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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawa człowieka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Human Rights 

Kierunek studiów  Praca socjalna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki prawne 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Krzysztof Motyka 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Konwersatorium 30 II 3 

 

Wymagania wstępne Znajomość podstawowej terminologii prawniczej i socjologicznej 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. Zaznajomienie studenta z genezą i instytucjonalizacją polskiej i światowej socjologii prawa jako 

autonomicznej dyscypliny naukowej, jej metodami badawczymi oraz głównymi kierunkami badań. 
C 2. Zdobycie przez studenta wiedzy na temat socjologicznego aspektu prawa i jego funkcjonowania 

w społeczeństwie oraz umiejętności socjologicznej interpretacji prawa. 
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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 koncepcję praw człowieka i jej związek 
z tradycją prawnonaturalną i religią, kategorie, generacje i 
katalog praw człowieka oraz najważniejsze systemy ich 
międzynarodowej ochrony. 

K_W01, K_W04 

W_02 Absolwent zna i rozumie dynamikę procesu ochrony  praw 
człowieka. 

K_W03 

W_03 Absolwent zna i rozumie związki praw człowieka z pracą 
socjalną i wagę ich poszanowania w tej pracy. 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi posługiwać się terminologią prawniczą w 
zakresie praw człowieka i interpretować odpowiednie przepisy, 
w szczególności relewantne dla pracy socjalnej oraz 
identyfikować i opisywać zjawiska naruszenia praw człowieka 

K_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do respektowania praw człowieka w 
świadczeniu usług w zakresie pracy socjalnej. 

K_K06 

K_02 Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów 
poznawczych i praktycznych związanych z prawami człowieka 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Kształtowanie się koncepcji i praw człowieka (konceptualizacja). 
2. Pozytywizacja praw człowieka - wizja praw jednostki i ich katalogi w dokumentach 

oświecenia, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i 
Obywatela z 1789 r. i jej późniejszych wersji.  

3. Internacjonalizacja praw człowieka: uniwersalny i regionalne systemy praw człowieka  
4. Ogólna charakterystyka  systemu praw człowieka ONZ 
5. Ogólna charakterystyka  systemu ochrony praw człowieka Rady Europy 
6. Ogólna charakterystyka ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej 
7. Prawa człowieka w Polsce 
8. Prawa człowieka w pracy socjalnej 
 

 

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 

Obserwacja,  
Kolokwium zaliczeniowe 

Karta aktywności 
Protokół egzaminacyjny i 
prace egzaminacyjne 

W_02 Analiza tekstu, praca z 
tekstem 

Obserwacja 
Kolokwium zaliczeniowe 

Karta aktywności 
Protokół egzaminacyjny i 
prace egzaminacyjne 
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W_03 Analiza tekstu, praca z 
tekstem 

Obserwacja 
Kolokwium zaliczeniowe 

Karta aktywności 
Protokół egzaminacyjny i 
prace egzaminacyjne 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu, praca z 
tekstem, dyskusja, 
 

Obserwacja 
 

Karta aktywności, wydruk 
prezentacji/referatu, 
Protokół egzaminacyjny i 
prace egzaminacyjne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Prezentacja, dyskusja Obserwacja Wydruk 
prezentacji/referatu, 
karta aktywności, 

K_02 Prezentacja, dyskusja Obserwacja Wydruk prezentacji, karta 
aktywności, 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

 

Warunki zaliczenia: 

1. Obecność na zajęciach [dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione, kolejne wymagają 

ustnego zaliczenia] (20%),  

2. Aktywność na zajęciach (20%)  

3. Pisemne kolokwium (60%): 5 pytań otwartych ocenianych w skali 0-3 p.:  

ocena niedostateczna – poniżej 50%  pkt.; ocena dostateczna – 50% - 60% pkt.; ocena 

dostateczna plus – 60% - 70%  pkt.; ocena dobra –70%-80% pkt.; ocena dobra plus – 80%-90%  

pkt; ocena bardzo dobra - od 90% pkt. 
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4. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

  30 (+30 godz. Konsultacji) 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

  60 

 

5. Literatura 

Literatura podstawowa 

K. Motyka, Prawa człowieka. Wprowadzenie, wybór źródeł, Lublin 2004; B. Gronowska i in., Prawa 
człowieka i ich ochrona, Toruń 2010; G. Grzybek, Prawa człowieka a praca socjalna, w: Zagadnienia 
społeczne : wychowanie regionalne, opieka socjalna, pomoc psychologiczna : praca zbiorowa,  red. 
D. Czubala, G. Grzybek, Bielsko-Biała : Wydaw. ATH, 2005, s. 145-154; K. Łasak, Prawa społeczne w 
orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2013; K. Motyka, Prawa 
człowieka a moralność, w: Leksykon socjologii moralności, red. J. Mariański, Kraków 2015, s. 612-
618. 

Literatura uzupełniająca 

Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej, red. Cezary Mik, Katarzyna Gałka, Toruń 
2009; Prawa człowieka: wybrane zagadnienia i problemy, red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk, 
Warszawa 2009. 
Artykuły z bieżącego czasopiśmiennictwa, orzecznictwo i jego omówienia dostępne w Internecie.  
 

 

 


