21. Polityka społeczna
Kod

Nazwa

przedmiotu

przedmiotu

Polityka społeczna

Kierunek

Ekonomia - studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu lub modułu

C. Przedmioty kierunkowe

Profil kształcenia (studiów)

praktyczny

Semestr

3

Osoba

koordynująca

przedmiot
Osoby prowadzące zajęcia
Język prowadzenia zajęć

Język polski

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta

Stacjonarne

Niestacjonarne

30

18

30

18

60

36





40

64

Razem 3+4

40

64

SUMA 1+2+3+4

100

100

4

4

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
2. Ćwiczenia (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
Razem 1+2
3. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)
4. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe,
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu)

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

SYMBOL EKK
(odniesienie
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ

do kierunkowych
efektów uczenia
się)

ma wiedzę – zna i rozumie:

Kod efektu
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kierunkowego
w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania oraz wybrane procesy planowania,
organizacji i prowadzenia polityki społecznej

EK.I_W08
EK.I_W11

ma następujące umiejętności – potrafi, umie:
prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie popierając je logiczną
argumentacją

EK.I_U13

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczących zagadnień
ekonomicznych, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w realizacji projektów społeczno-ekonomicznych

EK.I_K01

współpracy w realizacji projektów społeczno-ekonomicznych oraz współorganizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego, zawodowego i lokalnego

EK.I_K03

Cele kształcenia
Opanowanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, celów i zakresu poszczególnych dziedzin
polityki społecznej, stanu prawnego, podmiotów realizujących oraz efekty ich działalności, a także
rozumienie problemu wyborów społecznych i uwarunkowań w zakresie polityki społecznej.
Analizę systemów ubezpieczeń społecznych, aktywnych i pasywnych narzędzi polityki społecznej
oraz roli państwa i organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
Oddziaływanie na świadomość społeczną odnośnie współczesnych problemów i procesów
społeczno-gospodarczych.
Treści kształcenia
Wykłady:
1.Polityka społ.-podstawowe pojęcia i zakres
- definicje polityki społecznej
- źródła i zakres polityki społecznej
- podmioty polityki społecznej
2.Różne koncepcje wyborów społecznych
- problemy i metody wyboru społecznego
- racjonalność i wybór społeczny
3.Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej
- uwarunkowania polityki społecznej wynikająca ze struktury
ludności wg płci i wieku
- demograficzne uwarunkowania polityki związanej z
procesem edukacji
- demograficzne uwarunkowania zabezpieczenia emerytalnego
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4.Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego
- bariery i prawa edukacyjne
- podmioty działające na rzecz edukacji
- biała księga edukacji i kształcenia
- europejskie uczelnie wobec nowych wyzwań
- kształcenie zawodowe
5. Marginalizacja i wykluczenie społeczne
- rodzaje wykluczenia społecznego
- rozróżnienie pojęć ubóstwo, wykluczenie społeczne,
deprywacja
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
6.Bezrobocie
- pojęcie, rodzaje i formy bezrobocia
- skala i struktura bezrobocia
- społeczne skutki bezrobocia
- aktywne i pasywne programy przeciwdziałania bezrobociu
- polityka na rzecz zatrudnienia,
7.Ubóstwo jako kwestia społeczna
- ubóstwo: istota, identyfikacja i pomiar
- metody wyznaczania granicy ubóstwa
- skale ekwiwalentności, agregatowe indeksy ubóstwa
- badanie sfery ubóstwa w Polsce
8.System zabezpieczenia emerytalnego
- definicja zabezpieczenia emerytalnego
- konstrukcja systemu emerytalnego
- polityka zabezpieczenia i świadczeń emerytalnych
9.Zabezpieczenie społeczne
- standardy i regulacje socjalne Unii Europejskiej
- akty prawne określające standardy socjalne
10. Ubezpieczenie zdrowotne i ochrona zdrowia
- ochrona zdrowia w polityce społecznej
- metody pomiaru i oceny stanu zdrowia
- podmioty polityki zdrowotnej
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- ubezpieczenia chorobowe
11. Konsumpcja a styl życia
- wartości społeczne
- hierarchia wartości i styl życia
- konsumpcja i dobrobyt społeczny
- metody analizy i miary stylu życia
12.Pomoc społeczna
- pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego
- podstawy prawne pomocy społecznej
- zakres podmiotowy i przedmiotowy pomocy społecznej
- finansowanie pomocy społecznej
13.Patologie społeczne
- klasyfikacja zjawisk patologii społecznej
- elementy diagnozy zjawisk patologicznych w Polsce
14.Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
- narzędzia wsparcia
- podstawy prawne
15.Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej centralnej, regionalnej i
lokalnej
- partnerstwo JST i NGO
- wykonywanie zadań publicznych i zleconych
Ćwiczenia:
1.Polityka społ.-podstawowe pojęcia i zakres
- definicje polityki społecznej
- źródła i zakres polityki społecznej
- podmioty polityki społecznej
2.Różne koncepcje wyborów społecznych
- problemy i metody wyboru społecznego
- racjonalność i wybór społeczny
3.Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej
- uwarunkowania polityki społecznej wynikająca ze struktury
ludności wg płci i wieku
- demograficzne uwarunkowania polityki związanej z procesem edukacji
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- demograficzne uwarunkowania zabezpieczenia emerytalnego
4.Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego
- bariery i prawa edukacyjne
- podmioty działające na rzecz edukacji
- biała księga edukacji i kształcenia
- europejskie uczelnie wobec nowych wyzwań
- kształcenie zawodowe
5. Marginalizacja i wykluczenie społeczne
- rodzaje wykluczenia społecznego
- rozróżnienie pojęć ubóstwo, wykluczenie społeczne,
deprywacja
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
6.Bezrobocie
- pojęcie, rodzaje i formy bezrobocia
- skala i struktura bezrobocia
- społeczne skutki bezrobocia
- aktywne i pasywne programy przeciwdziałania bezrobociu
- polityka na rzecz zatrudnienia,
7.Ubóstwo jako kwestia społeczna
- ubóstwo: istota, identyfikacja i pomiar
- metody wyznaczania granicy ubóstwa
- skale ekwiwalentności, agregatowe indeksy ubóstwa
- badanie sfery ubóstwa w Polsce
8.System zabezpieczenia emerytalnego
- definicja zabezpieczenia emerytalnego
- konstrukcja systemu emerytalnego
- polityka zabezpieczenia i świadczeń emerytalnych
9.Zabezpieczenie społeczne
- standardy i regulacje socjalne Unii Europejskiej
- akty prawne określające standardy socjalne
10. Ubezpieczenie zdrowotne i ochrona zdrowia
- ochrona zdrowia w polityce społecznej
- metody pomiaru i oceny stanu zdrowia
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- podmioty polityki zdrowotnej
- ubezpieczenia chorobowe
11. Konsumpcja a styl życia
- wartości społeczne
- hierarchia wartości i styl życia
- konsumpcja i dobrobyt społeczny
- metody analizy i miary stylu życia
12.Pomoc społeczna
- pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego
- podstawy prawne pomocy społecznej
- zakres podmiotowy i przedmiotowy pomocy społecznej
- finansowanie pomocy społecznej
13.Patologie społeczne
- klasyfikacja zjawisk patologii społecznej
- elementy diagnozy zjawisk patologicznych w Polsce
14.Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
- narzędzia wsparcia
- podstawy prawne
15.Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki społecznej centralnej, regionalnej i
lokalnej
- partnerstwo JST i NGO
- wykonywanie zadań publicznych i zleconych
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Katowice.
Metody i formy prowadzenia zajęć

Tak (X) / nie

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy

X

Wykład informacyjny

X

Dyskusja

X

Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków

X

Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Metoda ćwiczeniowa

X

Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Prezentacja multimedialna
Demonstracje dźwiękowe i/lub video

X

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach

X

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)
Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów
Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)
Inne (jakie?) - …………………………....
Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się
Egzamin pisemny

Tak (X) / nie
X

Egzamin ustny
Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć
Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć

X

Kolokwium pisemne śródsemestralne
Kolokwium ustne śródsemestralne
Test

X

Esej
Raport
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Prezentacja multimedialna
Udział w debacie
Projekt lub wytworzenie produktu
Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych
Inne (jakie?) - …………………………....
Uwagi prowadzącego
Skala ocen i sposób ustalania ocen
Skala ocen:

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali:

niedostateczny (2)

Poniżej 55.00 % - ocena 2

dostateczny (3)

55.00 % i więcej - ocena 3

dostateczny plus (3,5)

60.00 % i więcej - ocena 3,5

dobry (4)

70.00 % i więcej - ocena 4

dobry plus (4,5)

80.00 % i więcej - ocena 4,5

bardzo dobry (5)

90.00 % i więcej - ocena 5
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