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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Społeczeństwo obywatelskie i dialog społeczny 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim  

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 hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL 

 

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 Brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego i dialogu społecznego  

C2 – zapoznanie z zagadnieniami znaczenia i funkcji dialogu społecznego w przestrzeni polityki 
społecznej i pracy socjalnej 
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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 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące struktur i 
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz znaczenia 
dialogu społecznego w kontekście lokalnej i krajowej polityki 
społecznej  

K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi analizować zjawiska i procesy społeczne z 
obszaru społeczeństwa obywatelskiego oraz dialogu 
społecznego w kontekście lokalnej i krajowej polityki 
społecznej 

K_U01 

U_02 Student potrafi uczestniczyć w dyskusji i dokonywać analizy 
dobrych praktyk w zakresie dialogu społecznego  

K_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do analizy i interpretacji, z wykorzystaniem 
wiedzy teoretycznej, zjawisk zachodzących w obszarze 
społeczeństwa obywatelskiego oraz dobrych praktyk z zakresu 
dialogu obywatelskiego  

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, zasady funkcjonowania, podmioty i ich funkcje 
2. Istota, ramy prawne dialogu społecznego, rola w społeczeństwie demokratycznym i 

polityce społecznej 
3. Uczestnicy, instytucje, zasady, formy dialogu społecznego 
4. Analiza dobrych praktyk  

 

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 Analiza tekstu 
Praca z tekstem 

Przygotowanie streszczenia 
Kolokwium 

Karta ocen streszczenia 
Karta ocen z kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja 
 
Praca w grupach 

Odnotowany udział i wkład 
merytoryczny w dyskusji 
Odnotowany udział i wkład 
merytoryczny w pracy 
grupach 

Karta udziału w dyskusji 
 
Karta udziału w pracy w 
grupach 

U_02 Dyskusja Odnotowany udział i wkład 
merytoryczny w dyskusji 
 

Karta udziału w dyskusji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Studium przypadku i praca 
w grupach 
 

Odnotowana, grupowa 
prezentacja studium 
przypadku 

Karta prezentacji studium 
przypadku 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie kolokwium 30% 
Udział w dyskusji i pracy w grupach 40% 
Prezentacja dobrych praktyk 30% 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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