
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student rozumie zastrzeżenia o charakterze etycznym w prowadzeniu działań
promocyjnych.

W4

POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
dokonać krytycznej oceny działań i komunikatów promocyjnych realizowanych
w instytucjach polityki społecznej z punktu widzenia różnych kryteriów: technik
perswazyjnych, wykorzystanych mediów, instrumentów PR, funkcji, odbiorców,
przedmiotu reklamy i komunikatów PR, rodzaju PR, etyki.

U1

POS_K2_U10,
POS_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest przygotowany do etycznego działania w obszarze działań promocyjnych
w organizacji.

K1

POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Komunikacja marketingowa – jej rodzaje i zastosowanie w działaniach organizacji.
Public relations, reklama, promocja dodatkowa, sprzedaż osobista w systemie
promocyjnym organizacji.

W1

2.

Deﬁnicje public relations. Modele public relations. PR a reklama i inne rodzaje rodzaje
promocji. Funkcje public relations.

W1, U1

3.

Rodzaje (obszary) public relations. PR wewnętrzne i zewnętrzne. Corporate Identity –
tożsamość organizacji a wizerunek. Media relations. Stosunki ze społecznościami
lokalnymi – community relations. Rola public relations w zarządzaniu kryzysowym.

W1, U1

4.

Instrumentarium public relations.

W1, U1

5.

Public relations w internecie. Kampanie PR.

W1, W2, U1

6.

Reklama jako element systemu promocji organizacji; deﬁnicje reklamy; funkcje
reklamy; rodzaje reklam. Reklama komercyjna a reklama społeczna.

W1, U1

7.

Psychologia przekazu reklamowego. Zasady i etapy tworzenia komunikatu. Język
reklamy; reklama jako komunikat perswazyjny.

W2, U1

8.

Wykorzystanie mediów w transmisji przekazu reklamowego. Reklama internetowa.

W1, W2, U1

9.

Funkcje, rodzaje i instrumentarium promocji dodatkowej i sprzedaży osobistej.
Sprzedaż osobista jako komunikacja interpersonalna.

W1, W2, U1

10.

Wykorzystanie reklamy, public relations, promocji dodatkowej, sprzedaży osobistej
w instytucjach polityki społecznej.

W3, U1

11.

Aspekty etyczne wykorzystania instrumentów promocyjnych w organizacjach
publicznych.

W4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne
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Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Marketing społeczny
Nazwa przedmiotu
Marketing społeczny
Klasyﬁkacja ISCED
0414 Marketing i reklama

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw marketingu

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Problematyka kursu koncentrować się będzie wokół teoretycznych i praktycznych aspektów tworzenia
i rozpoznawania marketingu społecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znać podstawowe pojęcia oraz założenia teoretyczne stojące u podstaw marketingu
społecznego oraz historyczne i socjologiczne uwarunkowania jego powstania

POS_K2_W06,
POS_K2_W10

W2

zna podstawowe instrumenty marketingu społecznego

POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dostrzegać rolę marketingu społecznego we współczesnej praktyce zarządzania
zmianami społecznymi i rozwiązywania problemów społecznych

POS_K2_U01,
POS_K2_U04, POS_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada zdolność formułowania przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi ustnych
i pisemnych, a także wyjaśniania swojego stanowiska w sprawach będących
przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań

Sylabusy

POS_K2_K01, POS_K2_K06
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

deﬁnicja i istota marketingu społecznego oraz podobieństwa i różnice z marketingiem
"klasycznym" ; geneza marketingu społecznego (w tym rozwój tych koncepcji
w Polsce)

W1, U1, K1

2.

Rynki docelowe i ich wybór w ramach marketingu społecznego; cele i korzyści
marketingu społecznego dla różnych grup odbiorców

W1, W2, U1, K1

3.

produkt i cena w marketingu społecznym

W2, U1, K1

4.

dystrybucja i promocja w marketingu społecznym

W2, U1, K1

5.

kwestie etyczne w marketingu społecznym

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, część zajęć może być prowadzona w formie PBL
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, projekt, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w
zajęciach dydaktycznych, opracowanie i prezentacja
projektu zaliczeniowego

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przeprowadzenie badań empirycznych

15

przygotowanie do zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę projekt esej prezentacja

W1

x

x

x

x

x

W2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

U1
K1

Sylabusy

x

x
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Komunikacja interkulturowa
Nazwa przedmiotu
Komunikacja interkulturowa
Klasyﬁkacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie uczestników w mechanizmy umożliwiające harmonijne przekazywanie informacji i znaczeń
pomiędzy przedstawicielami różnych kultur w kontekście współczesnych organizacji.

C2

Uświadomienie najważniejszych kompetencji międzykulturowych, do których należą: A) świadomość własnej
kultury; B) umiejętność panowania nad emocjami w sytuacji pełnej niepewności, jaką jest spotkanie z Innym; C)
znajomość norm obowiązujących w innych obszarach kulturowych oraz wartości jakie nimi kierują.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wymiary kultury i ich przejawy w komunikacji interpersonalnej

POS_K2_W03, POS_K2_W06,
POS_K2_W10

W2

kluczowe aspekty własnej kultury

POS_K2_W03, POS_K2_W06,
POS_K2_W10

W3

podstawowe modele komunikacji interkulturowej

POS_K2_W01, POS_K2_W03

W4

biologiczne fundamenty komunikacji interkulturowej i ich praktyczne
implikacje we współczesnym świecie

POS_K2_W03

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

planować strategie zarządzania emocjami w interakcjach
międzykulturowych

POS_K2_U06, POS_K2_U09,
POS_K2_U12

U2

analizować normy obowiązujące w innych obszarach kulturowych
i odkrywać wartości jakie nimi kierują

POS_K2_U03, POS_K2_U06,
POS_K2_U12

U3

pozyskiwać dane empiryczne metodą wywiadu pogłębionego

POS_K2_U08, POS_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dostosowania form komunikacyjnych do norm obowiązujących w innych
kulturach.

K1

POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mapa tożsamości. Narracja a tożsamość

W1, W2

2.

Teoria góry lodowej. Obiekt autobiograﬁczny

W1, W2

3.

Modele komunikacji i kompetencji interkulturowej

W3

4.

Wymiary kultury. Wprowadzenie do wywiadu kulturowego.

W1, W2

5.

Czym się różnimy, cz. 1: Komunikacja – bezpośrednio czy między wierszami?

W1, W2, U2, K1

6.

Czym się różnimy, cz. 2: Władza – hierarchiczna czy demokratyczna? Czas – linearny
czy cykliczny?

W1, W2, U2, K1

7.

Charakter narodowy. Polacy we własnym zwierciadle

W1, W2

8.

Co mamy wspólnego, cz. 1: Biologia ludzkiego mózgu a komunikacja interkulturowa
we współczesnym świecie

W4

9.

Co mamy wspólnego, cz. 2: Wprowadzenie do treningu porozumienia
międzykulturowego bez przemocy

U1, U2, K1

10.

Trening porozumienia międzykulturowego bez przemocy

U1, U2, K1

11.

Prezentacja wywiadu z obcokrajowcem

U2, U3, K1

12.

Podsumowanie i reﬂeksja

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne,
raport, esej

1. Quizy sprawdzające 2. Raport z wywiadu i prezentacja wyników
badań na zajęciach 3. Esej "Kulturowy auto-opis"

ćwiczenia

zaliczenie pisemne,
raport, esej

1. Quizy sprawdzające 2. Raport z wywiadu i prezentacja wyników
badań na zajęciach 3. Esej "Kulturowy auto-opis"

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie raportu

10

przeprowadzenie badań empirycznych

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

pozyskanie danych

5

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie referatu

5

poprawa projektu

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

konsultacje

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

raport

esej

W1

x

x

x

W2

x

x

x

W3

x

W4

x

U1

x

U2

x

U3

x

K1

Sylabusy

x
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Strategiczne zarządzanie projektami
Nazwa przedmiotu
Strategiczne zarządzanie projektami
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw zarządzania

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu
strategicznego zarządzania projektami w organizacjach publicznych. Ogólne przygotowanie do działalności
praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe
efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

istotę i mechanizmy zarządzania projektami w ujęciu strategicznym w organizacjach
publicznych. Zna i rozumie podstawowe metody rozwiązywania problemów w zarządzaniu
projektami.

POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy związanej z zarządzaniem projektami.
Potraﬁ formułować i analizować proste problemy badawcze w celu rozwiązywania
praktycznych problemów związanych z zarządzaniem projektami. Posługuje się kluczowymi
normami i standardami dotyczącymi organizacji publicznych.

POS_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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pogłębiania i przekazywania swojej wiedzy.Ma umiejętność przestrzegania i propagowania
etycznej postawy.

K1

POS_K2_K02

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Strategia, zarządzanie strategiczne, istota projektu i rodzaje projektów, Etyczne
uwarunkowania strategicznego zarządzania projektami

W1, U1, K1

2.

Planowanie strategiczne: istota, cechy, funkcje. Analiza strategiczna otoczenia
organizacji

W1, U1, K1

3.

Analiza potencjału strategicznego organizacji. Zarządzanie projektami: pojęcia
projektów i środowiska projektowego, problemy zarządzania projektami.

W1, U1, K1

4.

Analiza potencjału strategicznego organizacji. Środowisko projektowe. Problemy
zarządzania projektami

W1, U1, K1

5.

Planowanie, realizacja i ocena projektów. Rozwiązywanie problemów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć

Formy
zalicze
nia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zalicze
nie na
ocenę

Test z wykładów w formie pisemnej. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte.
Pozytywna odpowiedź na pytanie zamknięte 1 punkt. Pozytywna odpowiedź na
pytania otwarte do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie 51
całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50
pkt. – ocena ndst • 51-60 pkt. – ocena dst • 61-70 pkt. – ocena + dst • 71-82 pkt. –
ocena db • 83-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Test
badający wiedzę z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia
przedmiotu takie jak w I terminie.

ćwiczenia

zalicze
nie

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji zadań
wyznaczonych przez prowadzącego. Zaliczenia kolokwium.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

70

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

20

rozwiązywanie zadań

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
W1

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

zaliczenie

x

x

U1
K1

Sylabusy

x
x

x
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Diagnoza w polityce społecznej
Nazwa przedmiotu
Diagnoza w polityce społecznej
Klasyﬁkacja ISCED
0923 Praca socjalna i doradztwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 3

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi zagadnieniami związanymi
z pozyskiwaniem informacji dotyczących problemów społecznych, a także wykształcenie umiejętności
wykorzystania zdobytych informacji w opracowywaniu programów społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ma wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych

POS_K2_W01

W2

ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i opracowywania danych nt. poziomu
oraz jakości życia

POS_K2_W07

W3

ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i opracowywania danych nt. problemów
społecznych oraz rozwoju społecznego

POS_K2_W07

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

na podstawie dostępnych danych potraﬁ interpretować problemy społeczne

POS_K2_U01

U2

na podstawie danych zastanych potraﬁ zaproponować wskaźniki diagnostyczne
i ewaluacyjne

POS_K2_U02

Sylabusy
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U3

potraﬁ zaprojektować proste badanie społeczne z wykorzystaniem źródeł zastanych

POS_K2_U04

U4

umie dobrać dane potrzebne do opracowania programu społecznego w wybranej
dziedzinie

POS_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

POS_K2_K03,
POS_K2_K06

potraﬁ współpracować w małej grupie przygotowując opracowanie diagnostyczne

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Diagnoza społeczna

U1, U2, K1

2.

Wskaźniki społeczne jako narzędzia pomiaru w polityce społecznej

W2, W3, U2

3.

Syntetyczne wskaźniki społeczne

W2, W3, U2

4.

Systemy wskaźników społecznych

W2, W3, U2

5.

Wskaźniki rozwoju społecznego

W3, K1

6.

Badanie aktywności ekonomicznej ludności i rynku pracy. Badania poziomu życia

W2, K1

7.

Miary ubóstwa

W2, U1

8.

Badania jakości życia

W1, W2, U3

9.

Badania wykluczenia społecznego i społecznej integracji. Diagnozowanie kapitału
ludzkiego

W2, W3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne test pisemny sprawdzający poziom wiedzy

ćwiczenia

prezentacja

- obecność - aktywność - praca analityczna przygotowana na podstawie
danych zastanych wraz z prezentacją podczas ćwiczeń

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

28

Sylabusy
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przygotowanie projektu

30

konsultacje

2

przygotowanie do egzaminu

30

analiza badań i sprawozdań

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

prezentacja

W1

x

x

W2

x

x

W3

x

x

U1

x

U2

x

U3

x

U4

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zaufanie w polityce społecznej
Nazwa przedmiotu
Zaufanie w polityce społecznej
Klasyﬁkacja ISCED
0923 Praca socjalna i doradztwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom aktualną wiedzą na temat zaufaniem.

C2

Zapoznanie studentów z skutecznymi sposobami i metodami budowania zaufania oraz oceny zaufania
do jednostek w sektorze społecznym.

C3

Nabycie umiejętności praktycznej oceny zaufania i budowania zaufania do różnych jednostek społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcie zaufania.

POS_K2_W01, POS_K2_W02, POS_K2_W03, POS_K2_W04, POS_K2_W05,
POS_K2_W06, POS_K2_W07, POS_K2_W08, POS_K2_W09, POS_K2_W10

W2

warunki funkcjonowania zaufania
i nieufności we współczesnym
świecie.

POS_K2_W01, POS_K2_W02, POS_K2_W03, POS_K2_W05, POS_K2_W06,
POS_K2_W07, POS_K2_W08, POS_K2_W09, POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić czynniki kształtowania
zaufania i nieufności do wybranych
jednostek społecznych

Sylabusy

POS_K2_U01, POS_K2_U02, POS_K2_U03, POS_K2_U04, POS_K2_U05,
POS_K2_U06, POS_K2_U07, POS_K2_U08, POS_K2_U09, POS_K2_U10,
POS_K2_U11, POS_K2_U12
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

budowania (wprowadzania) strategii
opartych na zaufaniu.

POS_K2_K01, POS_K2_K02, POS_K2_K03, POS_K2_K04, POS_K2_K05,
POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zaufanie jako element życia społecznego i gospodarczego – wprowadzenie
do koncepcji zaufania.

W1, W2, U1, K1

2.

2. Rola zaufania w świecie współczesnym. Idea zaufania według P. Sztompki.

W1, W2, U1, K1

3.

3. Determinanty zaufania społecznego oraz nieufności (deﬁnicje zaufania, analiza
czynników wpływających na zaufanie, płaszczyzny analizy zaufania)

W1, W2, U1, K1

4.

4. Zaufanie jako podstawa budowania kapitału społecznego (pojęcie kapitału
społecznego, determinanty kształtowania kapitału społecznego, zasady jego
budowania).

W1, W2, U1, K1

5.

5. Kultura zaufania – analiza struktury społecznej sprzyjającej tworzeniu zaufania.

W1, W2, U1, K1

6.

6. Analiza poziomu zaufania w ujęciu porównawczym (krajowym, międzynarodowym
i różnych instytucji)

W1, W2, U1, K1

7.

7. Metody badania zaufania jako podstawa tworzeni zaufania do różnych jednostek
sfery publicznej.

W1, W2, U1, K1

8.

8. Zagadnienia ustalane ze studentami / zależne od doświadczenia studentów /
analiza przypadków.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy
zaliczenia
zaliczenie
pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Czynne uczestnictwo w zajęciach. Przygotowanie i prezentacja projektu
badawczego (koncepcja badań) Przygotowanie i prezentacja eseju. Ocena
końcowa uzależniona jest od obecności na zajęciach i oceny prac
zaliczeniowych

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań empirycznych

10

przeprowadzenie badań literaturowych

5

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

5

konsultacje

2

analiza i przygotowanie danych

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

18

wykonanie ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

esej

W1

x

x

W2

x

x

U1

x

x

K1

x

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zarządzanie kadrami w organizacjach
publicznych i obywatelskich
Nazwa przedmiotu
Zarządzanie kadrami w organizacjach publicznych i obywatelskich
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z klasycznymi i współczesnymi narzędziami i instrumentami wykorzystywanymi
w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i obywatelskich w stopniu
umożliwiającym identyﬁkowanie praktycznych problemów pojawiających się w zarządzaniu organizacji możliwych
do rozwiązania z wykorzystaniem tych narzędzi. Przygotowanie słuchaczy do rozumienia istoty i możliwości
zastosowań klasycznych i współczesnych narzędzi w procesie ZZL.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna współczesny dorobek związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi
i funkcjonowaniem pracowników w organizacjach publicznych i obywatelskich
i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania

POS_K2_W01,
POS_K2_W10

W2

posiada wiedzę dotyczącą podstaw i znaczenia procesów restrukturyzacyjnych i zmian
strategii w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych
i obywatelskich

POS_K2_W01,
POS_K2_W06,
POS_K2_W08,
POS_K2_W10

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
posiada umiejętności pogłębionej obserwacji zjawisk i procesów kadrowych
w organizacji publicznej i obywatelskiej oraz ich analizy i interpretacji przy
zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

U1

POS_K2_U02,
POS_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
jest świadomy potrzeby działania w sposób etyczny i posiadania wrażliwości społecznej
na problemy innych ludzi.

K1

POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście przeobrażeń historycznych.
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.

W1

2.

Praca w sektorze budżetowym, w tym w administracji, pozarządowym - implikacje.
Służba cywilna w procesie integracji europejskiej.

W1, W2, U1

3.

Podstawowe prawa i obowiązki urzędnika. Odpowiedzialność urzędników.

W1, W2, U1

4.

Planowanie i pozyskiwanie zasobów ludzkich w organizacji. Formy zatrudniania
pracowników. Uczestnictwo w organizacji – adaptacja i integracja pracownicza.
Ocena, motywowanie i wynagradzanie kadr. Rozwój zasobów ludzkich. Odejścia
pracowników z organizacji.

W1, W2, U1

5.

Etyka w administracji publicznej. Korupcja – zagrożenia i metody jej zwalczania.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna zaliczeniowa i zaprezentowanie na zajęciach na ocenę o
problematyce bezpośrednio związanej z zarządzaniem kadrami w
wybranej organizacji publicznej lub pozarządowej. Kryteria oceny i
zawartości pracy zostanie przedstawione na pierwszym wykładzie.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Sylabusy

97 / 119

analiza aktów normatywnych

15

przeprowadzenie badań empirycznych

40

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę projekt prezentacja

W1

x

x

x

x

W2

x

x

x

x

U1

x

x

x

x

K1

x

Sylabusy

x
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zarządzanie programami i portfelami
projektów
Nazwa przedmiotu
Zarządzanie programami i portfelami projektów
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studentów z zarządzaniem programami i portfelami projektów oraz nabycie umiejętności
oceny skuteczności i efektywności programów i portfeli projektów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

charakteryzuje i klasyﬁkacje projektów, programów,
portfeli projektów

POS_K2_W05, POS_K2_W09, POS_K2_W10

W2

metody, techniki i modele zarządzania programami
i portfelami projektów

POS_K2_W05, POS_K2_W09, POS_K2_W10

W3

procesy planowania wstępnego (inicjowania)
i szczegółowego (doprecyzowania) programów oraz
portfeli projektów

POS_K2_W05, POS_K2_W09, POS_K2_W10

W4

problemy zarządzania zespołem projektowym oraz
Biurem Zarządzania Projektami (PMO)

POS_K2_W05, POS_K2_W09, POS_K2_W10

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać różnice pomiędzy stałą strukturę organizacji
a strukturą projektową

POS_K2_U06, POS_K2_U08, POS_K2_U09,
POS_K2_U10, POS_K2_U11, POS_K2_U12

U2

weryﬁkować cele programów oraz portfeli projektów

POS_K2_U06, POS_K2_U08, POS_K2_U09,
POS_K2_U10, POS_K2_U11, POS_K2_U12

U3

planować działania w ramach alokacji zasobów
w portfelach projektów oraz w programach

POS_K2_U06, POS_K2_U08, POS_K2_U09,
POS_K2_U10, POS_K2_U11, POS_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działa w sposób systemowy, kreatywny i przedsiębiorczy

POS_K2_K01, POS_K2_K02, POS_K2_K03, POS_K2_K04,
POS_K2_K05, POS_K2_K06

K2

dialogu i poszukiwania konsensusu

POS_K2_K01, POS_K2_K02, POS_K2_K03, POS_K2_K04,
POS_K2_K05, POS_K2_K06

K3

doceniania wartości osobistych, organizacyjnych
i społecznych

POS_K2_K01, POS_K2_K02, POS_K2_K03, POS_K2_K04,
POS_K2_K05, POS_K2_K06

K4

postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i normami etycznymi

POS_K2_K01, POS_K2_K02, POS_K2_K03, POS_K2_K04,
POS_K2_K05, POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zarządzania programami i portfelami projektów Charakterystyka
projektów, programów i portfeli projektów (case study) Specyﬁka zarządzania
zespołem projektowym oraz Biurem Zarządzania Projektem Etyczne dylematy
zarządzania programami i projektami (Kodeks Etyczny Kierownika Projektu) Przegląd
i analiza danych dotyczących programów i projektów aktualnie realizowanych
w instytucjach i organizacjach: charakterystyka obszarów, instrumentów, przegląd
dobrych praktyk

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz aktywność. Przygotowanie w 2-3 osobowej
grupie projektu zaliczeniowego wraz z prezentacją (ocena istniejącego
programu lub portfela projektów).

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie projektu

25

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

konsultacje

10

rozwiązywanie zadań problemowych

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

zapoznanie się z e-podręcznikiem

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę projekt prezentacja

W1

x

x

x

W2

x

x

x

W3

x

x

x

W4

x

x

x

U1

x

x

x

U2

x

x

x

U3

x

x

x

K1

x

x

x

K2

x

x

x

K3

x

x

x

K4

x

x

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Programy i projekty wspierające
rozwiązywanie problemów społecznych
Nazwa przedmiotu
Programy i projekty wspierające rozwiązywanie problemów społecznych
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 4

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowych pojęć z zakresu polityki społecznej

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy oraz umiejętności w zakresie rozwiązywania wybranych
problemów lokalnych o charakterze społecznym.

C2

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego projektowania socjalnego skupionego
na rozwiązywaniu problemów jednostek i całych społeczności

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ogólne zasady tworzenia i podejmowania działań skierowanych
na rozwiązywanie problemów z zakresu pracy socjalnej.

POS_K2_W01, POS_K2_W02, POS_K2_W06

W2

strategie rozwiązywania problemów społecznych,

POS_K2_W01, POS_K2_W02, POS_K2_W03,
POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić mechanizm tworzenia projektu socjalnego lub programu
pomocowego.

Sylabusy

POS_K2_U01, POS_K2_U02, POS_K2_U05,
POS_K2_U06, POS_K2_U08, POS_K2_U09,
POS_K2_U10
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U2

wyjaśnić mechanizm tworzenia projektu socjalnego lub programu
pomocowego.

POS_K2_U01, POS_K2_U02, POS_K2_U05,
POS_K2_U06, POS_K2_U10

U3

przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu proponując w tym
zakresie odpowiednie środki zaradcze

POS_K2_U02, POS_K2_U03, POS_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszukiwania nowych rozwiązań, przedstawiania innowacyjnych
projektów socjalnych.

POS_K2_K01, POS_K2_K02, POS_K2_K03,
POS_K2_K04

K2

organizowania i współdziałania w pracy zespołowej nastawionej
na rozwiązywanie problemów z zakresu pracy socjalnej

POS_K2_K01, POS_K2_K02, POS_K2_K03

K3

wyjaśniać proponowane rozwiązania konkretnych problemów
społecznych

POS_K2_K01, POS_K2_K02, POS_K2_K03

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie projektu i programu socjalnego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

2.

Rodzaje projektów socjalnych (indywidualne, grupowe, instytucjonalne)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

3.

Metody pracy socjalnej wykorzystywane w tworzeniu i realizacji projektów socjalnych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

4.

Uwarunkowania realizacji projektu oraz programu socjalnego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

5.

Tworzenie lokalnych strategii pomocowych jako przykład rozwiązywania problemów
społecznych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

6.

Zasady konstruowania projektu socjalnego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

7.

Formy i sposoby oceny projektu socjalnego oraz programu społecznego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

8.

Monitoring i ewaluacja projektu oraz programów.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

9.

Programy przeciwdziałania wybranym zjawiskom społecznym. Strategie indywidualnej
zaradności.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
2 pytania
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Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza dokumentów programowych

10

przygotowanie do egzaminu

80

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
132

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie ustne

W1

x

W2

x

U1

x

U2

x

U3

x

K1

x

K2

x

K3

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Polityka równościowa
Nazwa przedmiotu
Polityka równościowa
Klasyﬁkacja ISCED
0923 Praca socjalna i doradztwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia mają na celu wzbogacić wiedzę studentów dotyczącą polityki równościowej oraz kwestii kobiecej w Polsce
i na świecie. W szczególności celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn
w sferach takich jak: polityka, gospodarka, społeczeństwo obywatelskie oraz rynek pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

po zakończeniu kursu studenci będą wiedzieli czym jest polityka równościowa. Będą POS_K2_W01,
znali podstawowe pojęcia z nią związane, koncepcje oraz narzędzia gender
POS_K2_W02,
mainstreamingu.
POS_K2_W03, POS_K2_W06

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

po zakończeniu kursu studenci będą umieli rozpoznać praktyki dyskryminacyjne
oraz skutecznie im przeciwdziałać. Po zakończeniu kursu studenci będą umieli
wybrać pracodawcę, który dyskryminacji nie stosuje.

POS_K2_U01, POS_K2_U03,
POS_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- organizuje i kieruje pracą organizacji,uwzględnia przy tym zmiany zachodzące
w sferze społeczno - kulturowej. - posiada umiejętność ciągłego samodzielnego
zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia umiejętności profesjonalnych
i badawczych.

Sylabusy

POS_K2_K02, POS_K2_K03,
POS_K2_K06
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyjaśnienie pojęć związanych z polityką równościową i kwestią kobiecą. Krajowe
i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie polityki równościowej. Koncepcja
i narzędzia gender mainstreaming. Płeć biologiczna a płeć społeczno-kulturowa
(gender). Działania legislacyjne na rzecz zrównania statusu kobiet i mężczyzn.
Stereotypizacja i problematyka dyskryminacji. Historia kobiet i ruchu gender w Polsce
i na świecie. Kobiety w Polsce po 1989 roku. Socjalizacja, role płciowe i stereotypy
płciowe. Kobiety w życiu gospodarczym. Edukacja kobiet. Kobiety na rynku pracy.
Wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia. Segregacja zawodowa ze względu na płeć.
Przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Szklany suﬁt. Polityka równościowa
a formy zatrudnienia. Kobiety w polityce.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kierowanie zmianą w instytucjach polityki
społecznej
Nazwa przedmiotu
Kierowanie zmianą w instytucjach polityki społecznej
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z tematyką kierowania zmianą w instytucjach
polityki społecznej oraz ukształtowanie umiejętności z tym związanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

przyczyny wprowadzania zmian w instytucjach polityki społecznej

POS_K2_W08

W2

zasady kierowania zmianą w instytucjach polityki społecznej

POS_K2_W10

W3

znaczenie kapitału ludzkiego w procesie kierowania zmianą w instytucjach polityki
społecznej

POS_K2_W03

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obserwować oraz analizować zmiany w instytucjach polityki społecznej posługując się
terminologią dziedziny

POS_K2_U04

U2

projektować zmiany w instytucjach polityki społecznej oraz zarządzać nimi

POS_K2_U04

Sylabusy
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U3

integrować wiedzę z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań
dotyczących instytucji polityki społecznej

POS_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole

POS_K2_K06

K2

porozumiewania się z zespołem roboczym oraz pracownikami instytucji polityki
społecznej

POS_K2_K03

K3

przestrzegania i propagowania etycznej postawy oraz wrażliwości społecznej

POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Potrzeba zmian w instytucjach polityki społecznej

W1

2.

Planowanie zmian w instytucjach polityki społecznej

W2, U2

3.

Agent zmiany i umiejętności związane z kierowaniem zmianą

W2, W3, U2

4.

Ludzie w procesie kierowania zmianą w instytucjach polityki społecznej

W3, K1, K2, K3

5.

Komunikowanie się w procesie kierowania zmianą w instytucjach polityki społecznej

U2, K2, K3

6.

Sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w procesie kierowania zmianą w instytucjach
polityki społecznej

W2, U1, U2, K3

7.

Utrwalanie zmian w kulturze instytucji polityki społecznej

W2, U1, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
- obecność - aktywność - prezentacja projektu (studium przypadku
kierowania zmianą w wybranej instytucji polityki społecznej)

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przeprowadzenie badań empirycznych

28

Sylabusy
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przygotowanie projektu

30

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

U2

x

U3

x

K1

x

K2

x

K3

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Prewencja i proﬁlaktyka społeczna
Nazwa przedmiotu
Prewencja i proﬁlaktyka społeczna
Klasyﬁkacja ISCED
0923 Praca socjalna i doradztwo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z deﬁnicjami dotyczącymi proﬁlaktyki i prewencji problemów społecznych

C2

Uświadomienie zagrożeń współczesnego społeczeństwa oraz mechanizmy ich powstawania i funkcjonowania

C3

Zapoznanie studentów ze strategiami i metodami prowadzenia działań proﬁlaktycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna podstawowe deﬁnicje dotyczące proﬁlaktyki i prewencji problemów
społecznych

POS_K2_W01, POS_K2_W10

W2

zna zagrożenia współczesnego społeczeństwa oraz mechanizmy ich
powstawania i funkcjonowania

POS_K2_W06

W3

zna strategie i metody prowadzenia działań proﬁlaktycznych

POS_K2_W10

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ tworzyć projekt działań proﬁlaktycznych

Sylabusy

POS_K2_U01, POS_K2_U02,
POS_K2_U03
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁniowanie prewencji i proﬁlaktyki społecznej

W1

2.

Współczesne zagrożenia w rozwoju społeczeństwa (alkohol, narkotyki, uzależnienia;
przemoc i przestępczość; bezrobocie; Inne rodzaje zagrożeń)

W2

3.

Mechanizmy zachowań ryzykownych

W2

4.

Strategie proﬁlaktyki i prewencji

W3

5.

Pozytywna i negatywna proﬁlaktyka (prewencja)

W3

6.

Działania proﬁlaktyczne, zarządzanie działaniami proﬁlaktycznymi i prewencyjnymi

W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

60

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie pisemne

W1

x

W2

x

W3

x

U1

x

Sylabusy
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Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Rewitalizacja w przestrzeni publicznej
Nazwa przedmiotu
Rewitalizacja w przestrzeni publicznej
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznawanie studentów z zakresem i złożonością procesu rewitalizacji oraz
przygotowanie ich do inicjowania i realizacji projektów rewitalizacji w sektorze publicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

: - genezę procesu rewitalizacji, jej deﬁnicję i zakres - istniejący stan prawny
w zakresie rewitalizacji w Polsce, procedury planowania i realizacji procesu instrumenty i mechanizmy ﬁnansowania rewitalizacji - zagrożenia i potencjały
związane z rozwojem miast - międzysektorowy model zarządzania rewitalizacją

POS_K2_W01,
POS_K2_W05,
POS_K2_W06,
POS_K2_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: - diagnozować i analizować zjawiska i problemy degradacji przestrzennej, społecznej
i gospodarczej - zastosować wiedzę teoretyczną do tworzenia rekomendacji dla
praktyki zarządczej - identyﬁkować i inicjować inicjatywy i projekty rewitalizacyjne
oraz poszukiwać dla nich źródeł ﬁnansowania

POS_K2_U01,
POS_K2_U06,
POS_K2_U08,
POS_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

: - udziału w procesie podejmowania decyzji do co kierunku interwencji zarządczej udziału w tworzeniu i wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych

POS_K2_K03,
POS_K2_K06

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rewitalizacja - geneza i deﬁnicja

W1

2.

Rewitalizacja - system prawny w Polsce

W1, U1

3.

Planowanie procesu rewitalizacji - kwestie przestrzenne i delimitacja obszaru
rewitalizacji

W1, U1, K1

4.

Planowanie procesu rewitalizacji - kwestie społeczne

W1, U1, K1

5.

Planowanie rewitalizacji - kwestie gospodarcze

W1, U1, K1

6.

Wdrażanie procesu rewitalizacji - kwestie zarządzania

W1, U1

7.

Projekty rewitalizacji - cele, charakter, identyﬁkacja i wdrażanie

W1, U1, K1

8.

Zarządzanie partycypacyjne w rewitalizacji

W1, U1, K1

9.

Mechanizmy monitoringu i ewaluacji projektów i programów rewitalizacji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Formy
zaliczenia

Rodzaj zajęć

ćwiczenia

projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt zaliczeniowy w postaci opracowania założeń projektu rewitalizacji/
ewaluacji programu rewitalizacji/ założeń mechanizmu zarządzania i
ﬁnansowania. Obecność na zajęciach

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

analiza badań i sprawozdań

20

analiza dokumentów programowych

20

badania terenowe

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
projekt

raport

W1

x

x

U1

x

x

K1

x

x

Sylabusy

116 / 119

Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Audyt w organizacjach publicznych
Nazwa przedmiotu
Audyt w organizacjach publicznych
Klasyﬁkacja ISCED
0413 Zarządzanie i administracja

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
polityka społeczna

Proﬁl studiów
praktyczny

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Okres
Semestr 4

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza o funkcjonowaniu państwa i jego instytucji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu organizacji
i zasad funkcjonowania audytu w organizacjach publicznych, roli audytu w życiu społeczno-gospodarczym.
Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

organizację i zasady audytu w organizacjach publicznych, walory sprawności audytu, jak
też wybrane metody i techniki audytu

POS_K2_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy związanej z funkcjonowaniem audytu
w organizacjach publicznych. Potraﬁ formułować i analizować proste problemy badawcze
w celu rozwiązywania praktycznych problemów audytu w organizacjach publicznych.
Posługuje się kluczowymi normami i standardami dotyczącymi audytu w organizacjach
publicznych.

POS_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

zdobywania i doskonalenia wiedzy

POS_K2_K01

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczne podstawy audytu: pojęcie audytu i jego rodzaje

W1, U1, K1

2.

Wyznaczniki i kryteria audytu, walory sprawności audytu

W1, U1, K1

3.

Uwarunkowania audytu: analiza normatywnych, organizacyjnych i aksjologicznych
uwarunkowań audytu

W1, U1, K1

4.

Standardy audytu, w tym standardy INTOSAI

W1, U1, K1

5.

Metody i techniki audytu, w tym w zakresie doboru próby do badań audytowych

W1, U1

6.

Zarządzanie audytem

W1, U1, K1

7.

Audyt śledczy: istota, cele, metody, techniki

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć

wykład

Formy
zalicze
nia

zalicze
nie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Cykl wykładów kończy się zaliczeniem. Test pisemny zawiera pytania otwarte i
zamknięte, które są oceniane systemem 0-1. W pytaniach otwartych istnieje
możliwość uzyskania od 0 do 3 punktów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 51
całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.): • 0-50
pkt. – ocena ndst • 51-64 pkt. – ocena dst • 65-75 pkt. – ocena + dst • 76-86 pkt. –
ocena db • 87-93 pkt. – ocena + db • 94-100 pkt. – ocena bdb II termin. Test
badający wiedzę z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia
testu takie jak w I terminie.

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

rozwiązywanie zadań

1

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

119

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
zaliczenie na ocenę

W1

x

U1

x

K1

x

Sylabusy
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