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PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH
Polityka społeczna
Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
Studia stacjonarne II stopnia
Nazwa Wydziału

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ

Nazwa kierunku studiów

POLITYKA SPOŁECZNA

Określenie obszaru
kształcenia/obszarów kształcenia,
z których został wyodrębniony
kierunek studiów, dla którego
tworzony jest program kształcenia

NAUKI SPOŁECZNE

Określenie dziedzin nauki lub
sztuki oraz dyscyplin naukowych
lub artystycznych, do których
odnoszą się efekty kształcenia

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH

Poziom kształcenia

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA.

Profil kształcenia

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Forma studiów

STUDIA STACJONARNE

Język

Studia prowadzone w całości w języku polskim

Kierownik studiów na danym
kierunku lub inna odpowiedzialna
osoba

dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta

Magister

DYSCYPLINA NAUKI O POLITYCE PUBLICZNEJ
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Możliwości dalszego kształcenia

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III
stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe

Ogólne cele kształcenia na kierunku
studiów o określonym poziomie i
profilu kształcenia

Celem studiów jest dostarczenie pogłębionej wiedzy z
dziedziny nauk społecznych, rozwijanie kompetencji
społecznych oraz umiejętności umożliwiających
samodzielne wykonywanie zadań z zakresu polityki
społecznej i zarządzania w instytucjach społecznych
funkcjonujących
na
wszystkich
szczeblach
administracji publicznej, a także w organizacjach
pozarządowych. Ponadto studia mają na celu
dostarczyć podstaw teoretycznych i metodycznych do
podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Związek kształcenia na kierunku
studiów o określonym poziomie i
profilu kształcenia z misją i
strategią uczelni

Program kształcenia 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 kraju, w szczególności
mając na uwadze sytuację społeczno – demograficzną
w kraju. Program kształcenia na kierunku Polityka
społeczna realizowany 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.
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Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na
uczelni

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.

Możliwości zatrudnienia

Studia pełnią w procesie kształcenia menadżerów
organizacji sfery polityki społecznej potrójną funkcję:
pozwalają poszerzyć wiedzę o bardziej zaawansowane
metody i techniki zarządzania, wprowadzają
przyszłych managerów w realia funkcjonowania 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 organizacjach kształtujących i realizujących szeroko
rozumiane zadania polityki społecznej, a w
szczególności w organizacjach pozarządowych,
stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent posiada
wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o
zarządzaniu, polityki społecznej i nauk pokrewnych
dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów
funkcjonowania
organizacji
oraz
sposobów
skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych
problemów polityki społecznej. Absolwent posiada
umiejętności organizowania pracy zespołowej i
kierowania
zespołami
oraz
skutecznego
komunikowania się, negocjowania i przekonywania.
Jest przygotowany do pracy na stanowiskach:
specjalistycznych
w
systemie
zarządzania,
menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców
i konsultantów w organizacjach o charakterze
gospodarczym lub publicznym, a także do
prowadzenia własnej działalności. Absolwent może
podejmować wyzwania badawcze oraz kontynuować
edukację na studiach trzeciego stopnia. Absolwent jest
przygotowany do realizacji zadań operacyjnych z
zakresu
polityki
społecznej
w
instytucjach
państwowych,
strukturach
samorządowych
i
organizacjach pozarządowych.

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia
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Zasady rekrutacji

Średnia ocen ze studiów i średnia ocen z dyplomu
licencjackiego

Liczba punktów ECTS konieczna
do uzyskania kwalifikacji

W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów
drugiego stopnia student jest zobowiązany uzyskać
120 punktów ECTS

Część programu kształcenia
realizowana w postaci zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów

120 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą
student musi uzyskać na zajęciach
wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich i
studentów

120 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą
student musi uzyskać w ramach
zajęć z zakresu nauk
podstawowych, do których odnoszą
się efekty kształcenia dla
określonego kierunku, poziomu i
profilu kształcenia

120 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą
student musi uzyskać w ramach
zajęć o charakterze praktycznym, w
tym zajęć laboratoryjnych i
projektowych

Nie dotyczy

Minimalna liczba punktów ECTS,
którą student musi uzyskać
realizując moduły kształcenia
oferowane na zajęciach
ogólnouczelnianych lub na innym
kierunku studiów

Nie dotyczy

Minimalna liczba punktów ECTS,
którą student musi uzyskać na
zajęciach z wychowania fizycznego

Nie dotyczy

Liczba semestrów

Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry
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Opis zakładanych efektów
kształcenia

http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/aktyprawne/programy-ksztalcenia
Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu
do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów.

Plan studiów

załącznik nr 3
Wykaz
modułów
kształcenia
z
ich
przyporządkowaniem do poszczególnych semestrów,
przypisanymi do modułów punktami ECTS,
określeniem rodzaju i wymiaru zajęć dydaktycznych,
wskazaniem
modułów
obowiązkowych
oraz
podlegających wyborowi przez studenta, określeniem
rodzaju oceny podsumowującej w module kształcenia.

Sylabusy poszczególnych modułów
kształcenia uwzględniające metody
weryfikacji efektów kształcenia
osiąganych przez studentów

Sylabusy są umieszczone w systemie USOS –
www.usosweb.uj.edu.pl

Wymiar, zasady i forma
odbywania praktyk w przypadku,
gdy program kształcenia przewiduje
praktyki

Nie dotyczy

Wymogi związane z ukończeniem
studiów (praca
dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest
przedstawienie pracy dyplomowej, jej obrona oraz
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.

Inne dokumenty

Matryca efektów kształcenia dla
programu kształcenia na
określonym poziomie i profilu

a. sposób wykorzystania wzorców
międzynarodowych,
b. udokumentowanie, że program studiów
umożliwia studentowi wybór modułów
kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż
30% punktów ECTS,

Wg wzoru zał. nr 5
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kształcenia
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PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: POLITYKA SPOŁECZNA
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI I OBYWATELSKIMI (PLAN STUDIÓW)
.
Studia stacjonarne
Początek 2016-2017
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
I ROK STUDIÓW:

Lp.

Nazwa modułu
kształcenia

Rodzaj zajęć
dydaktycznych*

O/F

1

forma
zaliczenia***

liczba godzin

I semestr:
punkty
ECTS

Historii społeczna i
gospodarcza

wykład

O

egzamin

30

4

1.

Ewaluacja w polityce
społecznej

ćwiczenia

O

zaliczenie

30

4

2.

Komunikacja interpersonalna

wykład/ćwiczenia

O

zaliczenie

30

4

Teoria polityki społecznej

wykład

O

egzamin

30

4

Techniki zarządzania

ćwiczenia

O

zaliczenie

30

4

Strategie rozwoju społecznego

Wykład/ćwiczenia

O

Egzamin/zalicz
enie

30

4

Międzynarodowa polityka
społeczna

wykład

O

egzamin

30

4

Język angielski B2+

ćwiczenia

O

zaliczenie

30

0

Etyka w polityce społecznej

wykład

O

zaliczenie

30

2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Łączna liczba godzin: 270
Łączna liczba punktów ECTS: 30

Lp.

Nazwa modułu
kształcenia

Rodzaj zajęć
dydaktycznych*

O/F

*

**

forma
zaliczenia***

liczba godzin

II semestr:
punkty
ECTS

wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne
„O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru).
***
egzamin ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu
1

6

Polityka gospodarcza

Wykład

O

egzamin

30

4

Kwestie społeczne

wykład/ ćwiczenia

O

30

4

Lokalna polityka społeczna

Wykład

O

Egzamin/zalicz
enie
egzamin

30

4

Język angielski B2+

ćwiczenia

O

egzamin

30

2

Seminarium magisterskie

seminarium

F

zaliczenie

30

5

wykład

O

egzamin

30

3

7.

Organisational Change
(przedmiot specjalizacyjny w
jęz. obcym
Instrumenty finansowania
polityki społecznej

Wykład/ćwiczenia

O

zaliczenie

30

4

8.

Rewitalizacja obszarów
zurbanizowanych

Wykład/ćwiczenia

O

zaliczenie

30

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Łączna liczba godzin: 250
Łączna liczba punktów ECTS: 31
II ROK STUDIÓW:

Lp.

Nazwa modułu
kształcenia

Rodzaj zajęć
dydaktycznych*

O/F**

forma
zaliczenia***

liczba godzin

III semestr:
punkty
ECTS

1.

Seminarium magisterskie

seminarium

F

zaliczenie

30

5

2.

Zarządzanie partycypacyjne

wykład

F

zaliczenie

30

5

3.

Współdziałanie
międzyorganizacyjne i
międzysektorowe

Wykład/ ćwiczenia

F

zaliczenie

30

5

4.

Rachunkowość sektora
publicznego

wykład

F

zaliczenie

30

5

5.

Public relations, promocja,
reklama

Wykład

F

zaliczenie

30

5

6.

Przywództwo w sferze
publicznej

ćwiczenia

F

zaliczenie

30

5

7.

Marketing społeczny

ćwiczenia

F

zaliczenie

30

5

8.

Komunikacja interkulturowa

wykład

F

zaliczenie

30

5

9.

Polska w UE

wykład

F

zaliczenie

30

5

10.

Badania w działaniu jako
strategia dla sfery publicznej

ćwiczenia

F

zaliczenie

30

5

11.

Mieszkalnictwo a polityka
społeczna

Wykład/ćwiczenia

F

zaliczenie

30

5

Łączna liczba godzin: 150
Łączna liczba punktów ECTS: 55
II ROK STUDIÓW:
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Lp.
1.

Nazwa modułu
kształcenia

Rodzaj zajęć
dydaktycznych*

O/F

**

forma
zaliczenia***

liczba godzin

IV semestr:
punkty
ECTS

Seminarium magisterskie

seminarium

F

zaliczenie

30

10

2.

Zarządzanie zaufaniem
jednostek sfery publicznej

ćwiczenia

F

zaliczenie

30

5

3.

Zarządzanie kadrami w
organizacjach publicznych i
obywatelskich

wykład

F

zaliczenie

30

5

4.

Zarządzanie finansami
lokalnymi

wykład

zaliczenie

30

5

5.

Ryzyko w zarządzaniu
organizacjami

ćwiczenia

F

zaliczenie

30

5

6.

Psychologia wartości w
zarządzaniu

wykład

F

zaliczenie

30

5

7.

Organizacje publiczne na
rynku finansowym

wykład

F

zaliczenie

30

5

8.

Kierowanie zmianą kultury
organizacji

ćwiczenia

F

zaliczenie

30

5

9.

Prewencja i profilaktyka
społeczna

wykład

F

zaliczenie

30

5

Zarządzanie programami i
projektami

ćwiczenia

O

zaliczenie

30

5

10.

F

Łączna liczba godzin: 180
Łączna liczba punktów ECTS: 55
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