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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wykluczenie społeczne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Exclusion 

Kierunek studiów  Bezpieczeństwo narodowe 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o bezpieczeństwie 

Język wykładowy j. polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Jadwiga Plewko 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 eksplanacja zagadnienia jakim jest wykluczenie społeczne 

C2 prezentacja różnorodnych aspektów wykluczenia społecznego 

C3 wskazanie metod zapobiegania i redukowania zjawiska wykluczenia społecznego 

C3 wskazanie społecznych i ekonomicznych skutków wykluczenia społecznego 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 
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W_01 Student posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk 
społecznych na temat przyczyn, przejawów, skutków i 
sposobów zapobiegania zjawiskom wykluczenia społecznego i 
marginalizacji społecznej (K_W01) 

KW_01 

W_02 Student zna i rozumie zagrożenia dla bezpieczeństwa 
społecznego państwa powstające w przypadku poszerzania się 
zakresu zjawisk wykluczenia różnych kategorii osób (K_W02) 

KW_02 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną 
dotyczącą zjawiska wykluczenia społecznego do analizowania i 
wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do 
bezpieczeństwa i zachowania porządku społecznego (K_U01) 

KU_01 

U_02   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student potrafi wykorzystać w praktyce związanej z 
działalnością społeczną, pracą w administracji czy w sferze 
gospodarczej wiedzę z zakresu wykluczenia społecznego dla 
zapobiegania zagrożeniom w sferze bezpieczeństwa państw 

KK_02 

K_02   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Karta egzaminacyjna 

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca z testem Referat z prezentacją  Karta oceny prezentacji 

U_02 Dyskusja Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja  Zaliczenie ustne Karta zaliczeniowa 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Wykład kończy się egzaminem pisemnym. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem ustnym 

uwzględniającym w ocenie końcowej przygotowane przez studentów referaty z prezentacjami 

multimedialnymi oraz udział w dyskusji w trakcie zajęć. Referaty studentów dotyczą tematu: Grupy 

zagrożone wykluczeniem społecznym oraz formy/programy pomocy i wsparcia instytucjonalnego. 
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Na ocenę bardzo dobrą:  
Student zna terminologię związaną z problematyką wykluczenia społecznego; potrafi wskazać 
uwarunkowania tego procesu, rodzaje wykluczenia i sposoby przeciwdziałania  
 
Na ocenę dobrą:  
Student zna w znacznym stopniu przyczyny zjawiska wykluczenia społecznego i potrafi omówić 
większość rodzajów wykluczenia  
 
Na ocenę dostateczną: 
Student posiada ogólną, ale niepełną orientację i wiedzę na temat przyczyn, przejawów i skutków 
wykluczenia społecznego  
 
Na ocenę niedostateczną:  
Student nie zna terminologii związanej ze zjawiskami wykluczenia społecznego, nie potrafi 
wskazać przyczyn, przejawów ani skutków dla państwa i społeczeństwa występowania zjawiska 
wykluczenia.  
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

45  

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 
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