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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Społeczna odpowiedzialność biznesu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Corporate Social Responsibility 

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 Marek Wódka 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 II 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii gospodarki, ekonomii i 
zarządzania.  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Przekazanie wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR) jako strategii 
zakładającej pozaekonomiczne cele prowadzenia działalności gospodarczej, jej rodowodu, 
definiowania oraz stosowania. 

Przekazanie wiedzy na temat zbioru norm określających relację między przedsiębiorcą a otoczeniem 
społecznym, szczególnie społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi.  

Analiza charakteru społecznej odpowiedzialności biznesu z normatywnego i aksjologicznego punktu 
widzenia. Prezentacja przykładowych form stosowania CSR.  
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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 strategię społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz dostrzega i rozumie zjawiska i problemy społeczne 
rodzące zapotrzebowanie na działania z zakresu ekonomii 
społecznej. 

K_W02 

W_02 Absolwent zna i rozumie związki pomiędzy działalnością 
gospodarczą a społeczną. 

K_W04 

W_…   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01   

U_02   

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do angażowania się we współpracę w 
ramach indywidualnych i zespołowych działań na rzecz 
otoczenia społecznego wykorzystując przy tym poznane 
założenia strategii CSR. 

K-K07 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Geneza i definiowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 
2. Przedsiębiorca jako adresat CSR 
3. Kontrahenci - społeczne otoczenie przedsiębiorcy (społeczność lokalna i organizacje 

pozarządowe) 
4. CSR a ekonomia i zasady corporate governance 
5. CSR a zysk przedsiębiorstwa 
6. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle zasady solidarności społecznej 
7. CSR a ochrona środowiska naturalnego.  
8. CSR w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju 
9. Certyfikacja i promowanie CSR 
10. Prawo Unii Europejskiej a CSR oraz międzynarodowa regulacja społecznej odpowiedzialności 

biznesu 

 

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 Karta egzaminacyjna 

W_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta egzaminacyjna 

W_…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01    

U_02    
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U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karta egzaminacyjna 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna: Student nie jest w stanie zaprezentować podstawowego poziomu wiedzy 

na temat zagadnień omówionych na wykładzie i opisanych w literaturze obowiązkowej, tj. nie 

wykazuje dostatecznej wiedzy na sprecyzowane przez egzaminatora pytania/tezy egzaminacyjne. 

W przypadku testu na 15 pkt osiągnął 0-7 pkt.  

Ocena dostateczna: Student jest w stanie zaprezentować tylko podstawową wiedzę na temat 

zagadnień omówionych na wykładzie i opisanych w literaturze obowiązkowej, nie jest jednak w 

stanie krytycznie uzasadniać stawianych tez. W przypadku testu na 15 pkt osiągnął 8-10 pkt.  

Ocena dobra: Student jest w stanie zaprezentować wiedzę na temat zagadnień omówionych na 

wykładzie i opisanych w literaturze obowiązkowej. Student wykazuje jedynie nieliczne braki 

wiedzy przekazanej na wykładzie; braki te nie odnoszą się do istotnych/podstawowych treści 

wykładu. Student pogłębił wiedzę zapoznając się ze wskazaną przez wykładowcę literaturę 

uzupełniającą wyłożone treści. W przypadku testu na 15 pkt osiągnął 11-12 pkt.  

Ocena bardzo dobra: Student wykazuje pogłębioną wiedzę na temat zagadnień omówionych na 

wykładzie i opisanych w literaturze obowiązkowej. Student pogłębił wiedzę zapoznając się ze 

wskazaną przez wykładowcę literaturę uzupełniającą wyłożone treści. O ocenie bardzo dobrej 

decyduje ponadto: umiejętność sprawnego kojarzenia faktów i łączenia ich w szersze związki, 

krytycznego uzasadniania, rozumienia przyczyn, rozbieżności i konwergencji omawianych 

zagadnień, trafność i spójność wypowiedzi. W przypadku testu na 15 pkt osiągnął 13-15 pkt. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 (15 godzin wykład plus 15 godzin konsultacje) 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009. 
Fel S. (red.), Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2014. 
Makuch Ł., Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po 
kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach 
pomiędzy nimi zachodzących, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa, Marzec 
2011. 

Literatura uzupełniająca 

Piskalski G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka, Fundacja 
CentrumCSR.PL, Warszawa 2015.  
Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności 
gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006.  
Bernatt M., Bogdanienko J., Skoczny T. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna 
analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2011.  
Fel S., Etyka życia gospodarczego z elementami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: 
Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.  

 

 


