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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Przedsiębiorczość społeczna w kontekście pracy 
socjalnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social entrepreneurship in the context of social 
work  

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  
Mgr Małgorzata Mądry 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

konwersatorium 30 I 3 

 

Wymagania wstępne Brak 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - zapoznanie uczestników zajęć z wybranymi  zagadnieniami  przedsiębiorczości społecznej w 
kontekście pracy socjalnej 

 

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 mechanizmy działania 
przedsiębiorczości  społecznej 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_02 Absolwent potrafi prezentować samodzielne rozwiązania 
problemu związanego z przedsiębiorczością społeczną w 
kontekście pracy socjalnej 

K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów 
związanych z przedsiębiorczością społeczną  

K_K06 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Podłoże przedsiębiorczości społecznej- przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielcze w okresie 
zaborów, kooperatywy, towarzystwa wzajemnościowe i obywatelskie. 

2. Regulacje prawne dotyczące sfery przedsiębiorczości społecznej w Polsce i w wybranych 
krajach europejskich. 

3. Pojęcie przedsiębiorczości społecznej- problemy definicyjne. 
4. Programy europejskie, krajowe i samorządowe dotyczące przedsiębiorczości społecznej. 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Social
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/entrepreneurship
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/context
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/social
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/work
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5. Zadania administracji rządowej, samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych 
w obszarze przedsiębiorczości społecznej. 

6. Rola sektora pozarządowego w rozwoju przedsiębiorczości społecznej. 
7. Aktywizacja zawodowa oraz reintegracja społeczna osób marginalizowanych w 

poszczególnych typach podmiotów ekonomii społecznej:  przedsiębiorstwa społeczne, 
spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, zakłady pracy chronionej, 
jednostki reintegracyjne, w tym: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, 
warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.  

8. Potencjał przedsiębiorstw społecznych w realizacji usług społecznych. 
9. System wsparcia przedsiębiorczości społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków 

wsparcia ekonomii społecznej. 
10. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w obszarze przedsiębiorczości 

społecznej. 
11.  Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w pracy socjalnej. 
12. Aktywizacja klienta pomocy społecznej z wykorzystaniem narzędzi przedsiębiorczości 

społecznej. 
13. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób starszych w podmiotach 

ekonomii społecznej. 
14. Wyzwania dla przedsiębiorczości społecznej w Polsce i w wybranych krajach europejskich. 

 

 

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 Praca z tekstem, dyskusja Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_02 Dyskusja Obserwacja Karta aktywności  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta aktywności  

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Na zaliczenie przedmiotu składa się obecność na zajęciach (20%), aktywność na zajęciach 

(20%), wykonanie zadania (20%) i pisemne zaliczenie (40%). 

Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każdą kolejną należy odrobić 

podczas konsultacji.  

Końcowe zaliczenie pisemne będzie obejmowało wiedzę uzyskaną na zajęciach z tekstów 

źródłowych i opracowań tematycznych omówionych na zajęciach. 

Warunki zaliczenia kolokwium: 

ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z kolokwium 

ocena dostateczna – od 50% pkt. 

ocena dostateczna plus – od 60% pkt. 

ocena dobra – od 70% pkt. 
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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 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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Kluwer .  
Murzyn D., Pach J. (2018), Ekonomia społeczna, Warszawa, Difin. 
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Literatura uzupełniająca 
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Warszawa, MCPS.  
Schimanek T.,(2015), Standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze 
spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej. 
Wskazówki dotyczące stosowania, Warszawa, FISE. 
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności 
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Akty prawne i inne dokumenty. 
 

 

 


