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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii społecznej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Principles of Social Economics 

Kierunek studiów  Praca socjalna i ekonomia społeczna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 I 4 

 

Wymagania wstępne - 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - ukazanie roli ekonomii społecznej dla polskiej gospodarki i rynku pracy oraz jej roli w polityce 
rynku pracy i zmniejszania bezrobocia 

C2 - przedstawienie wpływu ekonomii społecznej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

C3 - ukazanie znaczenia sektora samorządowego i pozarządowego na rozwój ekonomii społecznej 
oraz roli kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego w jej kreowaniu. 
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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 funkcjonowanie podmiotów ekonomii 
społecznej − ich cele, podstawy prawne, organizację  

K_W01 

W_02 Absolwent zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości społecznej 

K_W05 

W_03 Absolwent rozumie relacje między podmiotami ekonomii 
społecznej a innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie  

K_W02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy do 
tworzenia podmiotów lub projektów z zakresu ekonomii 
społecznej 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Istota, geneza i źródła ekonomii społecznej 
2. Podstawowe definicje: ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, przedsiębiorstwo 

społeczne 
3. Formy podmiotów ekonomii społecznej 
4. Otoczenie ekonomii społecznej. Rola i miejsce ekonomii społecznej w gospodarce narodowej 
5. Przedsiębiorstwa społeczne - modele przedsiębiorstw, słabe i mocne stron. 
6. Ekonomia społeczna w programach rządowych i samorządowych 
7. Źródła i instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych 
8. Efekty działalności sektora ekonomii społecznej i jego beneficjenci 
9. „Dobre praktyki” z zakresu ekonomii społecznej  

 

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 ustny Protokół egzaminu 

W_02 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny Protokół egzaminu 

W_03 Wykład problemowy Egzamin ustny Protokół egzaminu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Egzamin ustny Protokół egzaminu 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu ustnego.  

Zaliczenie ustne ma na celu sprawdzenie, czy absolwenci pogłębili swoją wiedzę na temat genezy i 

rodzajów podmiotów ekonomii społecznej i czy znają i rozumieją mechanizmy ich powstawania i 

relacje zachodzące między nimi a otoczeniem społecznym (W); a także czy są gotowi do wykorzystania 

posiadanej wiedzy do tworzenia podmiotów lub projektów z zakresu ekonomii społecznej (K) 
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Warunki zaliczenia egzaminu: 

ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z egzaminu ustnego 

ocena dostateczna – od 50% pkt. 

ocena dostateczna plus – od 60% pkt. 

ocena dobra – od 70% pkt. 

ocena dobra plus – od 80% pkt. 

ocena bardzo dobra - od 90% pkt.  

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

120 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Becker Gary S., Murphy Kevin M, Ekonomia społeczna, Kurhaus Publishing, 2016. 
Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2012 
Gumkowska M., Skrzypiec R., Kasprzak T., Jewdokimow M., Biernat A., Przedsiębiorstwo ekonomii 
społecznej w środowisku lokalnym, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, 2009 
Leś E. (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, 
Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca 

Rymsza M., Kaźmierczak T. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa, 2007 
Grzybowska A., Ruszewski J. Ekonomia społeczna, Pryzmat, Suwałki 2010. 

 

 


