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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Organizowanie społeczności lokalnej w 
kontekście strategii rozwoju  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Organizing the local community in the context of 
development strategies 

Kierunek studiów  Praca socjalna i ekonomia społeczna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Marek Wódka 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
1 konwersatorium 15 II 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych pojęć z zakresu pracy socjalnej, ekonomii 
społecznej, socjologii gospodarki i zarządzania. Udział studenta w wykładzie 
z polityki zrównoważonego rozwoju 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przekazanie wiedzy o modelach Organizacji Społeczności Lokalnej (OSL), strategii zrównoważonego 
rozwoju oraz z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) jako strategii 
zakładającej pozaekonomiczne cele prowadzenia działalności gospodarczej.  

Dyskusja nad strategiami Organizowania Społeczności Lokalnej jako modelu, w którym pomoc 
społeczna koncentruje się nie tylko na finansowym wsparciu osób, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej, ale przede wszystkim na aktywizować mieszkańców.  

Analiza głównych zasad życia społecznego, szczególnie zasady subsydiarności oraz zasady 
solidarności społecznej w kontekście finansowego wsparcia osób i grup. Rekonstrukcja modelu 
pomocy społecznej zogniskowanej na inkluzji społecznej osób wykluczonych oraz na prowadzeniu 
działań aktywizujących i usamodzielniających.  
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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 Absolwent zna i rozumie strategię organizowanie społeczności 
lokalnej oraz politykę zrównoważonego rozwoju, dostrzega i 
rozumie korelatywność obu koncepcji. 

K_W04 

W_02   

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi inicjować dyskusję na temat skutecznych 
metod rozwiązywania problemów społecznych, inkluzji 
społecznej, organizowania społeczności lokalnej, wykorzystując 
przy tym odpowiednie źródła informacji.  

K_U02 

U_02   

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do angażowania się we współpracę w 
ramach indywidualnych i zespołowych działań na rzecz 
otoczenia społecznego wykorzystując przy tym poznane 
założenia strategii CSR, zasad zrównoważonego rozwoju oraz 
główne modele organizowania społeczności lokalnej. 

K_K07 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Geneza i sposoby rozumienia strategii organizowania społeczności lokalnej (OSL) 
2. Analiza SWOT i wybrane modele strategii rozwoju  
3. Polityka zrównoważonego rozwoju  
4. Od Settlement do pracy na zasobach 
5. Klasyczne modele organizowania pracy ze społecznością wg Jacka Rothmana 
6. Metodyka organizowania społeczności lokalnej 
7. Etyka w organizowaniu społeczności lokalnej 
8. Organizator społeczności jako zawód 

 

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 konwersatoryjny Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

U_02    

U_….    
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna: Student nie zaliczył kolokwium z części teoretycznej zajęć i nie jest w 

stanie zaprezentować podstawowego poziomu wiedzy na temat zagadnień omówionych na 

konwersatorium oraz opisanych w literaturze obowiązkowej. W przypadku testu/kolokwium na 

15 pkt osiągnął 0-7 pkt. Student nie wykazał dostatecznych umiejętności w dyskusji.  

Ocena dostateczna: Student jest w stanie zaprezentować podstawową wiedzę na temat 

zagadnień omówionych na konwersatorium i opisanych w literaturze obowiązkowej. W 

przypadku testu/kolokwium na 15 pkt osiągnął 8-10 pkt. Student brał czynny udział w dyskusji i 

wykazał się w niej dostateczną znajomością poruszanej problematyki. 

Ocena dobra: Student jest w stanie zaprezentować wiedzę na temat zagadnień omówionych na 

konwersatorium i opisanych w literaturze obowiązkowej. Student wykazuje jedynie nieliczne 

braki w wymaganej przez prowadzącego wiedzy; braki te nie odnoszą się do 

istotnych/podstawowych treści przedmiotu. W przypadku testu/kolokwium na 15 pkt osiągnął 

11-12 pkt. Student brał czynny udział w dyskusji i wykazał się w niej dobrą znajomością 

poruszanej problematyki.  

Ocena bardzo dobra: Student wykazuje pogłębioną wiedzę na temat zagadnień omówionych na 

konwersatorium i opisanych w literaturze obowiązkowej. W przypadku testu/kolokwium na 15 

pkt osiągnął 13-15 pkt. O ocenie bardzo dobrej decyduje także czynny udział w dyskusji, 

umiejętność sprawnego kojarzenia faktów i łączenia ich w szersze związki, krytycznego 

uzasadniania, rozumienia przyczyn, rozbieżności i konwergencji omawianych zagadnień, trafność 

i spójność wypowiedzi.  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 (15 godzin wykład plus 15 godzin konsultacje) 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Kaźmierczak T. i in., ABC organizowania społeczności lokalnej. Organizator społeczności lokalnej – 
refleksyjny praktyk, cz. 1, Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2014.   

Literatura uzupełniająca 

Dudkiewicz M. (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem 
lokalnym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.  
Bąbska B., Rymsza M., ABC organizowania społeczności lokalnej. Organizowanie społeczności 
lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, cz. 2, Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej CAL, 
Warszawa 2014.  
Dudkiewicz M., Bąbska B., Skowrońska A., ABC organizowania społeczności lokalnej. Organizowanie 
społeczności lokalnej – usługa społeczna, cz. 3, Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej CAL, 
Warszawa 2014. 

 

 


