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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Partnerstwa społeczne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Partnerships 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Studia I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina  

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Jakub Koper 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 I 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie z istotą partnerstw społecznych 

Zapoznanie z koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 

Nauka budowania partnerstw społecznych 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie społeczne, ekonomiczne oraz psychologiczne 
aspekty partnerstwa społecznego użytecznego na potrzeby 
doradztwa kariery i doradztwa personalnego. 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby pracowników, 
interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym i 
konsultacjach społecznych; 

K_U04  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotowy do podjęcia się aktywizacji osób zagrożonych 
wykluczeniem z rynku pracy oraz tworzenia podmiotów 
(organizacji pozarządowych) w ramach partnerstwa 
społecznego wspierających ich aktywność zawodową. 

K_K02 

K_02 Jest gotów do inicjowania wielowymiarowych działań z 
obszaru doradztwa kariery i doradztwa personalnego na rzecz 
szerokiego grona dla klientów 

K_K10 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

akty normatywne z zakresu zbiorowego prawa pracy i realizujące konstytucyjną zasadę dialogu 
społecznego 
koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) 
promocja zasad partnerstwa społecznego 
związki zawodowe 
organizacje pracodawców 
typy partnerstw  
partnerstwo prywatno-społeczne  
Partnerstwo publiczno-prywatne  
Partnerstwo publiczno-społeczne  
Partnerstwo międzysektorowe 
partnerstwa międzysektorowe, uwzględniające udział partnerów z trzech sektorów: publicznego, 
społecznego i prywatnego 
wolontariat pracowniczy 

 

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 Sprawdzian pisemny 
Kolokwium 

Protokół, sprawdzian 
pisemny; oceniony test 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Protokół, karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_01 Wykład z elementami 
dyskusji 

Udział w dyskusji na 
zajęciach; 

Wykład z elementami 
dyskusji 

K_02 Dyskusja Obserwacja Protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ćwiczenia: 

 Bieżące przygotowanie do zajęć 

Czytanie zadanej literatury naukowej i opracowywanie materiałów,  

aktywność 

obecność na zajęciach 

kolokwium (Osiągniecie właściwego przedziału punktowego z testu wiedzy) 

Wykład: 

Osiągniecie właściwego przedziału punktowego z testu wiedzy stanowiącego egzamin końcowy: 

5,0 – powyżej 95% 

4,5 –  94% - 85% 

4,0 – 84% - 75% 

3,5 – 74% - 65% 

3,0 – 64% - 51% 

2,0 – poniżej 50 % 

  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

D. Grayson, A. Hodges  „Corporate Social Opportunity- 7 steps to make a corporate social 
responsibility work for your business” GPL, 2004  
K. Kwatera, R. Bukowska „Partnerstwo w Leadarze” Małopolska sieć LDG 2009 
R. Tennyson, L. Wilde „The guiding hand. Brokering partnerships for sutainable development” , 
United Nations Department of Public Information, 2000 
J. Selsky, B. Parker  “Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory and 
Practice” Journal of Management, Vol. 31 No. 6, December 2005 
J. Reichel, A. Rudnicka „Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami – Raport z 
badań”  w „Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja i organizacje pozarządowe a 
społeczeństwo obywatelskie” Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009 

Literatura uzupełniająca 

ttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/files/csr/documents/csrreportv002_en.pdf 29,12,2012 
„Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem, samorządem terytorialnym oraz 
środowiskiem naukowym” – Raport z badania przygotowany dla Thinkspire S.C. przez PBS DGA 
dostępny na www.konkordia.org.pl 

 

 


