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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
brak

Założenia wstępne17): brak

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Charakter europejskiej polityki społecznej – uwarunkowania i ewolucja. Podstawy traktatowe oraz instrumenty polityki społecznej (polityczno-
koordynacyjne, prawne, finansowe). Podmioty europejskiej polityki społecznej: organy główne i instytucje wyspecjalizowane, podmioty międzynarodowe.
Finansowanie europejskiej polityki społecznej, fundusze strukturalne i fundusz spójności. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach
swobody przepływu pracowników. Standardy pracownicze i socjalne. Zwalczanie bezrobocia, edukacja zawodowa. Wspólne programy, strategie i
wytyczne. Perspektywy unijnej polityki społecznej. Europeizacja krajowej polityki społecznej w Polsce.

analiza źródeł, zasad finansowania oraz efektów programów UE realizujących założenia Europejskiej Polityki Społecznej w Polsce

konsultacje inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

4 polski

SW  stacjonarne / niestacjonarne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): European Social Policy

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie słuchaczy z zakresem i specyfiką dorobku Unii Europejskiej w dziedzinie wspólnotowej polityki
społecznej w kontekście zwalczania bezrobocia, ubóstwa, dyskryminacji i wykluczenia społecznego oraz realizacji założeń strategii unijnych
instrumentów i programów mających na celu zapewnienie równości i sprawiedliwości społecznej

- studenci poznają obowiązujące uregulowania prawne oraz rozwiązania unijne w dziedzinie koordynacji świadczeń i zabezpieczeń społecznych, 
istotnych z punktu widzenia wdrażania swobód Jednolitego Rynku UE

- omówienie instrumentów i programów UE mających na celu zapewnienie równości i sprawiedliwości społecznej oraz ocena ich efektywności

- analiza źródeł i zasad finansowania programów UE realizujących założenia Europejskiej Poliki Społecznej w Polsce
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Prowadzący zajęcia6): dr Joanna Rakowska

LWESP406 WNE_ekonomia_2_12.03.2012, 2013-05-31



Ekonomia, studia 2 stopniaWydział Nauk Ekonomicznych

01, 02, 03, 04, 
05

01, 02, 03, 04

- -

tak -

tak -

- -

Waga w % Waga w %

50%

50%

UWAGI24):

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

b) uzupełniająca

6.

7.

8.

5. Anioł W., 2003. Europejska Polityka Społeczna. Implikacje dla Polski. Wydawca: Oficyna Wyd. ASPRA-JR

3. Auleytner J., 2011. Polityka społeczna w Polsce i na świecie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Gabryszak R., Magierka D. (red.), 2011. Europejska Polityka Społeczna. Wydawnictwo DIFFIN

2. Rosati D. (red. nauk.), 2009. Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość. PWE

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

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 

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

protokół ocen wystąpień i prezentacji w trakcie 
zajęć inne..

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

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
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny

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

01 - student ma wiedzę o rodzajach krajowych i unijnych struktur i 
instytucji społecznych, o ich wzajemnych relacjach oraz zasadach 
działania

05 - student ma wiedzę o efektywności projektów i programów realizowanych w 
ramach EPS dla rozwoju społeczno-gospodarczego'

02 - student zna zasady świadczenia pracy na rynkach poszczególnych 
krajów unijnych, związanych z tym przywilejami i obowiązkami, w 
zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
standardów pracowniczych i socjalnych oraz praw społecznych

06 -

03 - student jest zdolny do efektywnego funkcjonowania na 
poszerzonym, europejskim rynku pracy m.in. poprzez umiejętność 
korzystania z europejskich systemów informacji o ofertach 
edukacyjnych, ofertach pracy oraz projektach i programach

07 - 

04 - student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz 
potrafi motywować i organizować proces uczenia się innych osób

08 -
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