Ekonomia, studia 2 stopnia

Wydział Nauk Ekonomicznych

Rok akademicki:
Nazwa przedmiotu1):

ESP303

Numer katalogowy:

Grupa przedmiotów

ECTS 2)

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

3

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS
Kierunek studiów4):

EKONOMIA

Koordynator przedmiotu5):

DR HAB. IZABELLA SIKORSKA-WOLAK, PROFESOR SGGW

Prowadzący zajęcia6):

PRACOWNICY ZAKŁADU

Jednostka realizująca7):

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH, KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

SW

2
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stacjonarne / niestacjonarne

Status przedmiotu9):
a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

3
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Cykl dydaktyczny10):
Celem przedmiotu jest:

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami teoretycznymi i statystycznymi dotyczącymi organizacji pozarządowych.
Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie z celami działania organizacji pozarządowych w Polsce i na świecie
Przedstawienie zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych, sposobów ich finansowania a także wspópracy z sektorem publicznym i prywatnym
Przedstawienie możliwoście, jakie daje członkostwo w organizacjach pozarządowych
a) forma dydaktyczna

b) liczba godzin

a1) wykład

20

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): a2) ćwiczenia audytoryjne

10

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

Metody dydaktyczne14):

T

eksperyment

projekt badawczy

studium przypadku

rozwiazywanie problemu

gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

konsultacje

T

inne …

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

T

wykłady

Definicyjne określenie organizacji pozarządowych w systemie prawnym, społecznym, politycznym i gospodarczym. Formy prawne organizacji
pozarządowych. Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz formy wspierania organizacji pozarządowych ze środków
publicznych. Polityka krajowa i międzynarodowa wobec organizacji pozarządowych. Działalność pożytku publicznego. Ekonomia społeczna i
zatrudnienie socjalne. Pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe. Polskie statystyki organizacji
pozarządowych. Darczyńcy, wolontariusze, społecznicy: między sformalizowanymi i nieformalnymi inicjatywami obywatelskimi.

Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Aktualne problemy i dylematy organizacji pozarządowych w Polsce i na świecie. Partnerstwo międzysektorowe - organizacja pozarządowa jako partner
samorządu i przedsiębiorstwa. Możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych ze środków Unii Europejskiej - studium przypadku.
Wybrane organizacje pozarządowe w Polsce i na świecie.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01 - Student potrafi szczegółowo opisać i scharakteryzować
działalność organizacji pozarządowych w systemie krajowym i
międzynarodowym

05 -Student potrafi pozytywnie zweryfikować relacje organizacji pozarządowych
z partnerami lokalnymi oraz jest otwarty na kreatywne rozwiązywanie
problemów w instytucjach pozarządowych pracując w grupie

02 - Student potrafi wskazać oraz zidentyfikować najważniesze
przeszkody i problemy działalnia organizacji pozarządowych oraz
sposoby ich finansowania

06 -

03 - Student potrafi zaprojektować system współpracy lokalnej
organizacji pozarządowych z samorządem i przedsiębiorstwami
prywatnymi

07 -

04 - Student potrafi inicjować oraz koordynować działanie systemów
partnerstwa miedzysektorowego

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach
pracy własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w
trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

3

egzamin pisemny

złożone projekty
test

T

treść pytań egzaminacyjnych z oceną
inne..
inne..

Waga w %

Element oceny

praca pisemna przygotowywana w ramach
pracy własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w
trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

20%

egzamin pisemny

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

10%
30%
10%

test

egzamin ustny
test

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

inne..
imienne karty oceny studenta

T

inne…
Element oceny

5

inne..
1

okresowe prace pisemne
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

4

test komputerowy

egzamin ustny
test

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

2

inne..
30%

Miejsce realizacji zajęć22):

inne..
sala dydaktyczna
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