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Rok akademicki: od 2018/2019 Grupa przedmiotów

ECTS 2) 3

b) stopień c) rok

1 3

30

T

T

Założenia wstępne17): brak

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
brak

a3) ćwiczenia laboratoryjne

16

B.     ćwiczenia

eksperyment

studium przypadku

Metody dydaktyczne14):

gry symulacyjnerozwiazywanie problemu

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

dyskusja

projekt badawczy

a4) seminaria

inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

A.     wykłady

Polityka społeczna – pojęcie, przedmiot, zakres. Związki między polityką gospodarczą a społeczną. Geneza oraz doktryny
polityki społecznej w Polsce. Podmioty i instrumenty polityki społecznej. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej.
Polityka ludnościowa. Gospodarstwo domowe: dochody, warunki bytu, jakość życia. Polityka mieszkaniowa. Polityka wobec
rodziny. Opieka nad matką i dzieckiem. Wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiegow
kontekście gospodarki opartej na wiedzy. Problemy społeczne i ich diagnozowanie. Patologie społeczne. Ubóstwo i wykluczenie
społeczne. Bezrobocie i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Pomoc społeczna. Uchodźctwo. Emigracje. Ubezpieczenia
społeczne. Modele ubezpieczeń społecznych. Rola państwa w kształtowaniu równości w zakresie opieki zdrowotnej.
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Polityka równości szans. Polityki UE (europejska polityka
społeczna, polityka spójności, II filar WPR) a rozwiązywanie spraw społecznych.

Pełny opis przedmiotu15):

inne… inne …

indywidualne projekty studenckie

wykład inne …

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

Celem przedmiotu jest:

a) forma dydaktyczna

a2) ćwiczenia audytoryjne

a1) wykład

konsultacje

Założenia i cele przedmiotu12):

Prowadzący zajęcia6): dr Joanna Rakowska

Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu, Zakład Studiów Regionalnych i 
Europejskich

- zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką polityki społecznej (podmioty, zakres działania, źródła finansowania, etc.) oraz z 
relacjami między strukturami i instytucjami społecznymi

- omówienie/ analiza przyczyn i przejawów problemów i kwestii społecznych oraz metod i instrumentów ich rozwiązywania i 
łagodzenia 

- zapoznanie słuchaczy ze skutkami kwestii społecznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 

- omówienie powiązań polityki społecznej z polityką gospodarczą

a) semestr

Numer katalogowy: EOL503

Nazwa przedmiotu1):

 stacjonarne / niestacjonarne
Status przedmiotu9): 

d) forma studiów

Cykl dydaktyczny10): 

a) przedmiot

Polityka społeczna

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Social Policy

Kierunek studiów4): Ekonomia

5 polski

b) Jęz. wykładowy11)

Koordynator przedmiotu5): dr Joanna Rakowska

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych
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40%

UWAGI24):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu (aktywność)

test

inne..

inne..

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

ocena wykonania zadania projektowego na 
zdefiniowany temat

egzamin pisemny

egzamin ustny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu i uzyskania oceny końcowej z przedmiotu jest obowiązek uzyskania minimum 60% obecności na wykładach 
(Regulamin studiów w SGGW w Warszawie, III,  § 10, pkt. 2) oraz zaliczenie wszystkich okresowych prac pisemnych. Zaliczenie prac pisemnych i 
egzaminu wymaga uzyskania co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla danego etapu weryfikacji efektów kształcenia. 
Niezaliczenie okresowej pracy pisemnej i/lub egzaminu powoduje końcową ocenę ndst.

8.

6.

7.

a) podstawowa

b) uzupełniająca

imienne karty oceny studenta

treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne..

Element oceny

inne..

inne..

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w 
ramach pracy własnej studenta

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):
ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

innne - okresowe prace pisemne

Element oceny

okresowe prace pisemne

egzamin pisemny

egzamin ustny

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):
złożone projekty

egzamin pisemny z oceną

inne…

okresowe prace pisemne

01 - student zna teorię i praktykę polityki społecznej oraz 
jej struktur instytucjonalnych i źródeł finansowania

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

test komputerowy 

ocena wykonanie zadania projektowego na 
zdefiniowany temat

06 -

07 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

praca pisemna przygotowywana w 
ramach pracy własnej studenta

08 -

05 -

02 -student ma wiedzę na temat procesów społecznych, 
ich powiązania z procesami ekonomicznymi oraz 
możliwości oddziaływania na kwestie społeczne przez 
instytucje i intrumenty polityki społecznej i gospodarczej

03 - student posiada umiejętność rozumienia i 
analizowania zjawisk społecznych

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego 
problemu 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego 
problemu (aktywność)

2. Auleytner J., 2006. Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa. 

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

1. Kurzynowski A., (red.),2006. Polityka społeczna. Oficyna Wydawnicza SGH IGS, Warszawa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

04 - student zna metody i narzędzia pozyskiwania danych 
oraz umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów 
społecznych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

3. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), 2011. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. PWN

4. Lavalette M., Pratt A., (red.). 2010. Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy. Wydawnictwo Difin.

5. Golinowska S., 2005. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki. Wyd. IPiSS, Warszawa.


