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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami polityki społecznej 
wynikającymi ze zmieniających się uwarunkowań gospodarki rynkowej oraz identyfikacji ich w 
warunkach polskich i europejskich. Celem kursu jest zapoznanie z programami i strategiami 
prowadzącymi do polepszenia jakości warunków życia ludności. Szczególna uwaga będzie 
zwrócona na wyrobienie wśród studentów umiejętności posługiwania się wiedzą w zakresie 
budowy racjonalnych opinii o zjawiskach społecznych oraz przewidywania w zakresie 
kształtowania się procesów społecznych. 

Efekty uczenia się

Wiedza Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)
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W01 Rozumie przyczyny zróżnicowania tempa rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionów oraz wpływ 
procesów integracji europejskiej na rozwój i kształtowanie 
się struktur różnej skali układów przestrzennych.

W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania 
gospodarki w skali lokalnej i regionalnej, jednostek 
samorządu terytorialnego, w tym prowadzenia działań 
podejmowanych w związku z współczesnymi problemami 
na rynku pracy. 

W03 Rozumie i objaśnia wzajemne współzależności 
między społeczno-gospodarczymi i kulturowymi 
elementami przestrzeni geograficznej oraz potrafi omówić 
wpływ polityki społeczno-gospodarczej na elementy tej 
przestrzeni.

.
W03

W04

W05

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01 Posługuje się terminologią z zakresu 
przedsiębiorczości i polityki społecznej w języku polskim i 
w podstawowym zakresie także w języku obcym

U02 Potrafi analizować przyczyny, przewidywać przebieg 
procesów i zjawisk wybranych procesów społeczno-
gospodarczych oraz analizuje proponowane rozwiązania 
problemów w tym zakresie.

U03 Potrafi analizować przemiany na rynkach pracy 
różnej skali przestrzennej w oparciu o dane statystyczne

U01

U03

U07

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)
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K01 Uświadamiając sobie tempo współczesnych 
przemian cywilizacyjnych, aktywnie poszerza 
kompetencje zawodowe i aktualizuje swoją wiedzę, 
wzbogaconą o wymiar interdyscyplinarny.

K02 Jest gotowy do pracy w realizacji projektów 
społecznych zgodnie z potrzebami społecznymi i 
współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi.

K03 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, 
zgodnie z zasadami etycznymi, rozumie potrzebę 
uczenia się przez całe życie oraz upowszechniania 
postaw sprzyjających zaangażowaniu na różnym etapie 
w projekty społeczne.

K04 Skutecznie komunikuje się z innymi ludźmi i potrafi 
współpracować w zespole.

K01

K02 

K03

K04

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 15

Opis metod prowadzenia zajęć

Część ćwiczeniowa zaliczana jest na podstawie prac indywidualnych i grupowych, 
przygotowywanych na zajęciach oraz w domu na bazie przestudiowanej literatury, a następnie 
prezentowanych podczas zajęć. Problematyka wykładów i ćwiczeń oceniana jest na podstawie 
sprawdzianu końcowego.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 x x
W02 x x x
W03 x x
U01 x x x
U02 x x
U03 x x x
K01 x
K02 x
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K03 x
K04 x

Kryteria oceny

 

Zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu obejmującego problematykę 
wykładów i ćwiczeń

Uwagi Zajęcia w formie zdalnej

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa, rozwój historyczny, 
podstawowe pojęcia i doktryny polityki społecznej, modele polityki społecznej

2. Polityka zatrudnienia. Instrumenty kształtowania rynku pracy w Polsce. Nietypowe formy 
zatrudnienia.

3. Inflacja i bezrobocie w gospodarce rynkowej, przyczyny i skutki bezrobocia, modele 
przeciwdziałania bezrobociu, zróżnicowanie poziomu bezrobocia w Unii Europejskiej.

4. Polityka przeciwdziałania ubóstwu. Patologie społeczne. Funkcje i znaczenie minimum 
egzystencji i minimum socjalnego.

5. Polityka rodzinna. Zmiany modelu rodziny w Polsce i Europie, świadczenia rodzinne, 
praca zawodowa a życie rodzinne.

6. Ustawodawstwo socjalne w Unii Europejskiej. Europejski model socjalny i otwarta 
koordynacja polityki społecznej. Europejski Fundusz Społeczny.

7. Polityka wobec ludzi starszych i niepełnosprawnych.
8. Zróżnicowanie kapitału społecznego w krajach Unii Europejskiej.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Welfare states, flexicurity, underclass, push/pull factors, migration, non profit organization, gender 
mainstreaming, labour market policy, employer, unemployed, social policy, Council of Europe, 
social development, European Social Charter

Wykaz literatury podstawowej
1. Firlit-Fesnak G., Męcina J. (red.), 2018, Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN 

SA, Warszawa.
2. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), 2009, Polityka społeczna. Podręcznik 

akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
3. Gabryszak R., Magierka D., 2011, Europejska polityka społeczna, Difin, Warszawa.

Wykaz literatury uzupełniającej
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1. Auleytner J., 2002, Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 
Warszawa.

2. Borowiec M., 2006, Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania 
przedsiębiorczości, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w 
podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, seria: Przedsiębiorczość-
Edukacja Nr 2, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa-Kraków, s. 
185-192.

3. Borowiec M., 2010, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich 
województwa podkarpackiego, [w:] W. Kamińska i K. Heffner (red.), Kapitał ludzki i 
społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, Tom CXXVI, 
Warszawa, s. 181-205.

4. Borowiec, M., 2013, Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w 
warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), 
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego, seria: Przedsiębiorczość-
Edukacja Nr 9, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków, 
s. 32-47.

5. Chaczko K., Stanek K.M. (red.), 2016, Polityka społeczna w zmieniającej się 
rzeczywistości, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice. 

6. Czasopismo: „Polityka społeczna” Wydawca Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
7. Flaszyńska E., 2019, Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna. Difin SA Warszawa.
8. Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M. (red.), 2000, Polityka społeczna w okresie 

transformacji, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
9. Głąbicka K., 2001, Polityka społeczna w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej TWP, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
10.Mair J., Robinson J., Hockerts K., 2010, Współczesna Polityka społeczna. 

Przedsiębiorczość społeczna. Dom Wydawniczy ELIPSA, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa

11.Morda M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, 
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

12.Ponikowski B., Zarzeczny J. (red.), 2002, Uwarunkowania współczesnej polityki 
społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawa.

13.Woźniak Z., 2019, Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka, Difin SA 
Warszawa.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 4

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

12

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

14
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Przygotowanie do egzaminu

Ogółem bilans czasu pracy 75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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