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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Polityka społeczna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social policy 

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 Agnieszka Zaborowska 
 

 

Forma zajęd(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 4 

konwersatorium   

dwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa znajomośd problemów i kwestii społecznych 
Podstawy pomocy społecznej 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – nabycie przez studentów wiedzy z zakresu polityki społecznej w Polsce  

C2 – zapoznanie studentów z rolą polityki społecznej 

C3 – zapoznanie studentów z pojęciem kwestii społecznych i zagadnieo wymagających interwencji 
polityki społecznej 
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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 student zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu polityki 
społecznej ; zna cele i zadania polityki społecznej; zna 
subdyscypliny polityki społecznej 
 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05 

W_02 student opisuje główne problemy współczesnego 
społeczeostwa, którymi zajmuje się polityka społeczna; 
rozpoznaje współczesne kwestie społeczne 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 student potrafi wyrażad sądy w sprawach społecznie istotnych K_U03, K_U04, 
K_U06 

U_02 student potrafi dokonad analizy społecznej i rozpoznad kwestie 
wymagające interwencji polityki społecznej  

K_U03, K_U04, 
K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 student rozumie znaczenie polityki społecznej we 
współczesnym świecie, rozumie potrzebę działalności instytucji 
polityki społecznej  

K_K01, K_K03 

K_02 student krytycznie analizuje rzeczywistośd społeczną  K_K01, K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Definicje, zakres, historia polityki społecznej.  
Praktyczny i teoretyczny charakter polityki społecznej.  
Podmioty polityki społecznej.  
Kwestia społeczna jako przedmiot polityki społecznej.  
Polityka rodzinna.  
Polityka ochrony zdrowia.  
Polityka rynku pracy.  
Polityka wobec wykluczenia społecznego.  
Polityka edukacyjna.  
Polityka mieszkaniowa. 
Zabezpieczenie społeczne. 

 

V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny 
Wykład problemowy 

Egzamin Oceniony egzamin 

W_02 Wykład konwersatoryjny 
Wykład problemowy 

Egzamin Oceniony egzamin 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 
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Metaplan Przygotowanie metaplanu 
 

Karta oceny metaplanu 
 

U_02 Dyskusja 
Metaplan 

Obserwacja 
Przygotowanie metaplanu 

Karta obserwacji 
Karta oceny metaplanu 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja 
Wykład problemowy 

Obserwacja 
 

Karta obserwacji 

K_02 Dyskusja 
Wykład problemowy 

Obserwacja 
 

Karta obserwacji 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna 
(W) − student nie zna podstawowych terminów i pojęd z zakresu polityki społecznej ; nie zna 
celów i zadao polityki społecznej; nie zna subdyscyplin polityki społecznej; student nie potrafi 
opisad głównych problemów współczesnego społeczeostwa, którymi zajmuje się polityka 
społeczna; nie rozpoznaje współczesnych kwestii społecznych 
(U) – student nie potrafi wyrażad sądów w sprawach społecznie istotnych; student nie potrafi 
dokonad analizy społecznej i nie rozpoznaje kwestii wymagających interwencji polityki społecznej 
(K) – student nie rozumie znaczenie polityki społecznej we współczesnym świecie, nie rozumie 
potrzeby działalności instytucji polityki społecznej; student nie potrafi krytycznie analizowad 
rzeczywistości społecznej 
 
Ocena dostateczna 
(W) − student zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu polityki społecznej ; zna cele i zadania 
polityki społecznej; zna subdyscypliny polityki społecznej; student nie potrafi opisad głównych 
problemów współczesnego społeczeostwa, którymi zajmuje się polityka społeczna; nie 
rozpoznaje współczesnych kwestii społecznych 
(U) – student nie potrafi wyrażad sądów w sprawach społecznie istotnych; student nie potrafi 
dokonad analizy społecznej i nie rozpoznaje kwestii wymagających interwencji polityki społecznej 
(K) – student nie rozumie znaczenie polityki społecznej we współczesnym świecie, nie rozumie 
potrzeby działalności instytucji polityki społecznej; student nie potrafi krytycznie analizowad 
rzeczywistości społecznej 
  
Ocena dobra 
(W) – student zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu polityki społecznej; zna subdyscypliny 
polityki społecznej; student opisuje główne problemy współczesnego społeczeostwa, którymi 
zajmuje się polityka społeczna; rozpoznaje współczesne kwestie społeczne 
(U) – student nie potrafi wyrażad sądów w sprawach społecznie istotnych; student potrafi 
dokonad analizy społecznej i rozpoznad kwestie wymagające interwencji polityki społecznej 
(K) – student rozumie znaczenie polityki społecznej we współczesnym świecie, rozumie potrzebę 
działalności instytucji polityki społecznej; student nie potrafi krytycznie analizowad rzeczywistości 
społecznej 

 
Ocena bardzo dobra 
(W) – student zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu polityki społecznej; zna subdyscypliny 
polityki społecznej; student opisuje główne problemy współczesnego społeczeostwa, którymi 
zajmuje się polityka społeczna; rozpoznaje współczesne kwestie społeczne 
(U) – student potrafi wyrażad sądy w sprawach społecznie istotnych; student potrafi dokonad 
analizy społecznej i rozpoznad kwestie wymagające interwencji polityki społecznej 
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(K) – student rozumie znaczenie polityki społecznej we współczesnym świecie, rozumie potrzebę 
działalności instytucji polityki społecznej; student krytycznie analizuje rzeczywistośd społeczną 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

50 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

50 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Polityka społeczna, (red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, wyd. PWN, Warszawa 2007 
2. Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, J. Auleytner, wyd. WSP TWP, 

Warszawa 2002 
3. Polityka społeczna, K. Podoski, W. Turnowiecki, wyd. Uniwersytetu Gdaoskiego, Gdaosk 

2003r.; 

Literatura uzupełniająca 

1. Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, J. Orczyk,  wyd. Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu, Poznao 2005 

2. Polityka społeczna, (red.) A. Kurzynowski, wyd. SGH, Warszawa 2003 
3. Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, M. Hill, wyd. Difin, 

Warszawa 2010 

 

 


