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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 
Nazwa przedmiotu Praca socjalna w Europie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social work in Europ 

Kierunek studiów  Praca socjalna i ekonomia społeczna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne  

Dyscyplina Nauki socjologiczne  

Język wykładowy Angielski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Visiting profesor 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 3 

 

Wymagania wstępne knowledge of English at B2 level  
 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. providing students with information on new trends in social work  
 

 
 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Graduates know the structures, processes and regulatory 

mechanisms of social work and social economy on a 

national and international scale. 

K_W01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

The aim of the course is to provide students with analytical tools that enhance their abilities 

in exploring and explaining policy making within social policy and its ties to practices of 

social work and social services. Both bottom up and top down perspectives are thoroughly 

discussed. In the course, the processes within social policy in social life are central. In 

particular, the course deals with theoretical discussions of varying modes in which social 

policy deals with social change at different levels. This course consists of two major parts: 

one theoretical and one oriented at ongoing changes in  

current welfare states. 

The first part of the course deals with theoretical discussions 

on social policy and social inclusion/exclusion (regimes, models,  

typologies) and notions such as recognition/redistribution/representation. 

The second part of the course will discuss ongoing social policy, in a European perspective.  
 

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    

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/knowledge
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/English
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/at
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/B2
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/providing
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/students
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/with
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/information
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/on
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/new
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/trends
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/social
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/work
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Graduates
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/know
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/structures
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/processes
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/regulatory
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/mechanisms
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
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/social
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/economy
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/on
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/national
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/international
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/scale
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W_02    

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01    

U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01    

K_02    

K_...    
 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 

 

 

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 

 

Literatura uzupełniająca 

 

 

 


