
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy 
socjalnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Philosophical and axiological foundations of 
social work 

Kierunek studiów  Praca socjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne – 40% 
Nauki filozoficzne – 60% 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Konwersatorium 30 II 3 

 

Wymagania wstępne Brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznać studenta z podstawowym zasobem wiedzy z zakresu filozofii i aksjologii 

C2 – dać podstawy filozoficznego rozumienia pracy socjalnej i jej odniesienia do podstawowych 
kategorii ontologicznych, epistemologicznych, aksjologicznych, etycznych i estetycznych 
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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 podstawy filozoficzne i aksjologiczne 
równych nurtów i przemiany współczesnej cywilizacji  

K_W03  

W_02 Absolwent zna i rozumie podstawy filozoficzne i aksjologiczne 
działalności zawodowej pracownika socjalnego 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę filozoficzną 
do określania planów własnego rozwoju zawodowego  

K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest przygotowany do wykorzystania wiedzy 
filozoficznej do rozumienia zasad etyki zawodowej i ponoszenia 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Co to jest filozofia i wartość namysłu filozoficznego 
2. Idea Boga i świata 
3. Personalistyczna koncepcja człowieka – osoba a jednostka 
4. Ontologia życia społecznego – kolektywizm, indywidualizm, realizm 
5. Zasady życia społecznego – miłość, pomocniczość, solidarność 
6. Etyczne podstawy pracy socjalnej – bezwarunkowy nakaz 
7. Epistemologiczne podstawy teorii i praktyki pracy socjalnej – wiara i rozum 
8. Polityka publiczna a praca socjalna 
9. Ideologie wobec pracy socjalnej 
10. Rodzina podstawą pracy socjalnej 
11. Społeczność lokalna jako podmiot pracy socjalnej  
12. Rozumienie biedy, wykluczenia, 
13. Moralne uwarunkowania pracy i bezrobocia 

 

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, 
dyskusja, praca z tekstem 

Zaliczenie pisemne i ustne, 
obserwacja 

Oceniony test, protokół 
zaliczenia, karta 
aktywności  

W_02 Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja, praca z tekstem 

Zaliczenie pisemne i ustne, 
obserwacja 

Oceniony test, protokół 
zaliczenia, karta 
aktywności 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja, praca z tekstem 

Zaliczenie pisemne i ustne, 
obserwacja 

Oceniony test, protokół 
zaliczenia, karta 
aktywności 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_01 Wykład konwersatoryjny, 
dyskusja, praca z tekstem 

Zaliczenie pisemne i ustne, 
obserwacja 

Oceniony test, protokół 
zaliczenia, karta 
aktywności 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie przedmiotu składa się część pisemna (50%) i ustna (50%).  

Warunki zaliczenia: 

ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z egzaminu 

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  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum A. Wołkowicz, Wydawnictwo Siedmiogród, 
Wrocław 2000. 

2. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, TN KUL, Lublin 2019. 
3. S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.  

Literatura uzupełniająca 

1. H. Elzenberg, Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, TNT, Toruń 1966.  
2. G. Grzybek, Etyczne podstawy pracy socjalnej, Wydawnictwo ATH Bielsko-Biała 2007. 
3. D. A. Rybczyńska, B. Olszak-Krzyżanowska, Aksjologia pracy socjalnej - wybrane 

zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Warszawa 1995.  
4. A. Węgrzecki, Zarys filozofii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 

2002. 
5. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii. Wydawnictwo WAM, Kraków 2008. 
6.  Arystoteles, Zachęta do filozofii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988. 
7. H. Domański, Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, Warszawa 2009. 
 

 

 


