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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Polityka zrównoważonego rozwoju 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Policy of Sustainable Development 

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 15 II 2 

 

Wymagania wstępne - 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- zapoznanie studentów z istotą i polityką zrównoważonego rozwoju, w szczególności z 
możliwością realizacji tej idei w ramach rozwoju regionów, a także z społeczno-gospodarczymi 
uwarunkowaniami rozwoju zrównoważonego 
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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 teoretyczne aspekty zrównoważonego  
rozwoju oraz wskazuje na ich implementację dla gospodarki 
regionalnej, krajowej i międzynarodowej 

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi analizować zjawiska gospodarcze 
zachodzące w regionie, kraju i na arenie międzynarodowej w 
kontekście rozwoju ekonomicznego, społecznego i 
ekologicznego. 

K_U01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju 
Zasada zrównoważonego rozwoju  
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju 
Polityka zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej i w Polsce 
Wyzwania polityki społecznej w rozwoju regionów 
Rola samorządów lokalnych w zrównoważonym rozwoju. 
Zrównoważona konsumpcja 
Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju – dobre praktyki  

 

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 Egzamin ustny Protokół egzaminu 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny, 
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 

zrównoważonego rozwoju i czy znają zastosowanie tej koncepcji w gospodarce regionalnej, krajowej i 

międzynarodowej (W); a także czy potrafią  analizować zjawiska gospodarcze zachodzące w regionie, 

kraju i na arenie międzynarodowej w kontekście rozwoju ekonomicznego, społecznego i ekologicznego 

(U). 

Warunki zaliczenia egzaminu: 

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

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 
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