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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Identyfikacja i analiza problemów społecznych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Identification and analysis of social problems 

Kierunek studiów  Praca socjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Wioletta Smyl 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 30 II 4 

 

Wymagania wstępne - 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikowania problemów społecznych 
oraz stosowania metod rozwiązania problemów społecznych. 

 

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 sposoby identyfikowania oraz 
rozwiązywania problemów społecznych.  

K_W02 

W_02 Absolwent posiada wiedzę z zakresu prawa i etyki, w 
szczególności z obszaru pracy socjalnej, oraz potrafi stosować ją 
w praktyce. 

K_W04 

W_03 Absolwent posiada wiedzę z zakresu organizacji pomocy 
społecznej, relacji międzysektorowych (państwa i organizacji 
pozarządowych)  oraz z zakresu diagnozowania i rozwiązywania 
problemów społecznych. 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent samodzielnie identyfikuje problemy społeczne oraz 
dokonuje analizy ich przyczyn i skutków. 

K_U01 

U_02 Absolwent interpretuje problemy społeczne, stanowiące 
przedmiot pracy socjalnej, jak również posiada umiejętność ich 

K_U02 
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rozwiązywania oraz podejmowania działań profilaktycznych w 
wyżej wymienionym zakresie. 

U_03 Absolwent potrafi rozwiązywać problemy społeczne na bazie 
własnej wiedzy i doświadczeń oraz korzystając z zasobu innych 
osób z grupy. 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do planowania i  podejmowania działań 
w sferze pracy socjalnej. 

K_K03 

K_02 Absolwent korzysta z własnej wiedzy z zakresu pracy socjalnej  
oraz buduje na jej bazie własny warsztat pracy. 

K_K04 

 

III. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1.   Źródła i charakter problemów społecznych: 
- pojęcie problemu społecznego; 
- pochodzenie problemów społecznych, źródła i mechanizmy ich powstawania; 
- rozpoznawanie problemów społecznych; 
- diagnozowanie problemów społecznych; 
- rozwiązywanie problemów społecznych; 
- rola instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów 

społecznych; 
2. Ontologiczny status problemów społecznych: 
- definicja problemu społecznego; 
- strategie rozwiązywania problemów społecznych; 
- problemy społeczne we współczesnej Polsce; 
- przyczyny problemów społecznych w Polsce. 
3. Ubóstwo i marginalizacja społeczna: 
- ubóstwo i marginalizacja społeczna jako problemy społeczne; 
- problem pomiaru ubóstwa; 
- społeczne rozmieszczenie ubóstwa w Polsce; 
- skala i zasięg procesów wykluczenia społecznego w Polsce; 
- typologia form marginalizacji społecznej; 
- społeczne skutki ubóstwa i marginalizacji społecznej; 
- instytucje oraz instrumenty przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej. 
4.   Bezdomność jako problem społeczny: 
- pojęcie i rodzaje bezdomności; 
- skala zjawiska bezdomności w Polsce; 
- grupy społeczne szczególnie narażone na występowanie bezdomności; 
- klasyfikacja przyczyn bezdomności; 
- etapy powstawania bezdomności; 
- proces wychodzenia z bezdomności. 
5.  Bezrobocie jako problem społeczny: 
- bezrobocie – ustalenia definicyjne; 
- fazy i rodzaje bezrobocia; 
- mierniki wielkości bezrobocia; 
- wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny; 
- formy pomocy dla rodzin dotkniętych problemem bezrobocia. 
6. Cykl życiowy jednostki i związane z tym kwestie społeczne: 
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- kształtowanie więzi i postaw społecznych; 
- patologie społeczne wśród dzieci i młodzieży; 
- gerontofobia jako problem społeczny; 
- zadania polityki społecznej wobec ludzi starych; 
- eutanazja ludzi starych i chorych jako problem współczesnych społeczeństw. 
7. Problemy współczesnej rodziny: 
- pojęcie rozwodu, separacji, konkubinatu, sieroctwa naturalnego i społecznego; 
- zaniedbania rodziny dysfunkcyjnej, problemowej, niepełnej, rozbitej; 
- główne czynniki zmian w polskiej rodzinie powodujące problemy społeczne; 
- społeczne interakcje wewnątrz rodziny; 
- samotność w rodzinie i poza nią; 
- rodzina w sytuacji utraty i żałoby; 
- rodziny w kryzysie, diagnoza reakcji kryzysowej w rodzinie; 
- interwencja pracownika socjalnego wobec rodziny w kryzysie, metody wykorzystywane 

w pracy z rodziną problemową. 
8.  Problemy społeczne związane ze zdrowiem: 
- niepełnosprawność – ustalenia pojęciowe; 
- rodzaje niepełnoprawności; 
- dziecko niepełnosprawne w rodzinie; 
- społeczny wymiar niepełnosprawności; 
- formy pomocy dla osób niepełnosprawnych; 
- praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi; 
- wsparcie społeczne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
9. Dezorganizacja, patologia społeczna i dewiacja: 
- pojęcie dezorganizacji, patologii społecznych i dewiacji; 
- patologia społeczna a dewiacja społeczna; 
- patologia społeczna a dezorganizacja społeczna; 
- problemy społeczne a patologia społeczna; 
- naznaczenie społeczne. 
10.   Alkoholizm, narkomania, HIV/AIDS: 
- podstawowe pojęcia związane z problematyką uzależnienia; 
- podstawy działania substancji psychoaktywnych; 
- etapy uzależnienia; 
- proces zdrowienia z uzależnienia, formy pomocy osobie uzależnionej; 
- sytuacja rodziny osoby uzależnionej, współuzależnienie w rodzinie alkoholowej; 
- uzależnienie od innych środków psychoaktywnych; 
- przegląd podstawowych grup narkotyków i ich działanie na organizm; 
- leczenie i profilaktyka narkomanii, komplikacje medyczne i społeczne; 
- techniki i metody terapii uzależnień; 
- pracownik socjalny w kontakcie z osobą uzależnioną i współuzależnioną; 
- objawy i skutki zakażenia HIV i choroby AIDS; 
- społeczeństwo i rodzina w dobie AIDS, relacje chorych z rodziną i otoczeniem 

społecznym, leczenie, rokowania, profilaktyka; 
- relacje pracownik socjalny – chory na AIDS, formy pomocy i świadczeń, pomoc 

instytucjonalna. 
11.  Przemoc jako problem społeczny: 
- przemoc w świetle kodeksu karnego; 
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- skala zjawiska przemocy; 
- kategorie i formy przemocy; 
- cykl przemocy domowej; 
- charakterystyka osobowości sprawcy przemocy; 
- organizacje, kampanie społeczne i projekty działające na rzecz przeciwdziałania 

problemu przemocy; 
- działania legislacyjne, operacyjne i edukacyjne, mające na celu ochronę przed 

pornografią i pedofilią. 
12. Zjawisko handlu ludźmi: 
- definicja zjawiska handlu ludźmi; 
- zapobieganie, zwalczanie oraz karanie handlu ludźmi; 
- udzielanie pomocy ofiarom handlu ludźmi; 
- statystyki dotyczące handlu ludźmi; 
- projekty i organizacje zwalczające zjawisko handlu ludźmi. 
13. Zagadnienia dotyczące integracji cudzoziemców: 
- uchodźctwo w perspektywie historycznej; 
- uchodźca - prawo i praktyka międzynarodowa; 
- uchodźca - prawo i praktyka w Polsce; 
- integracja społeczna cudzoziemców w Polsce. 

 

IV. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W1 Praca z tekstem Praca pisemna Referat 

W2 Analiza tekstu Praca pisemna Kolokwium 

W3 Analiza tekstu Praca pisemna Kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 Ćwiczenia praktyczne, 
dyskusja 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta pracy 

U2 
Dyskusja 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta pracy 

U3 Burza mózgów, dyskusja Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta pracy 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1 
Metoda problemowa 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta pracy 

K2 
Metoda problemowa 

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta pracy 

 

V. Kryteria oceny, wagi… 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Praca w grupach. Analiza wybranych problemów 

społecznych – praca pisemna. Kolokwium z problematyki przedmiotu. 

Obciążenie pracą studenta 
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Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

VI. Literatura 

Literatura podstawowa 

Brown K., Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999. 
Gaś Z., Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993. 
Golinowska, S., Polityka społeczna wobec ubóstwa. Ujęcie porównawcze, Warszawa 1996. 
Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998. 
Problemy integracji i dezintegracji rodziny, red. M. Ziemska, Warszawa 1995. 
Zalewska D., Ubóstwo, teorie, badania, Wrocław 1997. 
Zucker R. Boyd G., Howard J., Powstawanie problemów alkoholowych. Biologiczne, 
psychospołeczne, socjologiczne czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu, Warszawa 1997. 
Literatura uzupełniająca 

Danecki J., Kwestie społeczne – istota, źródła, zarys diagnozy, w: Polityka społeczna. 
Materiały do studiowania, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżpolski, Warszawa 1996. 
Kwaśniewski J., Badania problemów społecznych, w: Badania problemów społecznych, red. 
J. Kwaśniewski, Warszawa 2003. 
Trafiałek E., Środowisko społeczne i praca socjalna. Zarys problematyki, Katowice 2001. 

 


